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Forsiden: 

Den 26. marts havde SSK sin traditionsrige årlige gymnastikopvisning. Små og store gymna-

ster viste, hvad holdene har arbejdet med i sæsonen — glæden ved at være med og gøre sit 

bedste var stor.  

Se hvor koncentrationen lyser ud af den lille hovedperson på dette forsidebillede! 

 

Foto Jørn Johansen 
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Sønderriset 

3 

SØNDERRIS LOKALRÅD – 

ÅRSBERETNING VED ÅRSMØ-

DET 15. marts 2017  

 

UDVIKLING I 

LOKALOMRÅDET  

Hvad har vi arbejdet med i 

2016/2017:    

 

Sønderris Lokalråd blev etableret 

26. august 2010 

 

I Lokalrådet i Sønderris arbejder vi 

med: 

- Tryghed i lokalsamfundet 

- En bydel i bevægelse 

- Alsidige tilbud til alle i 

samarbejde med de etable-

rede foreninger 

- Godt og konstruktivt samar-

bejde med Esbjerg Kommu-

ne 

- Et attraktivt sted at bo 

- Vedligeholdelse/

videreudvikling af området 

 

Fokuspunkter 2016/17 

- Sønderris Centret 

- Sti hen over marken mellem 

Jupitervænget og Marsvæn-

get 

- Fovrfeldt Ådal 

- Vedligeholdelse af cykelsti-

er/fortove 

- Sikker skolevej mellem de 3 

afdelinger af Aura skolen 

Hjerting/Sønderris/

Bryndum 

- Svare på høringer fra Es-

bjerg Kommune 

- Nye udstykninger i Sønder-

ris 

- Nytårsmarch 

- Spis sammen arrangement  

- Deltagelse i møder med Vej 

og Park, Teknik og Miljø 

samt Økonomiudvalget, 

Esbjerg Kommune 

 

KREBSESTIEN 

Lokalrådet har gennem flere år ytret 

ønske om at forbedre Krebsestien 

med respekt for naturen. 

Dels ved at gøre selve stien lidt bre-

dere, dels ved at rabatten bliver slået 

lidt oftere i løbet af sommeren. 

Dette synes vi er blevet hørt og ef-

terkommet.  

 

MIDTGÅRD 

Efter et turbulent år i 2015 

overlevede Midtgård sparekniven – 

til stor glæde for ikke kun Sønderris 

borgerne, men mange i Esbjerg 

Kommune. 

Det er et af de unikke steder, hvor 

man stadig kan tage hen uden at 

skulle betale for det og så nyde de 

mange små åndehuller 

 

HJERTESTARTER VED 

SØNDERRIS HALLEN 

Hjertestarteren blev i første omgang 

doneret af Tryg Fonden og placeret i 

foyeren i Sønderris hallen. Senere 

har man i Lokalrådet sørget for, at 

den blev hængt op uden for ved 

hallen, tilgængelig for alle Sønderris 

borgerne.  

 

ENERGISTIEN 

Stien, som etableret af Kommunen i 

samarbejde med Sønderris 

Sportsklub, og som nu kan benyttes 

af alle. Endnu en af de gratis glæder, 

som man kan finde i Sønderris. 

 

 

Krebsestien 

Energistien markeres 

af disse pæle 

Værsågod at tage 

et lille hvil 
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UDENDØRS 

MOTIONSCENTER 

Ideen startet af Sønderris 

Sportsklub. Ligger der, hvor 

Energistien starter og slutter. 

Samme sted findes en skøn 

legeplads for børn. 

 

BÆNKE TIL ET LILLE HVIL 

Der er blevet sat bænke op rundt 

omkring i hele Sønderris, så man 

kan tage sig et hvil undervejs. 

 

STI FRA BUSHOLDEPLADS 

TIL FAKTA 

Efter henvendelse fra flere med et 

ønske om en sti langs vejen fra 

busholdepladsen på Sønderrisvej og 

ned til Fakta er der - efter at 

Lokalrådet ved møderne på 

kommunen har videregivet dette 

ønske - etableret en grussti. 

 

NYTÅRSMARCH 

En årligt tilbagevendende 

begivenhed. 

Vi mødes 1. januar kl. 13.00 ved 

hallen i Sønderris og går en tur 

rundt i Lokalområdet (mellem 3-5 

km) hvor vi ser på nye tiltag fra det 

forgangne år. 

 

SØNDERRIS CENTRET 

Efter henvendelse til Kommunen 

vedr. Sønderris Centret og dets 

fremtid er der kommet skred i de 

nye planer. 

Og så går det det pludselig stærkt…. 

 

SØNDERRIS ANNO 1995 

Sønderris har været gennem en 

kæmpe udbygning og udvikling 

gennem de sidste 20 år. 

For at illustrere denne kæmpe 

udvikling har jeg hentet et luftfoto 

fra 1995 

 

SØNDERRIS 2016 

Det er sådan Sønderris ser ud i dag. 

Næsten helt udbygget, og med en 

masse grønne oaser. 

Det er dette område, vi skal 

vedligeholde, udvikle og værne om 

fremover, så det til stadighed 

ligesom i dag er et godt, trygt og 

attraktivt sted at bo. 

 

SØNDERRIS I FREMTIDEN 

Lokalplanen for området forventes 

behandlet politisk september/

oktober, og sideløbende startes 

detailprojekteringen af området. 

Afhængig af vejrlig efterår/vinter, 

som har betydning for 

byggemodningen, har vi derfor 

forventeligt grunde til salg primo 

2018. 

 

ER VI STADIG 

SØNDERRIS... ?? 

Har vi tabt vores identitet 

undervejs? 

Hvor er den beslutning taget? 

 

Legeplads for store og små — motionsredskaber anbragt i det fri 
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SØNDERRIS LOKALRÅD    
 

 

 

Konstitueret bestyrelse 2017/18: 

 

Formand: Jannie Ulriksen 

Næstformand: Hanne Mortensen 

Kasserer: Søren Albertsen 

Øvrige: Lisa Maahn Mikkelsen 

Suppleant: Søren Schau Kristensen 

 

Ud over de folkevalgte deltager flg. i Lokalrådsmø-

der:                      

Peter Hundebøll – sekretær 

Inge Hansen – repræsentant Sønderris Sportsklub 

Hanne Kjærgaard Lehman – repræsentant Midtgård 

Jerry Østergaard – repræsentant Guldager Menig-

hedsråd 

 

 

 

 

15.03.2017/Jannie Ulriksen 

Vi skal stadig stille spørgsmålstegn/ 

bevare/forsvare/udvikle og værne om 

vores dejlige område i Sønderris. Det er 

mit og det øvrige Lokalråds håb, at vi i 

Sønderris kan stå sammen om det gode 

arbejde i lokalområdet, som blev startet 

for mange år siden. 

 

15.03.2017/Jannie Ulriksen 
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Naturfagsmaraton indtog Aura-Sønderris 

 

I ugerne op til d. 20. marts havde 18 klasser og lærere fra forskel-

lige kommuneskoler arbejdet intenst med opgaverne fra årets na-

turfagsmaratonkonkurrence. Og der herskede ingen tvivl om, at 

der var flere gode og innovative ideer og hoveder i spil. Der var 

faste opgaver/udfordringer som skulle løses på bedste vis, og der 

var virkeligt mange gode bud. 

Dagen endte med at vinderne fra naturfags-halv-maraton og natur-

fags-hel-maraton blev kåret, og her løb Aura-Sønderris med begge 

sejre fra henholdsvis 6.c og 6.b.  

 

Pia Rasmussen 
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Lisbeth Kodal 

eTwinning ambassadør- region 

Syddanmark 
 

På Auraskolen i Esbjerg har flere klas-

ser allerede deltaget i eTwinning pro-

jekter med europæiske skoleklasser. På 

afdeling Sønderris har 9.A netop afslut-

tet et samarbejde med en klasse fra sko-

len Clervoy, der ligger i Franconville; 

en mindre fransk by i nærheden af Pa-

ris. Det grænseoverskridende projekt 

blev realiseret på eTwinning. 

 

eTwinning er fællesskabet for skoler i 

Europa 

  

eTwinning tilbyder en plat-

form for medarbejdere 

(lærere, skoleledere, bibliote-

karer osv), som arbejder på en 

skole i et af de europæiske 

lande, hvor de kan involvere 

sig i kommunikation, samar-

bejde, projektudvikling og 

udveksling. Kort fortalt delta-

ge i og blive en del af det 

mest spændende uddannelses-

fællesskab i Europa. 

www.etwinning.net 

 Portalen er et meget aktivt 

forum, hvor der p.t. (februar 

2017) er registreret 447.877 

lærere, 175.420 skoler og 

56.835 projekter. 
 

Fællessprog for projektet var tysk og 

havde overskriften:  

Meinen Partner und seine Interessen 

vorstellen. 

 

Den franske lærer, Noemie, og jeg hav-

de planlagt, at projektet skulle være 

simpelt. Det skulle ”natürlicherweise” 

tilgodese Forenklede Fælles Mål (DK) 

og løbe over 1 måned, hvor vi brugte 

ca. 1 lektion pr. uge på at løse 

”grænseoverskridende” stillede opga-

ver. Eleverne skulle på tysk bl.a. præ-

sentere sig for hinanden, deres interes-

ser og musik – simpelt, men for elever-

ne alligevel grænseoverskridende og 

udfordrende.  

Noemie og jeg valgte, at eleverne både 

skulle skrive sammen via mail, chatte 

og skype (dette gøres via eTwinning 

”live”).  

 

Tysk som adgang til verden 

(Forenklede Fælles Mål – tysk – kul-

tur og samfund) 

 Elever kan bruge digitale medier 

til at tage kontakt med jævnald-

rende sprogbrugere i den tyskta-

lende verden (her en skoleklasse 

i Frankrig, som også blev under-

vist i tysk). 

 Eleven kan kommunikere på 

tysk med sprogbrugere lokalt og 

globalt (kommunikationen var 

både mundtlig og skriftlig). 

 

Projektet er nu afsluttet. De mål, som 

Noemie og jeg havde stillet for projek-

tet, er opfyldt. Den danske og den fran-

ske klasse har kommunikeret på det 

fælles valgte sprog; tysk. Eleverne har 

præsenteret sig for hinanden og har en 

fornemmelse af, hvordan det er at være 

skoleelev og blive undervist i tysk i 

hhv. Frankrig/Danmark. De franske 

elever fik bonus-info og jublede, da de 

fandt ud af, at Lucas Graham er dansk. 

De var samtidig meget imponerede 

over, at alle elever i 9.A havde egen 

computer. 

Eleverne i 9.A har nu kunnet spejle sig i 

de franske elever og fået en forståelse 

for og fornemmelse af, hvad der rører 

sig blandt andre unge europæere; se 

elevernes evaluering og kommentarer 

nedenfor. 

 

’ 
Jeg ved nu, at dem i Frankrig godt 

kan være lidt specielle, da de 

f.eks. hørte Metallica japansk rock 

og kunne lide at se Anime. Men 

selve det at chatte på tysk med en klasse 

i Frankrig, synes jeg, var ganske godt. 

Jeg synes, det var godt, at det var virtu-

elt, sådan man ikke skulle skrive breve 

og sende dem med posten. Ved at arbej-

de med eTwinning har jeg lært, hvad 

klassen i Frankrig interesserer sig for, 

og hvad de kan lide at lave i deres fritid. 

Jeg har også lært at kommunikere med 

et andet land/en skole via eTwinning. 

Jeg vidste ikke, at dem fra Frankrig 

godt kunne lide rock. Jeg synes, det er 

fint at chatte med de franske elever. Det 

er også noget, vi ikke har prøvet før. 

Jeg synes, det er fint, at vi skriver virtu-

elt i stedet for breve. 

 

’ 
Jeg har lært, hvordan man kan 

bruge eTwinning både i form af 

live-chat, men også private beske-

der. Jeg synes, det har været sjovt 

og anderledes at skulle skrive med no-

gen fra et andet land. Det var sjovt at få 

svar på sine spørgsmål, fordi man kan 

sammenligne deres franske hverdag 

med ens danske hverdag. Kommunika-

tionen på tysk var god. Fordi vores tysk 

er på nogenlunde samme niveau, for-

stod vi hinanden. Vi skrev ikke lange 

beskeder, som vi hverken kunne forstå 

eller formulere. 

 

’ 
Jeg ved nu, hvordan man chatter, 

og jeg har fundet ud af, hvad der 

er populært at høre i Frankrig. Jeg 

synes, det var sjovt at chatte med 

en person fra Frankrig. Jeg synes, det 

var godt at arbejde virtuelt, fordi det så 

går hurtigere at få svar tilbage. Jeg har 

lært, hvordan eTwinning fungerer. 

 

’ 
Jeg synes, det var meget hyggeligt 

at chatte med dem. Man øver sit 

tysk og lærer andre at kende. Jeg 

synes, det er anderledes end bare 

at sidde og lære i en bog og oversætte. 

Det er sjovere og andre får også noget 

ud af forløbet. Jeg har lært, at man kan 

øve tysk på mange måder, og hvor man-

ge man egentlig kan kontakte og chatte 

med mange steder i verdenen. 
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Onsdag den 15/3 deltog 2A i Billedkun-

stens dag i Musikhuset, sammen med ni 

andre klasser fra andre skoler. 

 
Dagen var bygget op omkring udstillingen Idealer. 

Børnene startede med, at se udstillingen og samti-

dig gå på jagt efter former i billederne. Formerne 

skulle tegnes ned på en skitse. 

Bagefter gik vi ned til vores tildelte bord og ud-

valgte hver en form vi ville arbejde videre med. 

På bordet var der hvide firkanter i str. 10x10 som 

skulle farves og dekoreres.  

Firkanterne måtte kun have én farve og den figur 

man havde udvalgt skulle klippes ud i farvet papir 

og monteres på de farvede plader på tre forskellige 

måder: Én hvor figuren bare var limet på pladen, én 

hvor figuren skulle limes på så det stod ud fra pla-

den og én hvor der skulle være flere af samme fi-

gur. 

Hvert barn skulle efterfølgende udvælge hvor deres 

tre billeder skulle hænge på en væg. 

Til sidst da alle havde hængt op – blev det til ét 

stort fælles værk. 

Efter madpakker og pause blev der holdt fernise-

ring, hvor museumsdirektøren holdt tale og så var 

der saftevand og kage. 

 

Hele 2A var enige om, at det var en super god dag. 

 

Anne J. Agerskov 
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Den 10. marts 2017 havde 8. og 

9. årgang besøg af fire perso-

ner med forskellige religioner. 

En fra frikirken, folkekirken, 

den esbjergensiske somaliske 

forening og den katolske kirke. 

De startede hver især ud med 

at fortælle lidt om deres religi-

on. Efterfølgende havde vi mu-

lighed for at stille dem nogle 

spørgsmål. 

 

Frank Ahlman fra frikirken 

fortalte om hvordan han startede 

frikirken og hvorfor. Charlotte 

Gade fra folkekirken fortalte om 

noget kristent hun havde set i 

tv’et og hvilken betydning det 

havde. Ali fra den esbjergensiske 

somaliske forening fortalte lidt 

om koranen og hvilke fordomme 

folk havde om muslimer og at 

man ikke skal tro på det man 

læser på facebook og andre 

steder på internettet. Gregor fra 

den katolske kirke fortalte om 

hvordan deres konfirmationer 

foregår.  

 

Forskellige personers meninger 

om dagen: 

Sofie Nyemann Pedersen 8.a: 

”Jeg synes det var en super 

spændende dag, hvor man lærte 

om havd de forskellige troede på. 

Men jeg synes at det blev lidt 

kedeligt i længden fordi at man 

bare sad stille og lyttede. Men 

ellers super hyggeligt.” 

 

Emma Provst Kristensen 8.a: 

”Jeg synes at det var meget 

spændende at høre om de 

forskellige religioner men de var 

lidt dårlige til at sælge den nogle 

af dem. Men de var gode til at 

uddybe deres svar men snakkede 

lidt udenom nogle gange.” 

Anne-Sofie Ølgaard Kjærgaard 

8.b: ”Jeg synes at det var et godt 

arrangement. Det var fedt at de 

kom fra fire forskellige steder så 

man fik et indblik i de fire 

forskellige synspunkter.” 

 

Anders Toft Nielsen 8.b: ”Jeg 

synes det var en fin dag. Og jeg 

kunne rigtig godt lide muslimen 

fordi at han sammenlignede 

biblen og koranen og viste 

lighederne. Jeg synes at det viste 

at den kamp der er mellem de 

forskellige religioner er 

åndssvag fordi at princippet i 

religionerne er den samme. Altså 

fred.”   
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  Hoppeline og 

Frække frø 

 
I januar havde Sælerne og 

spirene fra Spækhuggerne be-

søg af Hoppeline og Frække 

frø. 

 

Op til besøget arbejdede vi med 

Hoppeline, som er et sundheds-

fremmende projekt.  

 

Hjertet i projektet er fysisk akti-

verende fortællinger, hvor bør-

nene bevæger sig til en fortæl-

ling.  

 

Der er 13 kapitler i alt i fortæl-

lingen som handler om Hoppe-

line, Marie og Frække frø der 

drager ud i verden for at finde 

ingredienserne til ” Den grønne 

trylledrik”, der skal gøre Kong 

Grøn rask. 

Til fortællingerne findes der og-

så tegneark, opskrifter, massa-

gefortællinger samt sange med 

masser af motoriske udfordrin-

ger. 

 

På selve dagen, hvor besøget 

skulle foregå, havde de spændte 

børn haft svært ved at falde i 

søvn natten før.  

For hold da op hvor de glædede 

sig. Endelig kom de, selvom de 

var forsinket. Hoppeline og 

Frække frø var nemlig kørt for-

kert. 

Hoppeline og Frække frø var 

ikke alene. De havde en musik-

pædagog med og vi fik vi sun-

get, danset og grinet.  

Da det var tid til at sige farvel, 

gik Hoppeline og Frække frø en 

tur rundt på legepladsen og sang 

et par sange sammen med de 

andre børn fra Stjerneskuddet, 

samt gik en tur i Regnbuen for 

at hilse på de små. 

Alt i alt et fantastisk projekt, 

hvor vi slutter af med en Hoppe-

line maddag, som selvfølgelig 

består af sund mad. 

 

Gitte Dam Søndergård 
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Så har vi afholdt vores år-

lige gymnastikopvisning i 

Sønderris Hallen, søndag 

den 26. marts 2017.  
 

Der var mange gymnaster store 

som små, som strømmede til for 

at vise, hvad de havde lært i den 

seneste sæson. Vi havde mange 

gæster hele dagen, bl.a. mange 

glade og stolte forældre, bedste-

forældre, naboer, venner m.fl. 

 

På gulvet kunne man bl.a. se 

Mor/Far/Barn holdene, Krudtug-

lerne, Leg & bevægelse, Spring /

Rytmisk, Rytmerødder, samt vo-

res voksenhold og selvfølgelig 3 

gæstehold. Alle hold havde lavet 

et flot program, og der blev dan-

set både med balloner, vimpler 

og bolde. Der blev lavet mave-

bøjninger, slået saltomortaler og 

hoppet meget høje splitspring. 

 

I cafeen kunne man nyde lidt 

godt til ganen både af slik, kage 

og drikkelse. Der var selvfølge-

lig også tid til at snakke lidt med 

naboen, for så igen at vende næ-

sen mod opvisningsgulvet. 

 

Dagen blev sluttet af med gaver 

til årets instruktør – en titel, som 

Mai Sønderby løb med - der var 

også blomster til uddeling til vo-

res i alt 24 frivillige instruktører 

og hjælpetrænere. 

 

Vil gerne give stor ros til både 

instruktører, gymnaster og de 

mange frivillige, som alle havde 

hjulpet til, for at denne dag blev 

til en fantastisk dag. Synes vi har 

et meget godt sammenhold i 

klubben, og flere melder sig til at 

blive frivillig - det er skønt med 

sådan en udvikling. 

Også en kæmpe stor tak til Fakta 

Sønderris for at have sponseret 

frugt til alle vores gymnaster og 

morgenmad til alle vores in-

struktører og hjælpetrænere. 

 

I sæsonen 2016/2017 har vi ikke 

haft nye hold, da alle instruktø-

rer forsatte fra sidste år. Men I 

kan godt glæde jer til efteråret, 

der kommer mange hold med 

forhåbentlig bedre opdeling af 

alder på børneholdene. Vi afhol-

der et møde engang i maj, så al-

le, der er interesseret i at blive 

instruktør eller hjælper kan del-

tage.  

 

Der er mulighed for træning for 

voksne helt hen til sommerferi-

en, se mere på vores hjemme-

side: http://soenderris.dk/ssk/

gymnastik/gymnastik-side.asp 

Der blev selvfølgelig fotografe-

ret hele dagen af vores frivillige 

og dygtige fotograf Jørn, og her 

er et par smagsprøver. Men 

mangler du et billede af lige 

præcis dit barn, din nabo eller en 

http://soenderris.dk/ssk/gymnastik/gymnastik-side.asp
http://soenderris.dk/ssk/gymnastik/gymnastik-side.asp
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anden, så kan du senest i starten af maj 

finde de mange flotte fotos på vores 

hjemmeside: http://soenderris.dk/ssk/

billeder/gymnastik.asp 

Der er også mulighed for at bestille 

holdbilleder hos Poul Helt, de kan kø-

bes her:  www.hjertingfoto.dk 

Jeg vil gerne takke for en god sæson og 

et rigtig godt samarbejde både med 

børnene og forældrene, men det kunne 

jeg selvfølgelig ikke gøre uden alle mi-

ne dygtige instruktører og hjælpetræne-

re. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Linette Stig Mackenhauer 

Sønderris Sportsklub 

Afdelingsleder Gymnastik 

http://soenderris.dk/ssk/billeder/gymnastik.asp
http://soenderris.dk/ssk/billeder/gymnastik.asp
http://www.hjertingfoto.dk
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 Klokken er 07.00 lørdag d. 11 februar. Det 
er små koldt udenfor, men vejret er roligt, 
og lyset er så småt ved at bryde frem.  
 
Mens mange stadig sover rundt om i bydelen, er 
de første frivillige ved at samles i Sønderris Hallen 
denne morgen, og de mange forberedelser til 
årets indendørs fodboldstævne N&K Cup skal nu 
stå sin prøve. Om en time går de første kampe i 
gang, og det er U9 rækken, der lægger ud.  
 
Når stævnet slutter søndag eftermiddag vil 56 
hold fordelt på 28 forskellige klubber i årgangene 
U6-U10, sammen med ca. 40 frivillige have været 
med til at danne rammerne om N&K Cup 2017. 
 
Stævnet ville ikke være blevet til uden hoved-
sponsoren N&K Spedition, der sammen med med-
sponsorerne Tandlægerne i Gjesing, E727 Jette 
Kirstine ved Niels Arne Hounisen og Scandinavia 
Autologistic støtter stævnet økonomisk. 
  
Stævnet vil blive afholdt igen i 2018, og planen er 
at det denne gang, som udgangspunkt, afholdes 
for årgangene U6-U11. Alle i stævneledelsen, 

Sponsorudvalget, flere af de mange frivillige og 
ret mange af de hold, der deltog i år, har allerede 
bedt om at måtte komme igen.  
 
En ny tradition er begyndt i SSK fodboldafdeling, 
og vi håber at mange nye ansigter ønsker at være 
en del af succesen i 2018. 
  
Vi vil gerne takke alle, der har bakket op om stæv-
net. 
  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
  

Stævneledelse for N&K Cup 



HOV ED S PON SO R

M ED S PON SO R

PRÆM I E S P ON SO R ER

Tandlægerne 
i Gjesing
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Sønderris Sportsklub afholder træner/

leder fest hvert 2 år, for alle klubbens 

voksne frivillige. 

Ved seneste fest, lørdag d. 11. marts 2017 

deltog ikke færre end 68 medlemmer.  
 

Festens formål var at styrke det sociale sammen-

hold i klubben på tværs af alder og tilhørsforhold. 

Fo at ryste folk sammen fra starten havde festud-

valget valgt, at det skulle være en tema fest: 

‘’Kom som en kendt”.  

Næsten alle var udklædte, og der var også præmier 

til de bedst udklædte. Morten Just, Jane Raun og 

Annette Pedersen løb med sejren. 

 

Alt spillede bare, folk var i festhumør, så danse-

gulvet var fyldt næsten hele tiden. Der var både 

skøn musik, flot pyntning, lækkert mad -  og så 

var det med egen pressefotograf, som tog billeder 

af alle gæster på den røde løber. Stemningen var i 

top, og folk glæder sig allerede til næste fest. 

Festudvalget bestod af Monica Mortensen, Mai 

Sønderby og Linette Stig Mackenhauer, som hav-

de det overordnede ansvar for at arrangere festen 

samt oprydningen efter festen. 

 

Tak for det…      

Med venlig hilsen SSK Sønderris Sportsklub 
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...du som helt almindelig Sønderris-borger 

kan vælge at støtte SSK, hver gang du 

handler i Sport Master i Storcentret? 

Det koster dig ikke en krone – bare sig 

det i butikken – så hjælper du SSK med 

at opretholde både sociale og idrætsak-

tiviteter for alle børn og voksne i hele 

vort område.   

 

 

 

Vi er klar med info om årets halbal. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

...der er kommet yderligere skraldespande 

op på stisystemet… BRUG DEM – der 

ligger alt for meget affald rundt om-

kring på stierne. 

 

...du skal holde godt øje med vores hjem-

meside – der kommer bl.a.: 

Sommertræningsplan håndbold sidst 

i april 

Invitation til næste Kom og Spis ar-

rangement 

Meget andet ”guf” 

Hold også øje med Hjerting Posten…. 

 

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  

FEJLMELDINGER:  
 

Hvis der er noget galt med gadelys, så fejl-

meld på denne adresse: http://www.elcon-

as.dk/elcon/om-elcon/kontakt/fejlmelding/ 

 
Hvis der er noget med huller i veje eller på sti-

er, beplantning, der dækker for skilte eller ud-

syn eller noget helt tredje, kan du altid sende 

en mail til: vejogpark@esbjergkommune.dk – 

beskriv din sag præcist og udførligt – så sen-

der de din mail videre til rette vedkommende. 

mailto:ssk@soenderris.dk
http://www.elcon-as.dk/elcon/om-elcon/kontakt/fejlmelding/
http://www.elcon-as.dk/elcon/om-elcon/kontakt/fejlmelding/
mailto:vejogpark@esbjergkommune.dk
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Har du nogle gode 

Skolens håndarbejdslokale kan godt bruge lidt ekstra — nogle af de gode restmaterialer, som kan 

få vores skrabede budgetter til alligevel at nå sammen. 

Derfor vil vi gerne tigge lidt af det, der måske alligevel ikke bliver brugt, og som blot ligger og tager 

plads op derhjemme — 

Vi har før fået forærende stofrester og garnrester fra hobbyskræddere og hyggestrikkere i Sønderris, og vi 

bruger hver en stump. 

Hvis I har noget at donere, kan I pakke det i en sort sæk, mærket ’HÅNDARBEJDE’ og sætte det i garde-

roben på Ravnsbjerggård — indgang i tårnet. 

På forhånd tusind tak! 

Bente D Eskildsen 
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Her spiller vi stadig brætspil, og hvordan 

får vi så de unge til at komme ud af bør-

neværelset og i klub, hvor vi kan være 

sammen og ikke kun bag ved skærmen.  

I klubben vil vi gerne være kendt for vo-

res værdier og vi vil gerne slå et slag for 

hvad det er vi kan tilbyde de unge. 

 
En klub hvor vi sammen med de unge skaber krea-

tivitet, er nærværende voksne, lærer de unge at stå 

til ansvar for deres handlinger. I klubben kan den 

unge møde tillid, store som små problemer kan 

vendes, vi kan være sammen om det fælles tredje. 

De kan etablere og fastholde et socialt netværk. 

Her arrangeres også forskellige arrangementer, som 

tilgodeser de unges behov og interesser, dette skul-

le gerne bidrage positivt til en personlig udvikling 

med andre. 

Alt dette skulle gerne få de unge til at føle et ejer-

skab af klubben, for det er og bliver ”de unges 

klub”  

” det er fedt at være sammen med sine venner og 

flere forskellige, så vi kan lave noget sammen, det 

er også fedt at besøge andre klubber, så møder 

man også nye mennesker” citat Kathrine 

 (ung i klubben) 

 

”gode venner er dem der ved at VI er 

større end MIG” 

 

Tekst inspireret af ”tal ordentlig på jobbet” 

kampagnen. 
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Planlagte arrangementer i 2017, for medlemmer 

af FK og UK: 

 

Tøseovernatning: onsdag d.24.5 fra kl. 21.00-08.00 

Sommer i sønderris:  onsdage i skolesommerferien.  

Overnatning i shelters:   28.6-29.6 fra kl. 

Net party udskydes til 5/6. juli. (i skolernes 

sommerferie) 

 

Fritidsklubben: 

I fritidsklubben holder vi et børnemøde hver 

tirsdag, der lægger vi op til at det er dem der 

kommer frem med hvad de gerne vil lave, dette er 

vi lydhørig over for og tager udgangspunkt i det når 

vi planlægger vores ugeplan. 

Det går godt med 3. klasserne i klub og vi glæder 

os til at få mange nye medlemmer fra 1.august. 

Lige pt. Har vi gang i at kreere sparegrise, 

påskepynt, skydevåben og der kører en stor FIFA 

turnering hvor der er en pokal på højkant. Vi tager i 

Svømmestadion Danmark om fredagen når der er 

børn nok tilmeldt. HUSK HUSK HUSK at tjekke 

om I har givet tilladelse til at jeres barn må køre 

med i vores bus og komme med i Svømme stadion. 

Der er flere børn der er begyndt at være her 

længere, og nogle har fået lov til at være 

selvbestemmer, det sætter vi stor pris på, i forhold 

til vores planlægning og det er jo god træning til 

når de starter i klubben :-) 

Vores musik rum bruges flittigt. (Se under 

studerende Anders) 

Vi er begyndt at være mere ude nu, qua det er 

blevet bedre vejr. 

Mandag-onsdag-fredag fra 14-15 bliver nogle af 

klubbens rum brugt til andet formål, 

Vi vil derfor tilbyde klubbens medlemmer nogle 

spændende aktiviteter i det tidsrum. 

Det vil stadig være muligt at spille FIFA, 

SINGSTAR, bordtennis og være i hobby. 

Udenfor vil vi lege med alternative 

musikinstrumenter der vil udmunde sig i en lille 

koncert efter uge 24. der er også muligheder for 

sportsaktiviteter. 

 

 

Studerende Anders: 
 

Jeg hedder Anders, jeg er studerende i klubben. Jeg 

er 21 år gammel og studerer som pædagogisk 

assistent. Uddannelsen er forholdsvis ny og meget 

spændende og lærerig.  

Jeg elsker at spille musik og bruger derfor en masse 

tid sammen med børnene inde i klubbens 

musiklokale. 

Jeg er også i fuld gang sammen med børnene inde i 

træværkstedet, hvor der bliver lavet alt fra pistoler 

og sværd til navneskilte og fuglehuse.  

Mange af børnene i klubben nyder at spille 

sammen og skabe harmonier og har derfor 

efterspurgt om der kunne laves et band. Så for dem 

der har lyst, er det muligt at blive en del af et 

sammenspil. 

Der vil blive øvet en masse i musiklokalet med 

formål på at afholde en koncert engang inden 

skoleåret er omme. 

 

 

Venlig hilsen klubbens personale. 
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Sønderriset marts måned 
 

Nu er det forår ifølge ka-

lenderen. Fuglene synger i 

Midtgårds frugthave og på 

de omkringliggende area-

ler. Der er masser af forår 

omkring Midtgård og i vo-

res køkkenhaver. Bierne 

flyver af staderne, gårdens 

vigtige hjælpere. Deres 

indsats har afgørende be-

tydning for høsten af en 

lang række afgrøder ikke 

mindst i frugthaven. 

Luk sanserne op og gå på 

opdagelse i naturen. 

 
 

Dyrelivet på Midtgård: 

På Midt gård har vores Boer-

geder fået kid. Den første gede-

kone læmmede den 22. februar 

og fik tre gedekid. Det ene tril-

lingekid fik ikke nok mad, så 

derfor er vi igen i år begyndt at 

give flaske. Den anden gedekone 

læmmede den 26. februar og fik 

en stor og stærk buk. Gedebuk-

ken Kong Hans er blevet taget 

væk fra gedekonerne og går bag 

frugthaven med en kastrat fra 

sidste år. 

 

Fårene er nu klippet og er klar til 

at læmme i starten af april må-

ned. De små lam kan nydes på 

marken. 

 

Ornen Hans Peder er rejst tilbage 

til Vorbasse, hvor han skal besø-

ge en ny so. Vi håber at han har 

gjort sit arbejde godt. Vores so 

”Møffe” skal fare omkring første 

maj. Det bliver spændende at se 

hvor mange hun får. Sidste år 

oplevede vi jo desværre at mange 

smågrise døde, da Møffe fik fare-

feber. I år krydser vi fingre for en 

ukompliceret faring (fødsel). 

 

Gåsegården er nu færdig og hr. 

& fru. Gås nyder deres nye hjem, 

hvor de har rig mulighed for at 

snadre og spise græs. De nye æn-

der har indtaget andegården og vi 

venter spændt på at de lægger æg 

og får ællinger. 

 

Kaninen har født og mange børn 

nyder at besøge kaningården, 

hvor der aes og klappes på de 

små kaniner. 
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Nye rum ude og inde: 
Det nye formidlingsrum har taget 

form og det betyder at påfuglene 

og fasanerne er flyttet. Vi håber 

at vi snart kan fremvise det nye 

flotte lokale og at haven igen vil 

ose af aktivitet. 

 

Køkkenhaver: 
Vi er så småt ved at starte op 

med vores køkkenhaver. I år har 

vi været så heldige at en 4. klasse 

fra Sønderrisskolen, har valgt at 

indgå i en haveforløb frem til 

oktober måned. Her vil de kom-

me til at arbejde med dyrkning 

og økologi. Klassen får deres 

egen køkkenhave, følger dens 

kredsløb og får derved indsigt i 

økologi. Fra forår til efterår ar-

bejder eleverne jævnligt i haven. 

De får jord under neglene og 

grøntsager i knolden. 

Børnehaven Galaksen har igen i 

år en børnegruppe i køkkenha-

ven. Her vil de små dyrke og få 

røde kinder og livsvigtige ahaop-

levelser. At passe sin egen have, 

så sine yndlingsgrøntsager og til 

sidst høste belønningen er en helt 

særlig oplevelse, også når men 

går i børnehave. 
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'Sønderriset' er udkommet i 
Esbjerg-bydelen Sønderris i 
28 år - altså siden 1988. Bla-
det uddeles gratis til samtlige 
husstande i området. Det vil 
sige at ca. 1500 hjem får og 
læser bladet. Elever på Aura-
skolens 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, Gul-
dager Kirke og sognets menig-
hedsråd, Daginstitutionen 
'Galaksen', samt Baptistspej-
derne, som holder til i tæt nabo-
skab med Beboerhuset Midt-
gård, som også er bidragydere. 
Peter Hundebøll er ansvarsha-
vende redaktør. 
 
Hvordan får man materiale 
med i bladet - fx en annonce? 
Hvis man ikke er tilknyttet no-
gen af ovennævnte interessen-
ter, som betaler for fremstillin-
gen af bladet, skal man hen-
vende sig til Peter Hundebøll 
pr. e-mail, hvis man ønsker ma-
teriale 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? 
2017‐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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Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen 

BB: Brian Bannerholt     

MPF: Mette Præstegaard Friis 

G U D S T J E N E S T E L I S T E  F O R  

G U L D A G E R  O G  H O S T R U P  

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger 

1. april 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

2. april 10.30   MPF Mariæ bebudelsesdag 

9. april 10.30 09.30 BB Palmesøndag 

13. april 19.30 10.30 BB Skærtorsdag 

14. april 10.30   BB Langfredag 

16. april 10.30 09.00 MPF Påskedag 

17. april 10.30   MPF 2. påskedag 

23. april 10.30   MPF 1. s. e. påske 

30. april 10.30 09.00 BB 2. s. e. påske 

6. maj 10.00   MPF Konfirmation 

7. maj   10.00 BB Konfirmation 

12. maj 10.00   MPF Konfirmation 

13. maj 10.00   BB Konfirmation 

14. maj 10.00   BB Konfirmation 

21. maj 09.00 10.30 BB 5. s. e. påske 

25. maj 10.30   MPF Kristi Himmelfartsdag 

28. maj 10.30   BB 6. s. e. påske 

 

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 
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 
Søren Brydsø  
 75 11 61 93 

guldgraver@guldagerkirke.dk 

 

Sognehuset 

Krebsens Kvarter 74 

Sønderris 

 

Kirkelige handlinger 
Aftale om dåb, bryllup og 

begravelse træffes ved henvendelse 

til Kirkekontoret 

 

 

 

Ældre og gangbesværede kan gra-

tis 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 under-

skrift hos kirketjeneren. Hjemkør-

sel arrangeres af kirkebetjeningen. 
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Guldager Kirke: 
Spaghettisæson 2017 
 

Spaghettigudstjenester er børne- og familiegudstjenester, som slutter af med at vi spiser spaghetti og kød-

sovs og børnene leger fangeleg i sognehusets lokaler. 

Det er fredage med børnegudstjeneste kl. 17.30, spisning kl. 18.00 med hygge, snak og leg indtil 18.50, så 

man kan nå hjem og se Disney-Sjov. Vi er i Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74. 

 

Pris for voksne 25. kr. Børn 10. kr. Øl og vand 5. kr. 

Datoer: 24/2, 31/3, 28/4, 29/9, 27/10, 24/11 

Tilmelding til sognepræst Mette Præstegaard Friis på mail: mette@mette-praestegaard.dk eller mobil 

5051 6020    
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