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Børn i Sønderris og Guldager er alle cyklister. Der er generelt en sund indstilling til,
at man transporterer sig selv ved egen rugbrødskraft fra sted til sted — både til skolen, til besøg hos kammerater og til fritidsjob og sport.

Jo ældre barnet bliver, jo flere af disse ting lærer det selv at holde styr på, men de voksne
skal hele tiden være der til at tjekke. Hvordan
har dækkene det? Er sadlen høj nok, eller er
der ikke mere sadelpind tilbage, så man måske
skal ud og kigge efter en ny cykel?

Det kan kun lade sig gøre, hvis de voksne hjælper. Hjælper med at huske cykelhjelmen. Hjælper med at lære de første trafikregler. Hjælper
med at holde cyklen i god stand — smurt,
pumpet og forsynet med de lovbefalede reflekser og lygter både for og bag.

Om kort tid begynder den mørke tid, hvor det
er nødvendigt at have lys på cyklen, i hvert fald
om morgenen. Måske var det en idé at give hele køretøjet et tjek, så dit barn kan køre en tryg
cykelvinter i møde?
->bee

Forsiden: Blandt en baptistspejders mange lejrpligter har køkkentjans måske ikke altid været
den mest tillokkende — men med sådan en håndsvings-maskine og et par gode kammerater
bliver det alligevel lidt sjovt. Og hey, vi laver vores egen frugtjuice!
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Krop og bevægelse i vuggestuen
Haletudserne har spist formiddagsmad og drager
på tur. Vi besøger boldbanerne og skoven, som
ligger op til. Både store og små bolde er pakket,
børnene glæder sig og stiller sig hurtigt op på række med hinanden eller voksne i hænderne. Vi møder bump på vejen, mærker det dugvåde græs på
fødderne og koncentrerer os om at holde rækken –
som nu er blevet til et tog med togvogne, som ikke
må hoppe af. Vi løber hen over boldbanen, nogle
falder, boldene bliver sparket og kastet – på skift
og til hinanden. Vi ser en flyvemaskine på himlen
og strækker os så højt vi kan – helt op på tæerne –
for at kunne nå den. Sangen om flyvemaskinen
bliver sunget mens vi, med armene som vinger,
flyver baglæns.
Børnene opdager skoven, hvor en stor tyk gren er
sjov at gå på. Nogle har mod på at gøre det selv,
andre klarer det med en hjælpende hånd. Vi samarbejder om at flytte en tung træstamme, for at undersøge skovens kryb og kravl. Der bliver undersøgt slimede snegle og kildende bænkebidere. En

skråning kræver mod, udholdenhed og balance at
kravle op ad. Der er grene der stikker. Vi mærker
glæde, nysgerrighed og samhørighed. Godt trætte
– og alligevel med god energi – siger vi på gensyn
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til den fantastiske ramme - naturen, som byder på
et hav af muligheder for bevægelse, sansning og
ikke mindst glæde!
”Krop og bevægelse” er placeret i loven om pædagogiske læreplaner, hvilket er et udtryk for, at
børns kropslighed anses som et betydningsfuldt
tema. Netop dette fokus på læreplanerne giver mulighed for tematisering af barnets alsidige udviklingskompetencer. Kroppen bliver derfor et værktøj til at danne vigtige erfaringer, som er grundstenen for læring og udvikling. Når vi fokuserer på
”krop og bevægelse”, arbejder vi også med de andre læreplanstemaer; natur og naturfænomener,
kulturelle udtryksformer og læreprocesser, sproget, sociale kompetencer, personlige kompetencer,
så vi tilgodeser det hele barn og deres forskellige
måder at erfare verden på.
”Krop og bevægelse” handler ikke alene om motion og sundhed, men i høj grad også om, at udvikle
børns hjerner i alle dens aspekter. Børnene lærer
en masse om sociale spilleregler, sprog, kropssprog, kropsmestring og kropsforståelse gennem
sansning og motoriske udfordringer. Børnene
mærker sig selv ved at udforske kroppens muligheder og begrænsninger.
For at denne udvikling kan finde sted i vuggestuen, er det vigtigt at vi som pædagogisk personale
mest af alt har fokus på bevægelsesglæde, eksperimenterende miljøer og legen som det grundlæggende element i forhold til erfaringsdannelse og
derved læring. Det kræver, at vi ser børnenes helt
naturlige higen efter at undersøge og erobre ver-

den, give plads til dette og tilbyde dem muligheden for at kunne færdes i miljøer, hvor rammerne
understøtter det. Det kræver, at vi er opmærksomme på-gennem egen gejst og nysgerrighed, at kunne balancere mellem tema-planlagte pædagogiske
aktiviteter ud fra læreplanstemaerne og den værdi
der er i børnenes frie og ofte meget fordybende
leg.
Når vi ser og griber børnenes bevægelsesglæde og
nysgerrighed, vil vi i vuggestuen se børn som trives, lærer og udvikler sig!
Gitte Søndergaard

Bedsteforældredag i Galaksen
Som tidligere år, havde vi igen i år inviteret til
bedsteforældredag.
Det var som sædvanligt en super hyggelig dag
med kaffe og kage, og til frokost blev der spist
de medbragte madpakker.
Vi oplever at bedsteforældrene synes at det er
dejligt at besøge børnebørnene, og se og opleve
børnene i de omgivelser som er rammen for
deres hverdag i Galaksen.
Børnene nyder ligeledes samværet med deres
bedsteforældre.
Vejret var helt fantastisk, og vi var på legepladsen det meste af tiden hvor der var leg,
snak, grin, glæde og hyggeligt samvær.
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BØRNEBADMINTON
Vi er meget glade for, at vi alligevel kan tilbyde badminton til børnene…….
Desværre er vores faste træner blevet sygemeldt, og vi har - som det vil
være nogle af jer bekendt - aflyst træningen og tilbagebetalt kontingent.
Nu har vi så heldigvis fundet to, der vil stå for træningen, så nu tilbyder vi
igen børnebadminton.
Så tag godt i mod Michael Bro og Christina.
Opstart var 19. september, men du må gerne komme nu!
Der trænes hver mandag i hallen kl. 16.30 – 18.00
Tilmelding på www.soenderris.d online shoppen, se efter dette skilt

Reduceret pris: kr. 400.

Årets sidste Sønderriset:
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Gymnastikafdelingen er godt i gang….
Vi har plads på alle voksenhold samt en del af børneholdene, idet dog begge mor/far/barn hold samt leg
og bevægelse tirsdag udsolgt!
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Nye sponsorer
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indendørs
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Nyt fra fodbold
Så er efterårssæsonen snart forbi, og
det har igen været en flot sæson.
Her er et par udvalgte resultater:

Indendørs træningstider:
GÆLDENDE FRA UGE 43

Se også www.sskfodbold.dk

Dag

Tid

Hold

Fredag 16.00-18.00 U 10 - inkl. opsætning af bander

18.00-20.00 U 14 piger
20.00-22.00 Herre senior
Lørdag 08.00-09.30 U 8
09.30-10.30 U 9
10.30-11.30 U 6/Sandkasse
11.30-13.00 U 7 - inkl. nedtagning af bander
SSK U10 drengene vandt Lunderskov cup i august måned,
foto – og de vandt også Sportigan Cup i Bork

SSK fodbold kvinder blev nr. 2 ved regionsmesterskaberne før sommerferien
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NYT FRA SSK HÅNDBOLD
Siden sidst er der sket nogle ændringer i
træningsplanen, hvorfor der her vises en opdateret
version af planen…

Særligt gøres opmærksom på nyheden Trille
Trolle holdet om torsdagen.
Der er åben for tilmelding på hjemmesiden.

Træningsplan, vinter 2016/17 SSK håndbold
Mandag
U10
Drenge
U12 hold 2 &
3
Piger
Senior
Damer

2006-07

18:00 - 19:15

2004-05
1997-

19:15 - 20:30
20:30 - 22:00

Kim, Irene, Pernille, Laura,
Melissa, Kirstine-Marie & Alberte
Jeppe, Karen, Merete & Anne
Angelica

Tirsdag
U12, hold 1

Piger

2004-05

16:00 - 17:15

U8

Mix

2008-09

17:00 - 18:00

U10
U14
U16

Piger
Piger
Piger

2006-07
2002-03
2000-01

18:00 - 19:15
19:15 - 20:45
19:15 - 20:45

Lasse & Tina
Peter, Jakob, Amalie, Emma
& Sofie
Grete, Jette, Rikke, Cecilia &
Marie
Torben
Jesper, Christian & Dorthe

Onsdag
U6

Mix

2010-11

16:00 - 17:00

Marie-Louise, Kamilla, Mathilde, Sarah, Laura & Maria

Onsdag
U12

Piger

2004-05

18:15 - 20:00

Trille Trolle

Mix

3-4 år

16:00 - 17:00

U10
U12 hold 1
U14
U16
U18

Piger
Piger
Piger
Piger
Piger

2006-07

17:00 - 18:15
18:15 - 19:15
19:15 - 20:30
19.15 - 20.30
20.30 - 22.00

Lasse, Tina, Jeppe, Karen,
Anne, Merete & Tina

Torsdag

2002-03
2000-01
1998-99

Gina
Grete, Jette, Rikke, Thea &
Signe
Lasse & Tina
Torben
Jesper, Christian & Dorthe
Søren, Kent & Anders

Kontakt afdelingsleder Annette på sskhaandbold@soenderris.dk for nærmere information
Trille Trolle er et tilbud hvor forældre/bedsteforældre er med på gulvet opstart d. 29/9-2016
Der er lukket for tilgang på U12 piger, kontakt sskhaandbold@soenderris.dk for at komme på venteliste
U10 drenge har 2. træning hver torsdag kl. 18:00 - 19.00 i Guldager (p.g.a. indgået samarbejde)

Ovenstående er gældende træningsplan
Ret til ændringer & flytning af træningstider forbeholdes
Tilmelding & betaling via http://soenderris.dk/ssk/
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Så kan vi SSK håndbold endelig tilbyde "Trille og Trolle" håndbold for de mindste.
Trille Trolle henvender sig til U4 (4-årige), hvor forældre/bedsteforældre er med børnene på gulvet.
Et træningstilbud hvor motorik, bold og begejstring er i højsædet.
Træningen er startet op torsdag d. 29/9-16, men der er plads til flere på holdet.
Der trænes hver torsdag kl. 16-17 i Sønderrishallen.
Gina Langelund vil sammen med 2 unge hjælpere være trænere på holdet.
Vi håber at se rigtig mange i hallen til dette spændende tilbud.
Spørgsmål kan rettes til sskhaandbold@soenderris.dk
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NYT FRA SSK
HAR DU HØRT, AT…..
 Vi har haft problemer med at gennemføre børnebadminton denne sæson pga. sygdom?
Men vi er så privilegerede, at der er to, der har tilbudt at stå for træningen…… fantastisk –
så nu kører vi igen – se her i bladet.
 Baja – husker du Baja, den lækre boxer, som kunne finde fodbolde som ingen anden, og
som vi skrev om i sidste nummer…? Baja HAR fået sig et stort kødben, har han skrevet til
os.
 Vi desværre måtte aflyse Skt. Hans festen i år? Skal du være med til at arrangere det næste år, så vi kan holde fast i traditionen? Kontakt os via mail, se kontaktinfo.
 Vores hjemmeside bugner af tilbud til dig og dine unger? Det er bare med at vælge og
komme af sted – det giver god motion, kammeratskab, nye venner osv. osv.
 SSK bruger Facebook rigtigt meget? Stort set alle afdelinger har sider eller grupper – mange hold har det samme. Det er fremragende til de hurtige, daglige beskeder… spørg din
træner eller træningsmakker herom.
 SSK’s hjemmeside er – på trods af brugen af Facebook – stadig vores vigtigste informationskilde, og den er altid opdateret og ajour.
 Det faktisk snart er jul? Husk at tage godt i mod sælgerne af årets julekalender, når de
kommer forbi.

KONTAKT TIL SSK
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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2 VIGTIGE KRYDSER I KALENDEREN:

Afholdes i år den 4. december

Dato ligger endnu ikke fast!
Forventeligt ultimo oktober/primo november
Hold øje med www.soenderris.dk og Hjerting Posten – her vil der
komme mere detaljeret information. Men sæt allerede nu kryds, så
du ikke går glip af disse traditionelle arrangementer.
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Fitness for unge
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DB annonce
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Der var stor interesse for at
vide mere om høns.

Høstmarkedet på Midtgård var igen i år en succes. De mange besøgende havde iklædt sig regntøj og gummistøvler, men det regnede kun ganske lidt i formiddagstimerne.

Føllet Gorm trives på marken med moder Gina og
veninde Bella. Han bliver dagligt motioneret på
Midtgårds område. Gorm sælges i November/
december.

Mange foreninger mødte op og gjorde dagen fantastisk sammen med de frivillige. Det er en fornøjelse at opleve høst-stemningen på gården, når hestevognen, med glade børn og voksne ruller ned af
grusvejen mod 1000-års skoven. Der hamres og
bankes i boden ved DOF, hvor fuglekasserne bygges. Koncentrationen er stor ved pilefletterne, hvor
workshoppen er godt besøgt. I hallen var der liv og
glade dage blandt pølsespisende, juicedrikkende,
kagespisende gæster som blev underholdt af Fugl
Føniks. Mange gæster fandt også vej til stuehuset
hvor spindere, vævere og træmanden havde en dejlig dag. I køkkenhaven blev regnormene målt og
vejet. Ligeledes blev der tilberedt en lækker rødbedesalsa af vores kollegaer Bodil & Rene.

De skotske Højlandskvæg har kælvet og vi har fået
tre fine kalve. Samtidig er Ibrahim flyttet ind på
marken. Ibrahim er en stor fredelig tyr.
Køerne går drægtige i ca. 10 måneder. Når en ko
har kælvet dækker den kalven af og tilser kun kalven et par gange dagligt i forbindelse med fodring.

Lammene er nu taget fra moderfårene. De er klar
til slagt i september/oktober. Lammene sælges
som hele eller halve lam. Ved interesse for køb af
lam kontakt venligst Hanne på mail;
hakj@esbjergkommune.dk.
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Gedebukken ”Kong Hans” går nu ved gedekonerne med henblik på parring. Vi forventer kid midt i
marts.

En lille kylling er
spændende!

Sønderriset

De fire kid fra i år slagtes i november. Ved interesse for køb af kid kontakt da Hanne på mail;
hakj@esbjergkommune.dk.
Soen ”Møffe” får besøg af ornen ”Kristian” omkring årsskiftet. De tre smågrise slagtes i oktober/
november og er alle solgt. I disse uger besøges
smågrisene dagligt af mange institutioner og skoleklasser. Det er en stor fornøjelse at få lov til at
klappe på grisene.
Markerne med havre, byg og hvede er i forbindelse med høsttemaet, blevet en stor succes. Børnene
lærer planterne at kende og beskriver dem ved rod,
stængel, blad, aks og paryk. Vi gennemgår hvad
planterne lever af og kommer med eksempler på
anvendelse i landbruget og som fødevarer.

Pingvinbørn fra Galaksen passer deres haver og høster hjem
af de gode sager.
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Det har været en fantastisk september i år, med høje temperaturer og masser af stille tørvejrsdage.
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Søndag den 6. november kl. 14.00-16.00
Bag din bedste og flotteste kage og donér den til et skoleprojekt i Gambia!
Overskuddet fra dette hyggelige arrangement går til foreningen ’Bendula’, som arbejder med skoleudvikling i det lille vestafrikanskle land Gambia. Pengene vil fortrinsvis gå til etablering af et skolebibliotek/
kulturhus i landsbyen Song Kunda.
Kagerne indleveres fra kl. 13.45, hvor de får et nummer og sættes på udstilling på kagebuffet’en.

...i Stjernehuset i Sønderris.
Eftermiddagen kommer til at byde på dejlige sange med Sønderrisskolens kor, Heidi
Newlands viser billeder fra Gambia og fortæller, Amerikansk Lotteri, præmiering af den
smukkeste/flotteste og den mest velsmagende kage samt endelig kaffe og kage.

Priser:
Der er tilmelding, men fri entré.
Kage 20,Kaffe/te 10,Saftevand 5,Lodder til lotteriet: 25,- pr. stk, 5 for 100,Tilmelding:
Tilmeld kage til konkurrence: sms ’kage’ + dit navn til 53657543
Tilmeld deltagere: sms afsender + antal personer til 53657543
Frist for tilmelding: 3. november
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GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Guldager

1. okt.

10.30

2. okt.

10.30

9. okt.

10.30

16. okt.

09.00

23. okt.

10.30

Hostrup

Præst

Guldager Kirke

Bemærkninger

MPF

Dåbsgudstjeneste

MPF

19. s. e. trin.

BB

20. s. e. trin.

BB

21. s. e. trin.

MPF

22. s. e. trin.

Sognepræst
09.00

10.30

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

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

Kirkekontoret
30. okt.

10.30

5. nov.
6. nov.

BB

23. s. e. trin.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

10.30

MPF

Alle Helgens dag

BB

25. s. e. trin.

13. nov. 09.00

09.00

10.30

20. nov. 10.30

MPF

Sidste s. i kirkeåret

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

Organist
Karina Bøje Jensen
 50 93 33 27
organist@guldagerkirke.dk

Graver
27. nov. 10.30

09.00

BB

1. s. i advent

3. dec.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

4. dec.

10.30

BB

2. s. i advent

Søren Brydsø
 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

Kirkelige handlinger
11. dec. 09.00

10.30

18. dec. 10.30
24. dec. 14.30MPF

14.30 BB

MPF

3. s. i advent

BB

4. i advent
Juleaften

16.00BB

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis
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Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse
til Kirkekontoret

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.

Sønderriset

'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. Peter Hundebøll er ansvarshavende redaktør.
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
Hvad koster det at få noget i bladet?
2016‐priser for indlæg/annoncering: 1025 kr. for en fuld side, 585 kr. for en halv side og endelig 370 for en kvart side + moms.
Tekst- og billedmateriale til bladet sendes til soenderriset@soenderrisskolen.dk som word-filer,
jpg-filer og/eller pdf-filer
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SSK U10 drengene vandt Lunderskov cup i august måned
– og de vandt også Sportigan Cup i Bork.

