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Vi deltog i et projekt, hvor vi støttede 

fattige børn i Burkina Faso.  
 
Først læste vi en bog om Burkina Fasos børn med fakta 

og fiktion i en bog, der hedder Læseraketten. Vi læste 

om fem børns hverdag. Børnene har meget forskellige 
levemåder, nogle var heldige at komme i skole en gang 

imellem, mens andre skulle hjælpe med hjemlige plig-

ter i stedet for.   

Senere skulle vi sælge lodsedler, og på den måde skaf-
fe penge til børnene, så de kan komme i skole. Hvis vi 

kunne sælge 20 lodder af 20 kroner, kunne vi betale for 

et barns skolegang i et helt år. 

I vores klasse synes vi at det var en god måde at hjælpe 
på.  

Vi synes selv, det er normalt at gå i skole hver dag, 

men for dem er det en stor ting at gå i skole og noget, 

de meget gerne vil.  
Vi er meget heldige at vi bor i Danmark og et sted, 

hvor vi kan gå i skole hver dag, selvom det kan være 

hårdt ind imellem. Men når man læser om forholdene i 
Burkina Faso, har vi det ret godt i Danmark. 

Vi er alle glade for at vi deltog i projektet, for det har 

været en spændende og lærerig oplevelse for os alle. Vi 
vil med glæde deltage en anden gang. 

 
Skrevet af Ingrid, Jacob og Ditte  

VOXPOP: 
 
Andreas: Jeg synes, det er dejligt at hjælpe 

folk i Burkina Faso og at bogen var meget 

spændende og sjov at læse. 
Emmie: Det har været spændende at læse 

om børnene i Burkina Faso, og jeg har lært 

meget om, hvordan de har det i forhold til 
os i Danmark. 

Frederik: I starten vidste jeg ikke at der var 

noget der hed Burkina Faso, så jeg har lært 

meget af bogen om, hvordan de lever. 
Jonas: Jeg synes, det har været dejligt at 

støtte børnene, og det var sjovt at samle 

penge ind til dem. 
Julie: Det føles fantastisk at lære hvordan 

børnene i Burkina Faso har det, og hvordan 

de lever dernede. 
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Eleverne på 6. årgang havde denne gang design-

faget på programmet til fagdagen. De sidste gange 

i design har nogle af eleverne arbejdet med at 

fremstille reklamer for dagens aktivitet: At gå i 

skolekøkkenet og fremstille sunde, frisklavede 

produkter til salg i skoleboden. Der var både for-

middagsmad: Frugtspyd og yoghurt med hjemme-

ristet müsli og middagsmad: Stegte kyllingelår 

med spelt-tabbouleh og salsa eller en solid burger 

med salat, guacamole, bøf og hjemmelavet ket-

chup. 

 

Der var travlt i begge skolekøkkener, for alt skulle 

jo være parat til når kunderne havde deres pauser, 

men da kunderne havde fået deres, kunne 

’køkkenpersonalet’ forsyne sig. Her er der billeder 

fra det hold, der arbejdede på Gården. Det er altid 

hyggeligt at lave mad sammen, og når det så endda 

smager rigtig godt og kan indtages i godt selskab, 

så er det jo ren nydning. 

 
->bee 

Med et tag-selv-bord kan man fylde sin burger med lige net-

op de ting man bedst kan lide. 

 

Cornflakes-panerede, stegte kyllingelår er god mad til en 

sulten knægt :-) 
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QR koden er en todimensionel matrix kode som blevet 
udviklet af den japanske virksomhed Denso-Wave i 

1994. QR koderne blev brugt til at gøre det muligt for 

robotter at orientere sig med hensyn til sted og rum. 

 
Denso-Wave har frigivet deres patent på koden og der-

for kan vi alle benytte os af QR (Quick Response) ko-

der til alle de formål vi kan finde på.  

I design-faget på 6. årgang har vi arbejdet med koderne 
på den måde, at vi har lavet ’udstillinger’ med billeder 

af kendte steder, som vi har bearbejdet med i et tegne-

maleprogram på computeren.  
På den måde har vi ganske gratis og uden at slide pens-

ler eller falde ned fra stiger eller få snavset tøjet til kun-

net male skolen om, lige akkurat som vi syntes vi ville 

have den.  

Så har vi lagt billederne på vores hjemmesider og har 

linket til siderne med QR-koder. Så kan folk se vores 

billeder, hvis de scanner dem med en QR-scanning-app 

på deres mobiltelefon. 

Prøv her at se nogle af vores 
vilde forslag: 

 
(*NB På nogle telefoner kan de 
bevægelige gif-billeder desværre 
ikke arbejde rigtigt :-( Det er vi 

lidt kede af. 
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håndboldtrænere 
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Sønderris SK, håndbold sluttede traditionen tro 

vintersæsonen af med fælles afslutningsfest for 

U10 til U18 den 15. april 2016 på stjernetorvet 

på skolen. 

Der var ca. 200 fremmødte til endnu engang en 

rigtig succesfuld og hyggelig aften.  

 

Aftenen bød på oplæg om sæsonen, der var gået, 

fra samtlige trænere, kåring af “årets kammerat”, 

som alle fik en T-shirt samt pokal, status fra afde-

lingslederne på den netop overståede vintersæson 

og oplæg om kommende sæson. Midtvejs var der 

pause, hvor der blev serveret kaffe, kage, sodavand 

og Hjem is bilen kom på besøg med is til alle spil-

lere og søskende.  

 

Til at hjælpe os med bl.a. uddeling af priserne og til 

autografskrivning i kaffepausen havde vi allieret os 

med 2 spillere fra REHH Pelle Schilling og Mark 

Nikolajsen. Kameraerne blev flittigt brugt i pausen, 

da der var mulighed for, at få taget et billede sam-

men med de to.  

 

Denne aften skulle vi også have kåret “årets træ-

ner”.  I år havde vi modtaget flere indstillinger til 

titlen som ”årets træner” – og det er da rigtig posi-

tivt, at både spillere og forældre synes, at lige præ-

cis deres træner er årets bedste. 

 

Om årets træner blev der sagt: 

Den træner, vi i år har vurderet 

skulle have titlen som årets træner, 

er utroligt engageret i både hånd-

boldafdelingen og klubben som 

helhed. Årets træner har igennem 

rigtigt mange år gjort en stor ind-

sats i håndboldafdelingen, og vil 

forhåbentlig gøre det mange år 

frem i tiden. 

Årets træner var nok også specielt 

hårdt ramt af Kims tragiske død, 

men ikke desto mindre sørgede 

årets træner for, at vores U18 pi-

ger kunne bearbejde tabet af Kim, 

samtidigt med at han fik to fædre, 

Anders og Kent, til at støtte op om-

kring U18-pigernes træning og af-

vikling af kampe. 

”Årets træner” i Sønderris SK, 

Håndbold er Søren Langelund! 

 

Titlen som årets træner udløste selvfølgelig en T-

shirt og vin.  

Søren cykler til sommer med til Paris med Team 

Rynkeby, som støtter Børnecancerfonden, hvorfor 

håndboldafdelingen i år har valgt at støtte Sørens 

projekt med et lille gavekort. 

Et kæmpestort tillykke til Søren Langelund. 

 

Endnu en håndboldsæson blev afsluttet med maner. 

Efter oprydning af stjernetorvet blev der serveret 

tapas for trænere og påhæng som tak for indsatsen 

og endnu en fantastisk sæson i Sønderris SK, hånd-

bold, hvor vi igen har kunnet konstatere et stigende 

medlemstal. 

 

Tak til trænere, spillere og forældre for en god sæ-

son. 

 

Med ønsket om at den positive udvikling må fort-

sætte. 

 

 

 

 

Annette Pedersen   
 

 

 

Endnu en Vintersæson i SSK håndbold er afsluttet på festlig vis 
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Autografskrivning og fotografering  

Alle, der blev kåret som “årets kammerat” 

“Årets træner med de 2 spillere fra REHH” (Og Søren er 

altså ikke nogen lille mand…….) 



Sønderris SK, håndbold søger trænere til U12 piger, som er en støt voksende trup. 
Til den kommende sæson, som startede med 1 ugentlig sommertræning midt april,  
mangler vi trænerhænder. Vi forventer 3 hold tilmeldt vinterturneringen.  
På nuværende tidspunkt har årgangen tilknyttet 5 trænere og 1 holdleder.

 
Klubben tilbyder følgende: 
• Trænerteam

• Uddannelse og dygtiggørelse 

• Gode træningsforhold og faciliteter

•  Fælles opstartsstævne og påskestævne fra U10  
og opefter

• Trænertøj

• Omkostningsgodtgørelse

Sønderris SK, håndbold mangler dig, der har lyst og 
mod på at lede og udvikle vore spillere. Så har du lyst 
til at blive en del af et velfungerende trænerteam med 
fokus på bredden og det sociale, kan du kontakte 
afdelingsleder Annette Pedersen på  
sskhaandbold@soenderris.dk eller tlf. 41425516. 

Håber at høre fra dig.

Søger
håndboldtrænere

til kommende sæson
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Der er stor fodbold-aktivitet på banerne 

i Sønderris både eftermiddag og aften. 

Vi har i alt 25 hold meldt til turnering 

ved DBU. 
 

Børn/unge 
U12 drenge holdet bliver ved med at få tilgang af 

spillere, og er nu 29 drenge. De har i foråret haft 

flere fællesspisninger efter træning for at værne 

om det sociale aspekt. Årgangen stillede med to 

hold til Vesterhavscup i pinsen, og der var masser 

af hygge og fodbold hele weekenden. Det blev 

blandt andet til en flot 4. plads. 

 

Vi har igen fået årgang 2008 tilknyttet i SSK - og 

hele 20 spillere er kommet i gang. 

Så vi er nu godt repræsenteret i de fleste børne- og 

ungdomsårgange. 

 

SSK fodboldskole afvikles den 10-12/6, hvor 112 

SSK fodbold-børn er tilmeldt. Vi glæder os over at 

SÅ mange børn gerne vil deltage! 

 

Senior 
På senior-siden går det også forrygende. 

Vores herre seniorhold, som jo er fusioneret med 

FC Sønderris, er kommet rigtig flot i gang med 

turneringen, og på nuværende tidspunkt ligger 

både serie 4 og 6 herre nr. 2. 

 

Oldboys topper igen i år deres pulje, og ligger nr. 

1. 

Damerne er også kommet godt i gang med 

turneringen og ligger også nr. 1 i puljen. 

 

Materialemand  

I fodboldafdelingen mangler vi lige nu en 

materialemand, som vil sørge for pumpning af 

bolde, fejning af multibanen og almindelig 

vedligehold. 

 

Så har du et par timer ledig, så kontakt formand 

Søren Finnerup på mail:  

 

sorenfinnerup@outlook.dk 

U 12 drenge til Vesterhavs Cup i pinsen 
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Gennem forløbet får børnene en fornemmelse af 

hvad der er inde i ægget. De ser og lærer koblin-

gen, at hønsene der løber rundt på Midtgård, en-

gang har været en lille skrøbelig kylling. 

Fårene har alle læmmet og i år fik vi 16 lam, som 

alle går på marken op mod Uranusvænget. De har 

det herligt bag det nye hegn, som forhåbentligt 

betyder, at vi i år kan holde dem inde. 

I Haverne er børnene godt i gang med at så og det 

pibler op af jorden. Det er dejligt at opleve børne-

nes engagement i haverne samt glæden ved at hive 

radiser op af jorden som de kan spise. Haverne er 

med til at give børnene en mulighed for at forstå 

og opleve sammenhængen mellem det der gror i 

jorden og den mad vi spiser. 

”Møffes gamle mark er blevet fræset og inddelt i 

tre små marker. Her er der sået med hvede, byg og 

havre, som vi håber at kunne høste med vores be-

søgende.  

Shetlandsponyen Gina skal fole og vi venter  

spændt på at møde det lille føl. En hest går drægtig 

i 11 måneder.  

Der er nu blevet plantet 6 rækker små træer langs 

vores grusvej. Dette er gjort for at bibeholde den 

landlige stemning på gården, og gøre læringsmil-

jøet så autentisk som muligt.  

Husk at sætte kryds i kalenderen den 4. september, 

hvor vi afholder Midtgårds Høstmarked. Det kom-

mer til at summe af liv og der vil dagen igennem 

foregå mange forskellige aktiviteter.   

 

Fie Bornich 
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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 

Se evt. mere om Baptistkirken i Esbjerg på www.baptistkirken-sydjylland.dk 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

                   
   

          

                              GOD SOMMER 
 

                           

     Onsdag den 22. juni holder vi SOMMERFEST for alle  
Vi starter med fællesspisning omkring Grillen. Pris 35 kr.  
og hygger os derefter rundt om bålet. 
Tilmelding til  Christina  tlf. 2225 3944 
 

 - derefter er der sommerferie  i juli måned 
 

Du er også Velkommen til spejdermøde 
Vi starter op igen den 17. august 
 
 

  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  

   

   FamilieSpejd for hele familien 
            Ring 2782 1524 for 
                næste dato 
          

                  Vi  ses ! 
 

            PS.- forældre 
              passes i  
        forældrecaféen          

ÅBEN CAFE´ - ÅBEN CAFE´ - ÅBEN CAFE´ - ÅBEN CAFE´ - ÅBEN CAFE´ 
 

              LØRDAG den 18. juni 2016 kl. 10—13 
 

   Indbydes du til LØRDAGSHYGGE / CAFÉ  for alle 
 

Der vil blive mulighed for forskellige aktiviteter  f.eks. i form af boldspil,  
stigegolf, kongespil, små løb i naturen med opgaver, rundtur til dyrene  
på Midtgård, bål med snobrød eller skumfiduser, kaffe/te/saft og hygge.  
Som afslutning på dagens aktiviteter, serverer vi lidt let grill-mad 
 

                        Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen med jer! 
  

Alle er velkommen  
Med venlig hilsen  

ÅBEN CAFÈ i Baptistkirken 
Ravnsbjergvej 6, 6710 Esbjerg V 

                Kontakt: Lene Jensen tlf. 6087 7567 eller Frank Korsbro tlf. 5189 7224 
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