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Godt nytår — kan man vel stadig sige, selv om der allerede er gået nogle uger af det nye 2016. Vi har stadig
en masse vinter til gode, og hvem ved hvor lave temperaturer vi kommer til at tåle, og hvor megen sne vi
kommer til at skovle os igennem før foråret melder sig i marts-april?
Der er altid en særlig stemning på en skole, hvor der netop er faldet sne. Lyset virker næsten magisk, for uanset
hvor lidt sol man kan se, så reflekterer den glitrende sne hver eneste solstråle, og det virker som om den mangedobles. Man kan komme i sådan et dejligt humør af det!
Snereglerne på skolen er ret enkle — man må smide med sne på de græsklædte områder — så hvis man går der hen,
må man påregne en vasker eller en rask lille snekrig. Alle andre steder er snekast forbudt. For det skal være så man
kan komme fra dør til dør uden at blive bunket til med sne.
Det er nok en god ide at minde sine sneglade poder om, at man ikke kaster sne på tilfældige forbikørende eller –
gående, ligesom meget små børn og ældre mennesker må være fredede for det kolde gys. Ellers kan man more sig
med den kolde, hvide herlighed så tosset man vil :-)
->bee

Gås og gås i sneen. Disse flotte fugle hører til nogle af de gamle danske landbrugsracer, som man
kan møde på Midtgård. Kig forbi og se også de danske landhøns og de sortbrogede grise.
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Medborgerskab er et ord, de fleste har
hørt før, men betydningen af ordet kan
være svær at forklare. I Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune har vi fokus på
medborgerskab, og hvad det betyder i
praksis.

Undersøgelsen viste bl.a., at Sønderrisborgerne er glade for at bo i området og planlægger at bo i området i
længere tid. Naboskabet trives, og der bliver hilst på
hinanden. De fleste borgere beskriver kvarterets beboere som åbne overfor nye naboer, og hvis I ikke har set
en nabo i længere tid, vil I undersøge, om der er sket
noget. Overordnet føler I et ansvar for at hjælpe hinanden.

Vi ved, at medborgerskab trives, hvor
fælleskabet er stærkt, og hvor man gør
noget sammen. I den forbindelse samt
efter henvendelse fra lokalrådet i Sønderris, har vi sammen besluttet at kigge nærmere på Sønderrisområdet.

Cirka en fjerdedel af jer deltager i frivilligt arbejde, og kræfterne bliver hovedsageligt lagt lokalt. Tidligere blev
flere frivillige kræfter dog lagt lokalt.
Over halvdelen begrunder stoppet med,
at tiden bruges på arbejde og familie.
Størstedelen af jer vil dog gerne lave
frivilligt arbejde, hvis tidspunkterne passer ind i hverdagen, desuden har aktiviteternes indhold samt muligheden for børnepasning også betydning.

’

Naboskabet
trives, og der
bliver hilst på
hinanden.

Sønderrisområdet har en spændende historie, der netop
er bygget på et stærkt fællesskab. Bogen ”Sønderris –
stedet for aktiviteter” beskriver rigtig fint, hvordan en
fælles sag kan bæres frem via et stærkt fælleskab. Kort
sagt kan det konkluderes, at et højt niveau af medborgerskab har skabt Sønderris.
Der sker stadig meget i området, dog har ”vilkårene”
ændret sig. Rammerne, som der i fælleskab blev kæmpet hårdt for, er på plads.

Deltagerne i undersøgelsen blev desuden spurgt om
deltagelse i fælles aktiviteter i lokalområdet samt om
lysten til at arrangere noget. En lille del deltager hver
gang, der foregår noget fælles, og størstedelen de fleste
gange. Selvom I er aktive i lokalområdet, har størstedelen imidlertid aldrig været med til at arrangere noget.
På den anden side vil mange gerne enten arrangere eller overveje det, hvis I bliver spurgt om det.

I oktober 2015 blev der foretaget en undersøgelse af
medborgerskab i Sønderris. Undersøgelsen blev bygget
op omkring temaer såsom ”tilfredshed
Fællesskabet Fællesskabet trives stadig i Sønderris,
med kvarteret”, ”naboskab i kvarteret”,
”kontakter uden for lokalområdet, ”det
trives stadig i dog har engagementet i fælleskabet ænfysiske miljø i lokalområdet”, ”tryghed i
dret sig. Dette kunne måske hænge
Sønderris
lokalområdet” - herunder ”accept af forsammen med, at den fælles kamp om
skellighed” samt ”ressourcer i lokalområrammerne i Sønderris er færdig. Erfadet”. 75 borgere blev telefonisk kontaktet
ringsmæssigt ved man, at en fælles sag
og spurgt, om de ville give deres input. Borgerne blev
giver et stærkt engagement. Undersøgelsen viser dog
udvalgt, således at input kom både fra det etablerede
stadig, at mange beboere gerne vil engagere sig i Sønparcelhus-område, nybyggerområdet samt boligforderris og have kontakt med naboerne. Derudover beeningerne.

’
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grunder mange, at det er tiden og ikke lysten det er afgørende for frivilligt arbejde.
Resultaterne følger tendensen generelt i Danmark, hvor
tid og familie er afgørende for graden af engagement.
Samtidig opleves det, at ad hoc frivillighed er blevet
mere udbredt, og at en afgrænset frivilligindsats er blevet mere almindelig. Medborgerskabsundersøgelsen
viser samme tendens, hvilket lokalrådet i Sønderris
også kan nikke genkendende til.

Sundhed & Omsorg samarbejder med lokalrådet samt
SSK i Sønderris, og der vil i foråret 2016 blive arbejdet
videre med medborgerskabsperspektivet i Sønderris.
For yderlige information kontakt Projektleder Christina
Mischorr-Boch, Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune (chmis@esbjergkommune.dk)

1.A på Sønderrisskolen har i forbindelse med Alle Børn
Cykler (ABC) vundet t-shirts for deres gode indsats.
Her er et billede af de dejlige unger med deres t-shirts.
Anne J. Agerskov
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9.A har set den tyske film Die Welle (Bølgen) i forbindelse med temaet ”ungdom”.
Filmen foregår på en skole i Tyskland, hvor der skal være projektuge. Den populære lærer, Wenger, skal
undervise i autokrati. Eleverne siger, at ”diktatur i Tyskland vil ikke længere kunne finde sted”. Læreren
starter et pædagogisk eksperiment for at få eleverne til at forså, hvordan et diktatur kan opstå. Mange
elever lever bliver fuldstændig opslugt af det ugelange eksperiment, som får katastrofale følger. Wenger
lærer bl.a. eleverne magt gennem disciplin, fællesskab og handling.
Eleverne i 9.A levede sig også ind i filmen; særlig punktet om ”magt gennem fællesskab” hvor deltagerne bærer uniform. På billedet ses 9.A’s piger i ens skjorter. Man er ”inde”, hvis man har skjorten på og
”ude” hvis man ikke har.
Filmen Die Welle dannede baggrund for god snak og perspektivering til både fortid og nutid.
Lisbeth Kodal
Rolfsgade 91
6700 Esbjerg
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Cirka 130 mennesker + hunde fyldte godt på stierne!

Den 1. januar 2016 kl. 13.00 var der traditionen
tro nytårsmarch i Sønderris.
Og året startede positivt.
Vi stod alle op til et skønt solskinsvejr, som ligesom ventede på, at vi kom ud for at nyde det.
Ved Sønderris hallen var der mødt mellem 130 og
140 friske mennesker op. Nogle med barnevogn/
klapvogn andre med deres hunde. Og en enkelt på
en el-scooter. Alle friske og glade til en frisk gåtur og en snak på vejen.
Det blev til en vandretur på ca. 4 km omkring søen mellem Skorpionens og Vægtens Kvarter, videre gennem de 2 nye kvarterer i Sønderris: Jomfruens Kvarter og Uranusvænget, ned til Midtgård.
Midtgård har været et meget omdiskuteret emne i
det forgangne år, da det pludseligt var lukningstruet i forbindelse med kommunens spareplan.
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Dette har fyldt meget i Lokalrådets arbejde i 2015
– og det har været fantastisk at opleve, hvordan
borgerne i Sønderris bakkede op, bl.a. via Facebook gruppen ”Bevar Midtgård”. Heldigvis har
Midtgård fået lov at fortsætte til glæde for rigtigt
mange brugere - ikke blot i Sønderris, men i hele
Esbjerg kommune.
Herfra gik turen videre med Krebsestien, som jo i
2015 er blevet væsentlig forbedret til stor glæde
for alle, som dagligt færdes på den. Videre hjem
til foyeren i Sønderris hallen, hvor der ventede en
dejlig, hjemmelavet aspargessuppe.
Tak for den dejlige dag. Må 2016 blive lige så lys
og positiv, som den startede den 1. januar.
Jannie Ulriksen, Sønderris Lokalråd
Fotos taget af Jørn Johansen

Sønderriset
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”Planlægningen af årets Sønderris Halbal
2016 er i fuld gang og har været den siden
i starten af december” – fortæller Jimmi
Thomsen fra Uranusvænget, som er en af
de nye kræfter i dette års Halbal i Sønderris.
Han får hjælp fra naboer og kammerater til de praktiske ting. ”Ulrik (Uranusvænget) er IT specialisten og
Anders (Fiskenes Kvarter) er den grafiske del af teamet”. Derudover har også en række andre personer
hjulpet på den ene eller andet måde.
Jimmi har en fortid med DJ, musik og events og har
derfor en del kendskab til at arrangere denne slag fest.
”Tilslutningen til halballet i Sønderris har de sidste par
år været dalende, og det kan der være mange årsager
til” siger Jimmi og fortsætter: ”Målet med dette års
halbal er at skabe en fantastisk fest i en storslået kulisse, hvor lyd og lys kulminerer med fantastiske optrædener, samtidig med at prisen på både billetter og
drikkevarer i baren sænkes eller holdes nede”. Arrangørerne er i skrivende stund ved at lukke de sidste aftaler med underholdningen til halballet. ”Det er vigtigt
at finde musik og underholdning som er mangfoldigt,
og hvor der er noget for alle aldersgrupper” siger Jimmi og fortsætter; ”Vi har efter vores egen opfattelse
lavet et super godt program. Vi har forfest i foyeren
fra kl. 16.00, hvor man kan komme og købe en øl og
hygge, og hvor der er lidt musik ved en DJ.

De gæster, der vælger at købe billet med spisning fra
Restaurant Parken, får i billetten også underholdning
med DQ (red.: Peter Andersen dragshow). Derefter
spiller ”Hitshakerz” glad dansevenlig musik i et par
timer og endeligt spiller ”80´erne Lever” op til et brag
af en fest. ”
For børnene er der fredag d. 26. august, børnedisko i
forhallen, med DJ, lys og lyd. Man kan læse mere herom på hjemmesiden nedenfor, fra fredag d. 15. januar.
”Vi opfordrer folk til at ”like” SSK Halbal 2016 på Facebook og besøge hjemmesiden ”www.halbal2016.d” for
at læse mere om festen, købe billetter samt orientere
sig om eventuelle ændringer i programmet - slutter
Jimmi”.
Billetsalget starter fredag d. 15. januar 2016 kl. 12.00”.
Billetpris:
Kr. 365,- inkl. spisning og underholdning med DQ
Kr. 195,- musik og dans fra ca. kl. 21.00
Kr. 30,-

Børnedisko

Har du spørgsmål kan de stilles til Jimmi Thomsen, via
Facebook siden ”SSK Halbal 2016”
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NYTÅRSDAG
Fantastisk start på året i
Sønderris:
Nytårsmarch

Dagen startede kl. 13, hvor Sønderris Lokalråd
for 5. gang inviterede til Nytårsmarch i Sønderris efterfulgt af varm suppe i foyeren i Sønderrishallen. Se særskilt omtale.
Det er en herlig tradition – og igen i år var der
rekordstor deltagelse.
Indvielse af Skyboks
Efter suppen var indtaget, ventede indvielsen af
Sønderrishallens nye skyboks, som SSK har
sparet penge sammen til, fået tegnet og etableret.
Lokalet ”hænger” på væggen bagest i hallen, og
tager derfor ikke plads fra de aktiviteter, der
foregår i hallen. Lokalet har været et stort ønske længe, og det er stærkt tiltrængt, idet SSK i
de sidste år ikke har haft et lokale, hvor man
kan holde taktikmøder, samle sit hold, holde
kurser og bestyrelsesmøder osv. osv. – alle m2
er blevet udnyttet optimalt til træningsfaciliteter
– også de tidligere mødelokaler…. Foyeren har
været eneste alternativ, og til mange ting er det
et fantastisk rum – men der er ikke megen ro.
Det var derfor en meget stolt og glad formand
for SSK, Inge Hansen, som sammen med Tommy Noer kunne klippe snoren over, som symbol
på at lokalerne er klar til brug i det nye år.
Se billeder både her og på hjemmesiden:
http://soenderris.dk/ssk/
nytaarsmarch/2016.asp

Sønderris på vægten

Sidste aktivitet på programmet var vejning af
de deltagere, der har valgt at deltage i eventen,
”Sønderris på vægten”. Alle har kunnet melde
sig til dette fælles projekt, hvor det handler om,
hvor meget man kan tabe sig på 10 uger.
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Man har selv ansvaret for at gennemføre de 10
uger med størst muligt vægttab – der er præmie til den, der taber mest. Der er ikke planlagt
noget fælles træning eller andet, men til gengæld vil det jo være oplagt at benytte nogle af
alle de tilbud, SSK har til motionister. Der er en
masse forskellige tilbud inden for forskellige
idrætsgrene – alle fremgår af hjemmesiden
www.soenderris.dk/ssk
Fotos: Tommy Vesterager
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SKYBOKS
Sønderris Sportsklub har i de sidste år gennemgået en meget positiv udvikling. Fra at være en
”almindelig”, mindre klub er vi gået til at være
en ret stor sportsklub med mange forskellige
aktiviteter.
I starten af det nye årtusinde var mange voksne
meget interesserede i at dyrke motion – gerne
på individuel basis, og det tog vi i SSK konsekvensen af med udbygningen af hallen i 2008
og den deraf følgende etablering af dejlige,
funktionelle lokaler til spinning og fitness.
Vi havde i 2008 inddraget det daværende mødelokale til træning, og nu fik vi så et nyt, som
vi igen kort efter inddrog til motionsaktiviteter –
generelt har vi som følge af den gode udvikling
udnyttet hver eneste m2 til sportsaktiviteter –
på bekostning af mødelokaler.
I erkendelse heraf har vi i de sidste 4-5 år målrettet sparet sammen til etablering af et sted,
hvor vi kan holde bestyrelsesmøder, de forskellige hold kan holde taktikmøder, trænerne kan
lige samle ungerne osv. osv. Sidste nye aktivitet
i SSK er livsstilsområdet, hvor der er også er et
behov for et rum at være i – foyeren er ikke
”privat” nok.

sammen i klubben – det meste af dette i årene
2009-2013, hvor alt var nyt uden behov for me
get vedligehold og udskiftning. Esbjerg Kommune har også bidraget til finansieringen med
momsen af beløbet. Opsparingen og anvendelsen af opsparingen har været planlagt længe og
også forelagt på generalforsamlingerne hvert år,
så alle har kunnet få indblik i, hvad klubbens
overskud skulle gå til.
I de sidste par år er vi så udfordret af ret store
lokalelejer, som vi skal betale til Kommunen, så
vi kan være lykkelige for, vi kom i gang så tidligt med opsparingen, som vi gjorde.
Eneste fysiske placeringsmulighed for det nye
lokale var ”svævende” over gulvet bagest i hallen – herved går der ikke plads fra de rum, vi
bruger til sportsaktiviteter. Kommunen nikkede
ja til placeringen, og et lidt besværligt efterår
med byggeriet og de konsekvenser, det har haft
for hallens brugere, er nu godt overstået.
SSK er nu også lokalemæssigt godt rustet til de
kommende år. Hvis du har lyst til at se skyboksen eller bare vide noget mere om det, så er du
altid velkommen til at kontakte os.

Hvis man nærlæser de sidste års regnskaber –
eller har været til generalforsamlingerne – så
ved man, at det er voksenafdelingerne (fitness,
spinning og gymnastik), der primært skaffer
indtjeningen (sammen med sponsorerne) – hvilket er helt på sin plads, så afdelingerne med
hovedsageligt børn (håndbold, fodbold og badminton) kan holde fornuftige kontingenter, men
stadig bruge de penge, der er nødvendigt til den
daglige drift, hvor der også ofte kan dukke noget uforudset, men selvfølgelig nødvendigt op.
Ikke desto mindre er det alligevel lykkedes os
med god økonomistyring sammenlagt at spare
godt 1 mio. kr., som skyboksen har kostet os,
11
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TIL KALENDEREN

Afholdes i år søndag den 3. april 2016 fra kl. 12
Vi har ikke den endelige plan for dagen endnu,
men naturligvis bliver der opvisning af de fleste af vore børnehold
og en del af voksenholdene.
Endvidere forventer vi besøg af gæstehold.
Kom og se dem alle – der er noget for enhver smag.
Vi forventer at være klar til afslutning igen ca. 15.00-15.30,
så også de små kan holde til at være med til hele arrangementet.
Cafeen er åben hele dagen.
Der er gratis adgang for børn
samt alle, der skal ”på gulvet”.
Det endelige program bliver offentliggjort
i Hjerting Posten og på vores hjemmeside
http://soenderris.dk/ssk/gymnastik/opvisning.asp
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Fastelavnsfest
i Sønderris
Lørdag den 6. februar 2016

Kl. 14.30 - 16.30 i Sønderrishallen
holder vi fastelavnsfest for alle børn under 12 år.
(Dørene åbnes kl. 14.00)

Vi skal slå katten af tønden, lege og
danse til levende musik. Du får en
fastelavnsbolle, sodavand og en
slikpose. Der er præmier til kattekonge,
kattedronning og de bedst udklædte.
Der vil være mulighed for at de voksne kan
købe fastelavnsboller, kaffe og sodavand.
Egne drikke- og madvarer må IKKE medbringes (kun til babyer)

Tilmelding/Betaling:
• Via selvbetjening på soenderris.dk/ssk
 SSK OnlineShop

SSK Online-shop

•V
 ia

SSK’s medlemsservice i hallen
Vi tager dankort og aftalte kontanter

Sidste frist for køb af billetter
er mandag d. 1. februar

Billetter
til børnene
kan købes for

kr. 60,-

Sønderriset
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NYT FRA SSK m.fl.
SSK og Sønderris Lokalråd
Selv om 2016 er helt ny, er der allerede sket en del – og der vil ske meget mere i den
kommende tid i Sønderris!
Kig dig omkring her i bladet og find annoncer og omtale af det hele.
Og gå evt. på www.soenderris.dk/ssk og kig dig omkring – her er der udførlige beskrivelser
af alle de mange tilbud, vi har at byde på.
Som supplement til hjemmesiden har mange afdelinger grupper på Facebook – dem kan
du også finde via hjemmesiden. Her er helt dugfriske nyheder og meget af den daglige
kommunikation i afdelingerne kører denne vej.
Og gå evt. på www.soenderris.com og kig dig omkring – det er Lokalrådets hjemmeside –
her er der rigtigt mange relevante informationer omkring Sønderris.

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune har lovet os, at man vil ændre på ”indretningen” foran hallen. Der vil
blive fjernet nogle bede samt opsat ekstra/flere cykelstativer – måske kan vi så undgå, at
cyklerne holder oppe foran indgangen.

Energi-stien
Esbjerg Kommune har opsat et par oversigtskort mere på ruten rundt ad Energi-stien. Kort
med ”her står du”- markeringer mm. Har du været rundt på stien? Ellers kan det anbefales.
Du kan se et kort over den enten via Lokalrådets hjemmeside, se ovenfor, eller her:
http://soenderris.dk/ssk/soenderrisdage2013/A4_S%C3%B8nderris_Energisti_2.pdf

Kontakt
Hvis du vil i kontakt med os af den ene eller den anden grund, så er vi aldrig længere væk
end ssk@soenderris.dk – du kan også altid kontakte medlemsservice/administrationen
rent fysisk – se åbningstider på hjemmesiden – tryk på
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Vi har hold for enhver – lige fra den
nye, som aldrig før har løbet og gerne vil
i gang, til den øvede som gerne vil op og
løbe sin første halvmaraton eller blot
forbedre sine løbetider.
Alle kan være med, børn, motionister, den sociale,
den seriøse og ham eller hende, som blot ønsker at
smide et par kilo eller ændre sin livsstil.
Så har du et nytårsforsæt eller lidt ekstra kilo fra
julen, så kom og opnå resultater og bliv en del af et
sundt fællesskab.
Løb med gratis den første uge og se om løb er
noget for dig. Herefter koster det kun 120 kr.
årligt.
Vi håber på at se dig!
SSK Løb
16

Løb er en del af fitness og holdtræning i SSK og er
derfor gratis, hvis du er medlem af denne ordning.
Vi løber alle tirsdage/torsdage kl. 17.00 året rundt.
Der starter nye hold op 2 gange årligt med 12
ugers professionelle løbeprogrammer. Mellem programmerne vedligeholder vi vores form og deltager
fælles i forskellige løb.
Du kan starte, når det passer dig og betaler for et
kalenderår frem fra den dato, du melder dig ind,
mød blot op til træning tirsdage/torsdage og henvend dig til en af instruktørerne.
Frygt ikke, hvis du ikke er med fra starten - vi nok
skal få dig ind på et passende hold.
Læs mere på www.soenderris.dk/ssk/ og klik på
”løb”

Sønderriset

Forårsprogram 2016
Yderligere info kan findes på hjemmesiden: soenderris.dk/ssk eller FB siden: SSK Indoor Cycling.
Ugedag

Tidspunkt

Holdbeskrivelse

Instruktør

Mandag

17:00 – 18:00

Let Øvet

Henrik

18:30 – 19:30

Let Øvet

Lizzie

Tirsdag

17:00 – 18:00

Øvet

Kim/Leif

Onsdag

19:00 – 20:00

Let Øvet/Øvet

Steven

Søndag

09:15 – 09:45

Intensiv ryg mave træning

Inge

10:00 – 11:00

Øvet

Inge

NY TID
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NYT FRA SSK FODBOLD
Indendørssæsonen er godt i gang, og det er de færreste hold, som har holdt juleferie, da der i
juledagene har været mange ekstra stævner.
I alt har vi 21 hold meldt til den almindelige indendørsturnering... Så hallen bruges flittigt, når
fodbold har træning.
Flere af vores hold har fået super flotte placeringer til stævner i julen og vundet flotte medaljer og
pokaler.
Vi fortsætter indendørs fodbold frem til midt i marts, men nogle hold vil allerede i januar/februar
begynde udendørs igen. Enten på vinterbanerne eller kunstgræs i Guldager eller på flexbanerne ved
EfB. Trænerne giver selv de respektive hold besked.
Udendørssæsonen skydes i gang den 1. april, hvor banerne i Sønderris igen må benyttes.
Kig efter træningstider til forårssæsonen på SSK hjemmesiden under fodbold eller på SSK
facebooksiden.

Årets fodboldskole bliver afholdt i weekenden
den 10.-12. juni 2016, så sæt allerede
nu et stort X i kalenderen.
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MERE NYT FRA SSK FODBOLD
Serie 4 vender tilbage i SSK
FC Sønderris og SSK har indgået et samarbejde, som betyder, at der fra foråret 2016 igen vil blive spillet serie 4 fodbold under de orange faner.
FC Sønderris har siden 2012 spillet i serie 4 og været tæt på oprykning til serie 3 i flere omgange.
Der har været enighed i de to klubbers bestyrelser om, at hvis senior fodbolden skal have en
fremtid i området, er det noget, der skal løftes i fællesskab.
Derfor har vi valgt, at nedlægge FC Sønderris og fortsætte i SSK regi.
Der er i dag cirka 30 mand i truppen fra alderen 20 – 35 år. Der er et fantastisk sammenhold i
klubben, og det sociale vægtes meget højt.
Vi håber, at flere vil begynde at spille senior fodbold i Sønderris.
På sigt er ambitionerne, at have både 1 og 2 hold - derfor vil vi rigtig gerne byde nye ansigter
velkommen.
Træner teamet består af Kasper Sørensen & Stephan Langhoff, som begge er opvokset i Sønderris.
Har du spørgsmål eller kommentarer eller noget andet, kan du skrive til Kasper på denne mailadresse, og han vil gøre alt, for at hjælpe dig.
kasper@sportogprofil.dk
Så går du rundt og egentlig har lyst til at spille seniorfodbold lokalt, så hold godt øje med SSK’s
hjemmeside www.soenderris.dk eller www.sskfodbold.dk eller facebooksiderne, som du også kan
finde via hjemmesiden – alternativt skriver du bare til Kasper – så vil han informere om træningstider osv.
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Mindeord om Kim Bagge Mikkelsen
Tirsdag den 15. december fik vi alle den
meget triste besked, at Kim var sovet ind
efter kort tids sygdom, kun 50 år gammel.
Kim var igennem 10 år træner i Sønderris Sportsklub, og der er ikke mange piger i SSK, der ikke
har haft ham som træner, og kender ham for hans
altid gode humør, kompetente træning og positive
udstråling. Med SSK har Kim deltaget i håndboldstævner mange steder i Danmark, men også i Berlin, Holland og Prag.
Kim havde en lang trænerkarriere bag sig inden
han startede i SSK, og pigerne har da flere gange
kigget undrende på Kim, når han til stævner løb ind
i gamle venner og bl.a. lige fik sig en hyggesludder
med tidligere landstræner Jan Pytlik, eller andre
som vi kun kender fra TV.
Men selv var Kim helt nede på jorden, og elskede
sin familie, håndbold, sit arbejde og sine venner.
Kim blev bisat fra Guldager Kirke, lørdag den 19.
december. Kirken var fyldt til sidste plads, og sjæl-

dent er der set så mange blomster og buketter med
kærlige hilsner. Kim havde en stor omgangskreds,
både privat, som håndboldmand og som ejer af et
papir-engros firma i Roskilde. Et arbejde, der krævede meget rejseaktivitet af Kim, men man kunne
være sikker på, at hvis han på nogen måde kunne
nå det, så stod han klar i hallen til at træne pigerne
kort efter, han var landet i Billund Lufthavn, eller
når bilen var parkeret hjemme i indkørslen.
Kim blev i slutningen af september pludselig ramt
af uhelbredelig kræft, og han stod sidste gang på
sidelinjen med sine elskede håndboldpiger den 27.
oktober. Han kom endda i hallen efter denne dato
og fik mange knus og kram og ønsker om god og
hurtig bedring. Desværre var behandling ikke mulig, og fra alle os, der kendte Kim, er der stor beundring for hans måde at tackle sin svære sygdom på
- men desværre tabte han sin sidste kamp.
Vore tanker går til Kit, Christina, Louise og Julie
Æret være Kims minde!
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Gina, Torben og Bella
Velkommen til 2016!
Der er i skrivende stund koldt derude og vi er netop
indtrådt i året 2016. For Midtgård betyder det, at vi
nu er en del af Myrthue, Kultur & læring og dermed også en del af et stort netværk der tilsammen
udgør 28 personer. Vi på Midtgård skal i begyndelsen af året til at planlægge og beskrive de forskellige læringsforløb som tilbydes dagpasning og
skolerne i Esbjerg Kommune.
For beboere i Sønderris og alle andre i øvrigt så vil
Midtgård stadig være området som I tager til når I
vil gå tur, motionere, opleve dyr eller på anden måde være aktive i naturen. Midtgårds lokaler kan
som altid lånes til foreningsaktiviteter og skolearrangementer.
Alle kan, uanset tidspunkt på dagen nyde en medbragt madpakke ved de opstillede borde og bænke i
området, holde hvil inden cykelturen eller gåturen
fortsættes.
Kommer I forbi lørdag eller søndag formiddag
sammen med jeres børn eller børnebørn er I altid
velkommen til deltage ved fodringen af dyrene.
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Nyt om Møffe
Ornen Kristian er igen vendt tilbage til gården. Vi
er glade for det blev Kristian, fordi vi kender ham
og ved han er en rigtig rar 250 kilo tung orne. Møffe og Kristian enes fint med hinanden, og på trods
af det er Møffe nu sat på porten….,.Om det virkeligt forholder sig sådan at hun er smidt ud af hytten
eller om hun ikke vil dele hytte med Kristian – det

Sønderriset

ved vi ikke. I disse dage, hvor temperaturen er under frysepunktet synes vi ikke om at Møffe skal
ligge på den frosne jord, så vi har nu sat et ekstra
hus ind til hende.
Selvom det er koldt, og Møffe ligger på jorden kan
hendes varme krop optø jorden under hende –så
meget at jorden nu er blevet til mudder. Nu venter
vi på at Møffe kommer i brunst, så de kan genfinde
”kærligheden” til hinanden igen.
Kristian skal være på Midtgård i ca. 6 uger, hvorefter han sikkert skal på besøg på en ny bondegård.
Når Møffe er bedækket vil der gå 3. md., 3 uger og
3 dage inden vi kan sige velkommen til nye søde
”Møflinger”.
Det er vigtigt for den danske landracegris’ overlevelse at der avles og produceres nye smågrise, som
enten slagtes eller indgår i avl. Den ”Danske Landracegris” er i stor fare for at uddø, og i hele Danmark er der kun omkring 100 stk.

Nyt om gæssene
I november flyttede vi vores 4 danske landracegæs
til marken ved siden af ridebanen. Her var lækkert
græs og et skønt vandhul til de store dyr. Gæssene
nød de nye omgivelser i 2 dage og vi glædede os
over at se dem bade og græsse. Men…. der var
også en anden der glædede sig! På 3. dagen gik 2
ensomme gæs rundt på marken og 2 gæs var døde.
Den ene af de døde gæs var næsten spist og på den
anden var halsen bidt over…... Vi fandt ekskrementer, som vi med rimelig stor sikkerhed kan fastslå var fra en ræv, men et spor i det bløde mudder
som lignede en mårhunds. Det var og er stadig et
mysterium. De 2 overlevende gæs er nu flyttet tilbage på deres tidligere mark.
Men vi ved med sikkerhed, at der er en ræv i området, da den er blevet filmet af overvågningskameraet. Ræven er jo også sulten ….og har sine helt egne
foderplaner!

Ponyer med vinterfrakke
Vores to Shetlandsponyer trives rigtig godt på gården og når I kommer forbi skal I lægge mærke til
deres store vinterfrakke. Når heste er ude hele dagen får de en tyk pels så de kan holde varmen. Vi
er meget glade for at vores heste kan have et hesteliv, tæt på hvad der er naturligt for en hest. De har
et hus, hvor de kan søge læ for regn og kulde, men
alligevel vælger de at være på den åbne mark døgnet rundt. Ifølge dyreværnsloven skal alle dyr have
et læhus i vinterperioden. Undtagelsen er får, de
behøver ikke et hus, men de skal kunne søge læ ved
træer o. lign. En betingelse for at dyr må være ude
døgnet rundt er naturligvis at de er vænnet til det
og at de er i god form.

Gedefruerne er med kid
Som mange af jer sikkert kan huske plejer gedefruerne af få gedekid i vinterferien, men det sker
ikke i år. Hvis alt går som forventet regner vi med
gedekid i midten af marts. For naturen har jo opført
sig anderledes i år end den plejer. Vinteren har været lun, græsset fortsatte med at vokse, de første
forårstegn kom i december. Omkring årsskiftet
kom vinteren med frost og Sibirisk kulde.
Efter nytår har vi observeret at gedebukken Kong
Hans er usædvanlig forelsket i sine koner og gør alt
for at få deres opmærksomhed. Han tisser på sit
skæg, krænger overlæben og siger kærlige wuup
wuup lyde. Gedekonerne er heller ikke uinteresseret i hans gøren kur. Det underlige er, at denne adfærd burde være startet, da han kom ind til konerne
i slutningen af september og parringen skulle derfor
have været et overstået kapitel. Når en ged er blevet parret er hun komplet uinteresseret i bukken.
Vi er dog enige om at gederne ser ud til at være
drægtige.
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

NYT TILBUD
Nu kan alle der er fyldt 5 år blive spejder i KLYNGEN
Klyngen er for friske børn, der gerne vil være med til at
lege, få nye venner, synge, gå på opdagelse i naturen,
lave små konkurrencer og meget mere.
Du er også velkommen til at prøve om det´
- at være spejder er noget for dig.
HVER ONSDAG fra 18.00—19.00
fra 4/5 år—0. klasse i Klyngen
fra 1.-3. klasse i Flokken
fra 4.-?. klasse i Troppen

Næste FamilieSpejd for hele familien
er lørdag den 6. februar
fra 10-12

Vi ses !
PS.- forældre
passes i
forældrecaféen

Hver ONSDAG aften kl. 18,00 – 19,00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård
Vil du vide mere kan du også ringe til Kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944

HVER MANDAG FRA 14.00 TIL 17.00
er der ÅBEN




CAFÉ i Nøglen, Ravnsbjergvej 6

der er altid gratis kaffe/the eller saft
der er mulighed for en hyggelig snak
der er også mulighed for hjælp til lektielæsning, en strikkeopskrift,
Nem-id, en ansøgning, en ….?..... eller hvad du nu er udfordret af !

Hvem er vi?

Vi er nogle mennesker, der har tid og lyst til at møde dig.
ALLE ER VELKOMMEN.

Vil du gerne vide mere kontakt venligst Lene Jensen tlf. 6087 7567
eller Frank Korsbro tlf. 5189 7224
Se evt. mere om Baptistkirken i Esbjerg på www.baptistkirken-sydjylland.dk
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Sogneeftermiddage
Onsdag den 3. februar kl. 15.00: Foredrag ved provst Kræn Christensen.
Husk at være glad i åbningstiden. Der er al mulig grund til at gribe livet, som man har fået og få det bedste ud af det. Det ved enhver, men det bliver det ikke mindre vanskeligt af. Et forsøg på at finde retning
og mål i sit liv involvere ikke bare en selv men også andre. Vi har ganske enkelt brug for hinanden, hvis
vi skal have et værdigt og værdifuldt liv. Jeg er, fordi vi er, for vi er skabt til fællesskab, til familie, til et
folk! Vi er skabt til at komplimentere hinanden. Vi er skabt til at være i et netværk af relationer, til en indbyrdes afhængighed med vores medmennesker, med resten af skaberværket… om jeg så må sige. Foredraget vil sætte skub i tankerne om: hvem er vi? hvad er et menneskeliv i grunden? Underforstået at intet
menneske er noget i sig selv!
Onsdag den 2. marts kl. 15.00: Filmeftermiddag.
Vi skal se Nils Malmros’ filmatisering af Jørgen Frantz Jacobsens roman ”Barbara”
Onsdag den 6. april kl. 15.00: Sangeftermiddag
Denne eftermiddag er det vores smukke, danske sangtradition, der er i centrum. Der bliver mulighed for at
vælge sange fra Højskolesangbogen.
Ved sogneeftermiddage kan der købes kaffe/te og brød for kr. 25

Hvis man gerne vil spise med skal man tilmelde sig
ved sognepræst Mette Præstegaard Friis. Voksne
koster 25. kr. og børn 10. kr. Man kan købe øl og sodavand til 5. kr.
Datoer:23/10 2015, 27/11 2015, 29/1 2016, 26/2
2016, 24/3 2016(Bemærk: dette er ikke en fredag,
men Skærtorsdag)
Tid: 17.30- 18.55.

Før Disney-gudstjenester....
...i Sognehuset i Sønderris, Krebsens Kvarter 74.
Guldager kirke inviterer børnefamilier til FørDisneysjov-gudstjenester fredage kl. 17.30.
Med efteråret tager vi hul på en ny sæson spaghettigudstjenester, og vi håber på at se rigtig mange til
børnegudstjeneste kl. 17.30 og spaghetti og kødsovs
kl. 18.00-18.55, så man kan nå hjem til Disneysjov.

Sted: Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74.
Tilmelding: Sognepræst Mette Præstegaard Friis,
mobil: 5051 6020 eller e-mail: mette@mettepraestegaard.dk
På vegne af menighedsrådets
Børne- og Ungdomsudvalg
Sognepræst Mette Præstegaard Friis

25

Sønderriset

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Guldager

24. jan

09.00

31. jan.

Hostrup

10.30

Præst

Bemærkninger

MPF

Septuagesima

10.30

MPF

seksagesima

6. feb.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

7. feb.

10.30

BB

Fastelavn

14. feb.

10.30

MPF

1. s. i fasten

21. feb.

09.00

BB

2. s. i fasten

28. feb.

10.30

BB

3. s. i fasten

5. marts

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

6. marts

10.30

BB

Midfaste

13.

10.30

BB

Mariæ bebudelsesdag

09.00

10.30

Guldager Kirke

Sognepræst
Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

Sognepræst
Mette Præstegaard Friis
Kastanielunden 67
6705 Esbjerg Ø
50 51 60 20

Kirkekontoret

09.00

marts
20.

09.00

10.30

Palmesøndag

19.30

10.30

Skærtorsdag

marts
24.
marts
25.

10.30

Langfredag

10.30

09.00

Påskedag

marts
28.

10.30

2. påskedag

2. april

10.30

Dåbsgudstjeneste

3. april

10.30

1. s. e. påske

10. april

09.00

16. april

10.00

marts

Søren Brydsø
 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

Kirkelige handlinger

10.30

BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis

Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse
til Kirkekontoret

2. s. e. påske
BB

Konfirmation

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
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Organist
Karina Bøje Jensen
 50 93 33 27
organist@guldagerkirke.dk

Graver

marts
27.

Guldagervej 89
75116190
Fax 75116152
Åbningstid:
Mandag lukket
Tirsdag, onsdag og fredag åben fra
kl. 9.00 – 12.30
Torsdag åben fra 16.00 -18.00
Guldager.sogn@km.dk

Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til
gudstjenester i Guldager kirke.
Ring til Esbjerg Taxa, 75 14 45 00
og bestil en vogn. Chaufføren vil
selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren. Hjemkørsel arrangeres af kirkebetjeningen.
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'Sønderriset' er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 28 år - altså siden 1988. Bladet uddeles gratis til samtlige husstande i området. Det vil sige at ca. 1500 hjem får og
læser bladet. Elever på Auraskolens Sønderris-afdeling, som ikke bor i Sønderris, får
bladet gennem skolen.
Hvem udgiver bladet?
Bladet bliver til i et samvirke mellem Auraskolens Sønderris-afdeling, Sønderris Lokalråd, den lokale
sportsklub SSK, Guldager Kirke og sognets menighedsråd, Daginstitutionen 'Galaksen', samt Baptistspejderne, som holder til i tæt naboskab med Beboerhuset Midtgård, som også er bidragydere.
Hvordan får man materiale med i bladet - fx en annonce?
Hvis man ikke er tilknyttet nogen af ovennævnte interessenter, som betaler for fremstillingen af bladet,
skal man henvende sig til Peter Hundebøll pr. e-mail, hvis man ønsker materiale optaget. Han vil kunne
afgøre om materialet er egnet til netop vores blad, og han vil kunne oplyse dig en evt. pris på hvor meget
det vil koste dig. Skriv til peter.hundeboell@skolekom.dk
Hvem redigerer bladet?
Bladet redigeres af Bente Eskildsen, som bor i Guldager St.
Redaktionens mailadresse er soenderriset@soenderrisskolen.dk
Send dine artikler i et almindeligt tekstbehandlings-format og billeder i .jpg eller lignende.
Hvis du sender pdf-filer, vil de som regel blive bragt i bladet akkurat som de er.
Herunder ses bladets skæringsdatoer for i år:

Sønderrisets hjemmeside er www. soenderriset.soenderrisskolen.dk
Her kan du finde flere facts om bladet og du kan downloade gamle numre.

->bee
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Deadline for næste nummer af Sønderriset er den 1. april 2016.
Se www. soenderriset.soenderrisskolen.dk for yderligere information om bladet
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