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For en lille purk er det en stor ting at få en mandfolke-snak over et stykke rigtigt arbejde.  
Et glimt fra hverdagen i ’Galaksen’ 

 
 
 

 
Side 3: Galaksen 
Side 4-5:  SFO i vinterhumør 
Side 6: Klubnyt 
Side 7-9: Lokalrådet i Sønderris 
Side 10: Sønderris Festuge 
Side 11: Oldboys Fodbold—skal du med? 
Side 12: Fodboldskolen 2017 
Side 13: Nyt fra fodbold 
Side 14: Gymnastikopvisningen foråret 2017 
                                   Status kalendersalg 
Side 15: Kickback 
Side 16: SSK’s sponsoraftaler 

 
 
Side 17: Spinninghold 
Side 18: Livsstilshold 
Side 19: Generalforsamling 
Side 20: Nyt fra SSK håndbold 
Side 21-23: Håndbold julecup 2016 
Side 24: Fastelavn 
Side 25: Har du hørt at….? 
Side 26: Fitness og holdtræning 
Side 27: Bodypump 
Side 28-29: Midtgård 
Side 30: Baptistspejderne i Sønderris 
Side 31-32: Åben skole—en særlig oplevelse 
Side 33-34: Guldager Kirke 
Side 35: Lidt om ’Sønderriset’  

Så rammer vi midvinter, som traditionelt regnes for at falde på den 2. februar, Kyndel-
misse. Vi har ikke set ret megen vinter — de få dage med frost har været til at over-
komme, og der har været så lidt sne, at det er synd for børnene. Men lad os nu se, vejr-
udsigterne rækker jo ikke mere end godt en uge ud i fremtiden…. 
 
Rundt om i haverne pibler det frem — vi ved godt at der er lang tid til forår, men med det 
tilbagevendende lys kigger man alligevel lidt mere derud. Hvis man fodrer fugle i haven har 
man masser af glæde ved det, men tænk på at det lige nu er en god tid at save og sømme sig 
nogle gode, friske fuglekasser til stære, spurve og mejser — små flittige hjælpere i krigen 
mod kryb og kravl, som vil krølle bladene på vores træer, gennemhulle roserne, æde græs-
rødderne og andre unævnelige ting. Bliver de hængt op nu, er der gode chancer for at de bli-
ver beboet til foråret.  
 
Er man ikke så ferm med sav og hammer, vil det lokale byggemarked gerne hjælpe. 
 

->bee 
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Det pædagogiske arbejde i Galaksen. 
 
I Galaksen lægger vi stor vægt på den anerkendende tilgang til det enkelte barn. 
Det er vigtigt, at barnet bliver mødt med respekt og ligeværdighed. 
Barnet føler sig set, hørt og mødt. 
 
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn med dets ressourcer, kompetencer og 
derudfra skaber vi et læringsrum for udvikling, for det enkelte barn samt i 
fællesskabet med hinanden. 
 
Forudsætningen for det enkelte barns udvikling er, at børn og forældre i 
Galaksen møder nærværende og engagerede voksne.  
 
Vi understøtter barnets lyst, vilje og motivation til at lære. 
 
Barnets læring er en mangfoldig proces, som finder sted i både legen, 
hverdagssituationer, spontane samt planlagte aktiviteter. 
Vi arbejder målrettet med pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i det 
enkelte barns behov og udviklingstrin. 
 
Alle børn skal have de bedste muligheder for, at udvikle deres kompetencer og 
færdigheder i Galaksen.    
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Børnene har været meget kreative og formået at lave mange forskellige snemænd hvor kun fantasien 
har sat grænser.  
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Trods det grålige vejr er børnene på Auraskolen 
Sønderris’ SFO kommet i vinterhumør.  
Siden børnene kom tilbage fra juleferie har SFO’ens 
værksteder stået på vinterlandskab. Dertil er der ble-
vet lavet snemænd, som børnene selv har kreeret. 
Alt udsmykningen har børnene lavet af pap, sylte-
tøjsglas, trylledej, lim og gips papir. Snemænd i 
menneskehøjde fik børnene også lavet ud af papkas-
ser, som hertil blev pyntet. 
 

 

Sønderrisafdelingens SFO har i den kolde tid også 
taget initiativ til, at tage finde skøjterne frem.  
Dette finder sted hver tirsdag hvor børnene har mu-
lighed for, at tage med på tur til skøjtning.  
På den glatte is lærer børnene at skabe en god ba-
lance og få styrket deres motorik.  
Der har været stor deltagelse i udflugterne, og 
SFO’en forsætter derfor turene til skøjtebanen i bå-
de februar og marts måned.  
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NYT FRA FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN 

AURASKOLEN, AFD. SØNDERRIS 

 

Vi har haft et møde med de unge mennesker i ungdomsklubben, da vi gerne vil inddrage dem. Vi 
tror på at med- og selvbestemmelse og det at have indflydelse, er vigtig for at fange de unge og give 
dem ejerskab af klubben, og en følelse af at det er dem der er med til at sætte dagsordenen 

Og så er det jo deres fritid. 
 

Vi havde inviteret de unge via vores Facebook gruppe, 
her nævner vi bare nogle af de gode forslag der kom frem, 
Nogle af de unge kom velforberedte, det så skønt at mærke deres engagement. Noget kan lade sig 
gøre, andet skal vi lige undersøge mere omkring. 
 

Madplanen kan ses i klubben.  
I forhold til at spise i klubben, vil vi gerne inddrage de unge noget mere, både pga. det sociale 
aspekt, fællesskabsfølelsen, men også for at give dem et ansvar, som nævnt ovenfor.  
 

Ungdomsklubbens mad og aktivitetsplan frem til april: 

Her nævner vi nogle af turforslagene: 

• Kolding Storcenter 

• Weekendtur inkl. En Tysklandstur. 

• Shoppetur �l Tyskland, bare på en alm. A�en. 

• Cityjump i Varde. 

• BMX banen i Billum. 

• Street mekka. 

• Fodboldgolf i Varde. 

• Svømmestadion. 

• Prøve at køre med +ernstyret biler (hal nede på hav-

nen) det undersøger vi lige lidt mere omkring. 

 

Ak�viteter: 

• Overnatning i klubben, uden planlagte ak�viteter. 

• Tøseovernatning – LAN party.          

• Kæledyrsdag.  

• Gyser a�en, uhuu ! kun for dem der tør. 

• ”Who dares” ,Sjov i klubben. 

• Master chef i bagning. 

• Mørke gemmeleg. 

• Torsdags fodbold. 

 
 

Husk vi spiser sammen hver onsdag. 
Prisen fastsættes efter hvilken ret det er og er ca. 10-15kr. pr. gang.  
 

Det var alt for denne gang.  
Hilsen de voksne i klubben, Gunhild, Barbara, Hanne og Karin. 



Sønderriset 

7 

  Kære Sønderris-borgere ! 
 
Det gamle år er slut, og et nyt står for døren. 
 
Som formand for Sønderris Lokalråd vil jeg derfor 
gerne gøre opmærksom på, at inden vi ser os om, er 
der igen årsmøde i Lokalrådet, nemlig onsdag den 
15. marts 2017. 
 
Men for at vi skal kunne fortsætte vores gode 
arbejde for Sønderris området, er det vigtigt, at der 
er nye, der ønsker at deltage i Lokalrådet. 
 
Vi har i Sønderris formået at skabe et dejligt 
område for alle børn/unge/voksne/ældre. 
Dette kan vi bl.a. se i form af en velfungerende 
sportsklub og et Lokalråd, hvor vi har en god og 
konstruktiv dialog med Esbjerg Kommune. 
 
Men det er jo desværre ikke noget, der kommer af 
sig selv. 
 
Så derfor håber vi at se nogle nye ansigter til 
årsmødet - nogen der måske har lyst til at deltage i 
lokalrådsarbejdet.  
 
Kort fortalt om Sønderris Lokalråd: 

 4-6 årlige møder (holdes enten på skolen 
eller Midtgård)  
På møderne debatterer vi, hvad der rører 
sig i området, og hvilke fokuspunkter vi vil 
arbejde med det kommende år. Forbereder 
spørgsmål til vores dialogmøder med Es-
bjerg Kommune. Behandler akutte situatio-
ner, som f.eks. da Midtgaard var truet af 
sparerunden. 

 

 Årsmøde med Esbjerg Kommune med flg. 
afdelinger: 

- Vej og Park 
- Teknik og Miljø 
- Økonomiudvalget. 

 

Til disse 3 årsmøder indsender vi de punk-
ter, som vi synes bør have fokus for vores 
område det kommende år. 

 

 Herudover vil der blive inviteret til diverse 
møder på kommunen, hvor vi fra gang til 
gang vurderer relevans for deltagelse. 

 

 Nytårsmarch. 
 

 Medarrangør af ”Kom og Spis” arrange-
menterne 

 
Håber at se mange nye ansigter til årsmødet! 
 
”SØNDERRIS – EN BYDEL I BEVÆGELSE” 
 
 

Mange hilsener 
Jannie Ulriksen 

Formand Sønderris Lokalråd 



Ordinært årsmøde i Sønderris Lokalråd 2017
1. Lokalrådets beretning
2. Regnskab for 2016
3. Dialog og fokus på indsatsområder
4. Indkomne forslag
5. Valg af:

a. 2 stk. folkevalgte lokalrådsmedlemmer   
 (skal have bopæl i Sønderris)
b. 1 stk. folkevalgt suppleant til lokalrådet   
 (skal have bopæl i Sønderris)
c. 5 stk. repræsentanter for områdets 
 institutioner og foreninger
d. 4 stk. suppleanter for de 5 repræsentanter  
 for institutioner og foreninger

6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 
den 1. marts 2017, på adressen Jupitervænget 49,  
eller ju.hu@familie.tele.dk. 
Yderligere oplysninger tlf. 22 42 23 99 eller 
på vores hjemmeside: www.soenderris.dk

Mvh. Formand for Sønderris Lokalråd 
Jannie Ulriksen

Onsdag den 15. marts kl. 19.00
i personalerummet på Sønderrisskolen

Mød op og gør din indflydelse 
gældende på udviklingen i Sønderris

DAGSORDEN: 



Sønderriset 

9 

Nytårsmarch 2017 
 
 
Den 1. januar 2017 kl. 13.00 var der traditio-
nen tro nytårsmarch i Sønderris.  
 
Det var 6. gang, vi arrangerede turen. 
 
Vi var i år godt 50 personer. Turen var denne 
gang lagt til en runde i det ”gamle” Sønder-
ris. 
 
Sædvanen tro var der suppe bagefter i foye-
ren i Sønderrishallen. 
 
Uvist af hvilken grund var der noget færre 
deltagere i år end tidligere år. Måske har vi 
ikke annonceret godt nok. Måske var vejret 
noget skrammel (og det var det……) og så 
har dem, der normalt plejer at komme uden 
at være tilmeldt, valgt at tilbringe nytårsdag 
med andre ting end en tur i den friske luft. 
 
Vi håber meget, at det var en enlig svale med 
den lavere tilslutning, idet Lokalrådet virke-
lig synes, dette er et godt og hyggeligt arran-
gement, hvor vi også kan tale om, hvad Lo-
kalrådet har arbejdet med og måske skal ar 

 
 
 
bejde med. Så vi håber inderligt, at borgerne 
i Sønderris fortsat vil bakke op om dette ar-
rangement. 
 
Har du gode ideer eller råd til os om marchen 
eller andet, så skriv til os – eller kom til års-
mødet, se andetsteds her i bladet.  
 
Vi ses næste år. 
 



 

 

Sønderris festuge, Sønderrisdage 

 

Vi gentager succesen med festen i Sønderrishallen, og denne gang med titlen "September Party 2017”. 

Det er med stor fornøjelse, at vi igen i 2017 kan afslutte festugen i Sønderris med et brag af en fest i hallen, lørdag 

d. 2. september 2017.  

220 glade mennesker deltog i festlighederne sidste år, og ambitionerne for festen i år er endnu større - fortæller 

Jimmi Thomsen, som endnu engang har lovet at hjælpe med at arrangere festen, og han fortsætter; "Vi håber at 

mindst 300 mennesker vil bakke op om dette års fest og gøre det til endnu en stor succes". 

Der er fuld gang i planlægningen og vi har igen sammensat et fantastisk program til dette års fest. 

Til de gæster, der vælger at købe billet inkl. buffet, vil der være eksklusiv underholdning i form af et såkaldt 

"musikalsk stand-up-show".  

Herefter vil The Powls, kendt fra landets festivaler, spille festlig musik under spisningen og op til dans. Senere på 

aftenen gentager vi succesen fra sidste år, og har engageret "80´erne Lever", som leverede en pragtpræstation til 

festen. Alt sammen pakket lækkert ind i lys og lyd i særklasse. 

 

Konceptet er det samme: Billige billetter og billige priser i baren - til gengæld bliver festen fantastisk. 

 

Følge os på Facebook: SSK September Party 2017   
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SKAL DU?  
 
SSK senior fodbold spillere træner første gang lørdag d. 11 februar kl. 12.00 - 14.00 på kunststofba-
nen i Sædding Guldager.  
Vi håber at se mange nye ansigter i den kommende sæson, så vi kan fortsætte klubbens positive ud-
vikling.   
Så kom og vær med til opstarten lørdag d. 11 februar kl. 12.00 - 14.00, kunststofbanen i Sædding 
Guldager.  

 
 
Fremadrettet træner vi hver tirs-
dag kl. 19.00 - 20.30 i Sædding 
Guldager, indtil vi kan komme på 
græsbanerne i Sønderris.  Vi del-
tager også i region 4 træningstur-
nering.  
 
Alle er velkommen! 
 
Vi kan tilbyde følgende hold: 
Serie 3 hold 
Serie 5 hold 
 
...samt et meget engageret træ-
nerteam.  
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
De bedste fodbold hilsner 
Kasper Sørensen 
Senior ansvarlig. 
 
 
 
 
 
 
Foto:  SSK’s midtbane-motor 
Paw Nissen i aktion mod Jerne 
IF sidste år 

 



STED:  
SSK FODBOLD

TILMELDING  
VIA ONLINE SHOP

SENEST  
D. 8. MAJ 2017

Pris 
pr. barn:  
250 kr.

9. - 11. 
JUNI 2017 
FRA FREDAG  
KL. 15.00  
TIL SØNDAG  
KL. 15.00

VED SPØRGSMÅL KONTAKT THOMAS LARSEN - THOMAS60775088@GMAIL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/SSKFODBOLDSKOLE

I SAMARBEJDE MED  

MIDDELFART 

SPAREKASSE
I SAMARBEJDE MED  

MIDDELFART 

SPAREKASSE
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Nyt fra SSK FODBOLD 
           

U9 BRF Cup 
 
Søndag den 20. november 2016 var U9 til BRF 
Cup i Skærbæk. Da vi havde et afbud, var vi kun 
fem mand afsted, og det betød fire kampe med 
kun en enkelt udskifter, så det var super vigtigt, 
at vi stod rigtigt på banen og spillede hinanden. 
Første kamp var mod Team Vest fra Skærbæk. 
Vi var nærmest ikke kommet i gang, før 
måltavlen viste 1-0 til SSK. Der blev vist tici 
taca-bold på et højt niveau, og selv om resultatet 
7-1 måske var lidt i overkanten, så viste det, 
hvor langt man kan komme med sammenspil af 
høj klasse! 
Ni minutters pause og så var vi klar til næste 
kamp mod Ribe BK. Desværre måtte vi 
indkassere et tidligt mål, og derefter var det en 
kamp med stolpe ud. Drengene fik heldigvis 
scoret et mål til sidst, men det blev til et 1-3 
nederlag, og drengene så lidt trætte ud. Vi var 
vist alle lidt nervøse for, om al energien var 
brugt i første kamp. 
Toftlund ventede i næste kamp, og her viste 
spillerne virkelig, at de mente det alvorligt. De 
gode takter fra første kamp var tilbage, og 4-1 
sejren var ikke et mål for stor. 

Nu var de fem spillere til gengæld virkelig 
trætte. Som efter de andre kampe havde vi kun ni 
minutters restitution, og så gjaldt det Højer. Det 
blev en kamp, hvor vi var bedst, men samtidig 
havde vi et par skader undervejs kombineret med 
manglende luft og kamp om målmandsposten. 
Men drengene blev ved med at spille bolden 
godt rundt og at løbe, selv om der var totalt 
udsolgt. Facit blev en ret sikker sejr, kanon flot 
kæmpet drenge!!!  
Vi havde stadig chancen for at vinde puljen, men 
det krævede, at Højer fik point mod Ribe i sidste 
kamp. Jeg tror aldrig Højer har fået så massiv 
udebaneopbakning før, men det så svært ud med 
0-2 og fem minutter igen. Træner Carsten var 
dog god til at guide Højer-spillerne og det gav 
hurtigt effekt. Da Højer tre minutter senere 
scorede til 3-2 lettede taget på Skærbæk 
Fritidscenter og SSK kunne kåres som vindere af 
turneringen. Imponerende, at drengene kunne stå 
op under fotograferingen efter den fantastiske 
præstation. 
 
Fremragende præsentation af Mikkel, Sani, 
Jonas, Frederik og Tobias! 
 

På vegne af spillere og træner. Anders, 
holdtræner u9. 
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Status julekalendersalg  

Med ønsket om et godt nytår til jer alle vil vi tak-

ke jer for at have købt SSK’s julekalender anno 

2016. Vi havde som sædvanlig en masse af vore 

børnemedlemmer til at sælge. 

I de fleste afdelinger har man valgt at få lidt af over-

skuddet til brug i den pågældende afdeling, men i gym-

nastik har man i stedet valgt at præmiere den, der 

solgte flest kalendere.  

Det gjorde Maika, som I kan se på billedet. Maika hav-

de sin lillesøster med på sine salgsrunder, så det er og-

så hende, der skal være med til at bruge gevinsten….  

Vi ønsker god tur i biffen - og siger tak for hjælpen til 

både jer og alle de andre dygtige små sælgere. 



 

 

Kære Medlem 
 

Vi har indgået en samarbejdsaftale med SPORTMASTER, så du nu kan støtte Sønderris Sports 
Klub  hver gang du handler. Princippet er enkelt - jo mere du handler desto flere sponsorkroner 

optjener du til klubben. 
 

Sådan støtter du: 
 

Når du handler i SPORTMASTER Esbjerg Storcenter går 5% af dine samlede 
køb til sponsering af nyt tøj eller udstyr til din sportsklub 

 
Hvis du ikke allerede er medlem, skal du tilmelde dig Klub SPORTMASTER, så dine 
sponsorkroner kan tilskrives 

 
o Jeg er allerede medlem af Klub SPORTMASTER, og ønsker at tilmelde mig 

Sponsorordningen. 
 
E-mail: _____________________   Tlf. nr.: _____________________ 
  

o Jeg er ikke medlem af Klub SPORTMASTER, og ønsker at tilmelde mig 
Sponsorordningen samt Klub SPORTMASTER. Jeg accepterer klubbens vilkår 
(sportmaster.dk/klub/vilkår) og giver samtidig tilladelse til, at SPORTMASTER sender mig 
e-mails med personlige tilbud, rabatter, invitationer til særlige arrangementer samt 
spørgeskemaer. Jeg kan til enhver tid afmelde servicen i bunden af alle e-mails eller på 
sportmaster.dk 
 
E-mail: _______________________ 
Fornavn:  _____________________   Efternavn: _______________________  
Postnr.:  ______________________     Mobil nr.:  ______________________ 
Mand __    /   Kvinde __ 
 

   
Med sportslig hilsen 

Sønderris Sports Klub 



Tak for støtten 
til vores trofaste sponsorer

Sønderris Sportsklub vil gerne takke alle vores sponsorer.

For det er jeres støtte til vores klub,  
der gør det muligt for os at blive ved med at udvikle klubben sportsligt.

For at Sønderris Sportsklub kan fungere som en sund og veldreven klub,  
kræver det ikke alene engagerede medlemmer, frivillige trænere, holdledere og dommere,  

men også engagerede virksomheder som er villig til at støtte op om,  
at få et sundt og velgående idrætsliv til at køre i et lokalsamfund.

Vi prøver på hele tiden at være på forkant med, at udvikle klubben i den rigtige retning,  
så derfor håber vi på et forsat godt samarbejde.

Gennem 2016 havde vi fokus på at profilere vores nye sponsorer. 
Nu er tiden inde til at takke de sponsorer som har været med os igennem mange år.

Så endnu en gang tak for jeres støtte
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NYT FRA SPINNING  
 
 

 
Følgende hold udbydes i 2017: 
 
Yderligere info kan findes på hjemmesiden:  soenderris.dk/ssk eller FB siden:  SSK Indoor 
Cycling. 

 
 
 
 

Ugedag  Tidspunkt Holdbeskrivelse Instruktør 

    

Mandag 17:00 – 18:00 Øvet / Puls Henrik 

Mandag 18:30 – 19:30 Begynder / Let Øvet Daniel 

    

Tirsdag 17:00 – 18:00 Let Øvet / Øvet Kim/Leif 

    

Onsdag                      19:00 – 20:00      Let Øvet/Øvet Steven 

    

Torsdag 17-18 Begynder / Let Øvet Daniel 

    

Søndag 10:00 – 11:00 Let Øvet / Øvet  Niels 

    



Tilmelding på  
SSK online-shop
soenderris.dk/ssk

Har du spørgsmål: 
jesper@soenderris.dk

LIVSSTILSÆNDRING
– en ny start på et nyt liv

Hjælp til livsstilsændring henvender sig til dig  
som ønsker at være den bedste udgave af dig selv  

– og opnå det liv som du drømmer om

Ø N S K E R  D U  E N  V A R I G  Æ N D R I N G  I  D I N  L I V S S T I L ,  K A N  D E T  VÆ R E  E N  H J Æ L P  
O G  M O T I V A T I O N  A T  H A V E  E N  R Å D G I V E R  T I L  A T  B O O S T E  D I G 

L I V S S T I L S Æ N D R I N G

• Personlig livsstilsforløb med 6 samtaler over 4 
måneder

•  Inviduel tilpasset forløb, hvor vi tager udgangspunkt 
i hvor du er nu og hvor du ønsker at bevæge dig hen

• Pris kr. 899,- Tilmelding i SSK’s Onlineshop

•  Kostvejleder:  
Jesper Christensen  
mail: jesper@soenderris.dk

•  Vi mødes hver 3. uge. Vi starter med en opstartssa-
mtale (1 1/2 time), hvor vi gennemgår din kostregistre-
ring og spørgeskemaerne

•  Når du har købt “Personlig forløb” ved Jesper, får du 
tilsendt en kostregistrering og et spørgeskema og 1. 
samtale planlægges

•  Både for mænd og kvinder

•  Du bliver vejet og målt ved samtalerne

•  Nye vaner indøves imellem samtalerne

•  Vi taler om kost, livsstilsændring, træning, søvn,  
fordøjelser, madsammensætning, opskrifter m.m



Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen  
til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde  
ved aflevering til formand Inge Hansen,  
Tvillingernes Kvt. 37, 6710 Esbjerg V,  
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Oversigt over evt. forslag samt regnskab kan afhentes 
ved formanden otte dage inden generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.30

i Sønderrishallen
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
 til godkendelse
 Fremlæggelse af budget for det kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

indkalder til ordinær
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NYT FRA SSK HÅNDBOLD   

SSK håndbold kampprogram, Sønderrishallen vinter 2017 
Kom op i Sønderrishallen og støt de lokale håndboldhold til deres turneringskampe 

 
Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold 

 Søn 05-02-17 10:00 Serie 3 Damer Sønderris Sportsklub  Bramming IF  

 Søn 05-02-17 11:00 U-18 Piger A  Sønderris Sportsklub Kolding IF  

 Søn 05-02-17 12:00 U-12 Pige B Sønderris Sportsklub 3 Varde HK 2 

 Søn 05-02-17 12:45 U-12 Pige AA Sønderris Sportsklub Horsens HK 

 Søn 05-02-17 13:45 U-14 Pige A Sønderris Sportsklub Team Vest Håndbold 

 Søn 05-02-17 14:30 U-16 Piger A Sønderris Sportsklub Vamdrup IF 

 Søn 05-02-17 15:30 U-12 Pige A Sønderris Sportsklub 2 Team Esbjerg HK 2 

 Søn 26-02-17 09:00 U-10 Drenge C Bramming IF SGI-Håndbold, Esbjerg 2 

 Søn 26-02-17 09:35 U-10 Drenge C Bryndum Sogns G&IF Varde HK 

 Søn 26-02-17 10:10 U-10 Drenge C Team Esbjerg HK 2 Bramming IF 

 Søn 26-02-17 10:45 U-10 Drenge C Bryndum Sogns G&IF SGI-Håndbold, Esbjerg 2 

 Søn 26-02-17 11:20 U-10 Drenge C Team Esbjerg HK 2 Varde HK 

 Søn 26-02-17 11:55 U-10 Drenge A SGI-Håndbold, Esbjerg Møgeltønder/TSF 

 Søn 26-02-17 12:30 U-10 Drenge A Blåbjerg HK Team Vest Håndbold 

 Søn 26-02-17 13:05 U-10 Drenge A Folding-Brørup HK SGI-Håndbold, Esbjerg 

 Søn 26-02-17 13:40 U-10 Drenge A Møgeltønder/TSF Blåbjerg HK 

 Søn 26-02-17 14:15 U-10 Drenge A Team Vest Håndbold Folding-Brørup HK 

 Ons 08-03-17 18:15 U-12 Pige AA Sønderris Sportsklub Trelde GI 

 Ons 08-03-17 19:15 U-12 Pige A Sønderris Sportsklub 2 Tistrup-Hodde G&UF 

 Tor 09-03-17 19:30 U-16 Piger A Sønderris Sportsklub Sdr. Omme IF 

 Søn 12-03-17 10:45 U-18 Piger A  Sønderris Sportsklub Billund-Grindsted 2 

 Søn 12-03-17 11:45 Serie 3 Damer Sønderris Sportsklub  Hviding IF 

 Tir 14-03-17 19:00 U-14 Pige A Sønderris Sportsklub Tistrup-Hodde/CØ-05 

 Tir 14-03-17 19:45 U-16 Piger A Sønderris Sportsklub Bramming G & IE 

 Lør 18-03-17 10:00 U-10 Pige B Blåbjerg/Bork Sønderris Sportsklub 2 

 Lør 18-03-17 10:35 U-10 Pige B Bryndum Sogns G&IF Bramming IF 

 Lør 18-03-17 11:10 U-10 Pige B Sønderris Sportsklub 2 Team Esbjerg HK 2 

 Lør 18-03-17 11:45 U-10 Pige B Bryndum Sogns G&IF Blåbjerg/Bork 

 Lør 18-03-17 12:20 U-10 Pige B Bramming IF Team Esbjerg HK 2 

 Søn 19-03-17 10:00 U-12 Pige A Sønderris Sportsklub 2 Team Esbjerg HK 

 Søn 19-03-17 10:45 U-12 Pige B Sønderris Sportsklub 3 SGI-Håndbold, Esbjerg  

 Søn 19-03-17 11:30 U-12 Pige AA Sønderris Sportsklub Rødekro IF 

 Søn 19-03-17 12:30 Serie 3 Damer Sønderris Sportsklub  Kongeå HK 2 

 Søn 19-03-17 13:30 U-8 Mix Team Esbjerg HK Sønderris Sportsklub 

 Søn 19-03-17 14:05 U-8 Mix Blåbjerg HK Bramming IF 

 Søn 19-03-17 14:40 U-8 Mix Bramming IF Team Esbjerg HK 

 Søn 19-03-17 15:15 U-8 Mix Sønderris Sportsklub Blåbjerg HK 

 Søn 19-03-17 15:50 U-8 Mix Blåbjerg HK Team Esbjerg HK 

 Tor 23-03-17 20:00 U-18 Piger A  Sønderris Sportsklub Søndermarken Vejle Håndbold Klub 
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SSK Håndbold havde alle deres U12 pi-
gehold i aktion til stævner henover julen. 
 
D. 28. december var hold 3 afsted til stævne i Kli-
plevhallen ved Sønderjylland. 
Det er et meget hyggeligt stævne med gode hold. 
Pigerne skulle spille 3 kampe og Michael måtte 
selv klare trænerposten denne dag. 
 
D. 28.-29. december var Hold 1 og Hold 2 til Fa-
ster Julecup i Skjern. Det er et stort stævne for 
U12, U14 og U16 piger og drenge. Der var mere 
end 90 tilmeldte hold. Der blev spillet på 4 baner i 
Skjern Bank Arena samt i yderligere 4 omkringlig-
gende haller. Der er hold med fra hele landet, og 
mange af dem overnattede på skoler deroppe. Træ-
nerne havde besluttet, at vi ikke skulle overnatte 
deroppe, men køre frem og tilbage begge dage. 
 
Hold 1 stillede op i A-rækken og Hold 2 var til-
meldt i B-rækken. Hold 1 var nok det hold til hele 
stævnet, der var bedst besat på sidelinjen, da Jan 
Leslie havde tilbudt at give en hånd med udover 
det normale trænerteam. Hans datter spiller på hol-
det. Hold 2’s normale træner, Jeppe, var forhindret 
i at være med, men assistenttræner Merete og Ka-
ren klarede det forbilledligt. 
 
Der var gruppespil den første dag og slutspil dagen 
efter.  
 
Hold 1: 
28-12-2016 
Vi kørte fra hallen kl. 09:15 og var i Skjern kl 
10:05.  
Da vi kom til Skjern skulle vi se hold 2 spille.  
Vi skulle først spille kamp kl. 12:24 mod Jersie 1, 
vi vandt 13-9. 
Vi skulle igen spille ca. kl. 18:00, den vandt vi 4-
14 over Hørning 2; så spillede vi kl. 18:45 mod 
Holstebro, og den kamp vandt vi også, med 10-7. 
Selvom vi skulle vente lang tid mellem de første 2 
kampe, hyggede vi os sammen og gik rundt og så 
en masse håndbold. 
 
29-12-2016 
Vi mødtes i Skjern kl. 07:50, og vi skulle spille 
vores første kamp kl. 08:35 mod Hvide Sande 
KFUM, vi vandt kampen 17-3, og gik derfor videre 
til semifinalen.  

Vi skulle spille semifinalen mod Ribe HK kl. 
12:05, vi vandt 9-6 efter en hård kamp.  
Vi gik videre til finalen, og vi var alle spændte på 
kampen.  
Vi skulle spille mod Hørning Håndbold 1. Under 
opvarmningen begyndte de at råbe og skrige, men 
vores træner Lasse sagde ”Det er ikke dem, der 
råber og skriger, men dem, der kæmper mest, der 
vinder”. Vi vandt kampen 14-12 efter en spænden-
de kamp. Vi jublede og var alle glade. Vi sagde tak 
for kampen, og så skulle kampens fighter findes, 
og det var Mathilde Frahm.  
Her sluttede Faster Jule Cup og vi tog alle sammen 
hjem godt trætte og med et kæmpe smil på læben. 
For vi har det altid sjovt sammen, når vi er til stæv-
ner. 
 
Hold 2: 
Hold 2 tabte første kamp 14-13 på et straffekast i 
sidste sekund. Derefter vandt vi kamp 2 og spillede 
uafgjort i kamp 3, hvor vi løb lidt tør for kræfter 
mod slutningen. Dette var imidlertid nok til at slut-
te som nr. 2 i puljen, og der var derfor også slutspil 
for Hold 2’s vedkommende næste dag til stor glæ-
de for os og vores forældre. 
 
Efter en lang dag var de fleste hjemme i Esbjerg 
omkring kl. 22, så det var bare på hovedet i seng, 
for de skulle spille kvartfinale i Skjern næste mor-
gen kl. 09.06.  
 
Næste morgen var hold 2 klar fra start. Ikke noget 
med at skulle pille søvn ud af øjnene i den første 
kamp. Det var knald eller fald kampe, så der var 
ikke råd til tage den med ro i starten. Hold 2 vandt 
kvartfinalen og vi skulle så et smut til Borris Hal-
len og spille semifinale mod det lokale hold. Det 
blev en tæt kamp indtil midt i 2. halvleg, hvor Ma-
thilde trak gardinet ned i vores mål og lukkede helt 
af for deres skud. Borris blev heller ikke hjulpet af, 
at deres træner først måtte tage et gult kort for brok 
og senere en 2-minutters udvisning for mere brok. 
Derfra blev sejren kørt sikkert hjem, og så hed det 
B-finale for Hold 2. 
 
Desværre skulle hold 1 og 2 spille finaler næsten 
samtidig i 2 forskellige haller. Så spillere, trænere 
og forældre havde ikke mulighed for at heppe på 
hinanden.  
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20 minutter før finalerne stod der pludselig et kendt 
ansigt i hallen. Det var Hold 2’s træner, Jeppe, som 
havde skyndt sig til Skjern, da han havde hørt, at vi 
var kommet i finalen. Han bekendtgjorde dog, at 
han ikke ville blande sig i taktikken i finalen, da 
Merete og Karen havde gjort det så godt i de andre 
kampe.  
 
B-finalen blev helt ufatteligt spændende, og der var 
ikke mange negle tilbage, da det hele var overstået. 
Vi førte hele kampen og førte 10-7 med ca. 4 min. 
tilbage. Men med flot spil af især Tarms målvogter 
fik de kæmpet sig tilbage. Pludselig kom en mand 
springende ned over tribunen! Det var Jeppe, der nu 
ikke kunne holde sig væk længere. Der var lige nog-
le taktiske råd, han MÅTTE af med. Det var des-
værre ikke nok, og kampen endte 10-10 i ordinær 
spilletid. Så måtte vi ud i 2x3 min. forlænget spille-
tid. Det var næsten ikke til at holde ud. I mellemti-
den var Hold 1, deres trænere og forældre kommet 
over i hallen med deres pokal, guldmedaljer og T-
shirts. De kom for at heppe på os. 
 
Der stod stadig 10-10 midtvejs i 2. halvleg af den 
forlængede spilletid, og så kunne Jeppe ikke sidde 
stille igen. Om det var hans nye råd, der hjalp, ved 
vi ikke, men kort efter scorede vi til 11-10, hvilket 
blev slutresultatet. Jublen kunne bryde løs, og der-

med var der også pokal, guldmedaljer og T-shirts til 
Hold 2. 
 
Alt i alt var det en rigtig god tur, hvor der blev tid til 
både hygge og seriøs håndbold. Vi havde nogle dej-
lige dage, hvor vi lærte hinanden endnu bedre at 
kende, og vores forældre fik også lejlighed til at læ-
re hinanden lidt bedre at kende. 
 
 
Hold 3: 
U12 pigernes hold 3 drog i juleferien afsted til Kli-
plevhallen. 
Her blev afholdt et 1-dags julestævne, hvor 4 hold 
kæmpede om at blive turneringens vinder. 
 
8 piger og en snes forældre drog over middag i sam-
let flok afsted til det Sønderjyske. 
For nogle af pigerne var det deres første håndbold-
stævne, mens andre havde prøvet stævner flere gan-
ge tidligere. 
 
Holdet var tilmeldt i en C række, men grundet antal-
let af tilmeldte hold, blev C og B gruppen slået sam-
men til en, hvilket betød, at der var stor forskel på 
niveauet. 
 

De mange friske håndboldpiger på hold 1, 2 og 3 
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SSK pigerne spillede tre kampe, og det blev des-
værre til to nederlag mens den 3. og sidste kamp 
gav en fortjent og tiltrængt sejr. 
 
Det første nederlag gjorde mest ondt, da pigerne 
her tabte til et hold, som de burde slå, men juleferi-
en var desværre ikke helt ude af kroppen, og det 
var meget tydeligt, at pigerne ikke var klar, da 
kampen blev fløjtet i gang. Den anden kamp var 
mod Rødekro, som en del af pigerne spillede man-
ge tætte kampe mod sidste år, men som tidligere 
viste modstanden sig som værende for stor. 
 
Sidste kamp blev til gengæld vundet af et hårdt 
kæmpende hold - der blev virkeligt gået til stålet, 
og da dommeren fløjtede for sidste gang, sagde po-
inttavlen 11-9 i SSK’s favør. 
 
Efter omklædning blev der rundet af i hallens Cafe-
teria, hvor der blev hygget, inden turen atter gik 
mod Sønderris. 
 
Tina (holdleder): 
Tak til Kim (Stine s far) og Stine fra hold 2, Mi-
chael (træner) fra hold 3 samt Sarah NT, Astrid og 
Mathilde F fra hold 1, for ovenstående, så er det jo 
dejligt nemt at være holdleder, når man har så gode 

forældre, trænere og piger, der har lyst til at skrive 
et stykke til bladet. 
 
Et kæmpe TILLYKKE til hold 1 og 2, der vandt A 
og B finalen i Skjern og til hold 3, selv om det ikke 
lykkes at vinde, så er I nogle MEGA dygtige spille-
re. 
Jeg synes vi i Sønderris kan være stolte af - og gla-
de for - at vi har så mange dygtige piger på U12. 
 
Tak til trænerne for at bruge så mange timer i hal-
len på at udvikle og gøre pigerne bedre. 
 
U12 pigerne spiller i forårssæsonen i AA, A og B-
rækken. Der bliver masser af gode og spændende 
håndboldkampe, som vi håber mange vil komme i 
hallen og se. 
 
Vores næste stævne er påskestævnet i Vojens, hvor 
alle 3 hold skal afsted sammen – her har vi en en-
kelt overnatning.  
 
Vi glæder os allerede . 

Øverst hold 2,  
nederst hold 1 



   

Fastelavnsfest
i Sønderris

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)

Lørdag den 25. februar 2017
Kl. 14.30 - 16.30 i Sønderrishallen

holder vi fastelavnsfest for alle børn under 12 år.
(Dørene åbnes kl. 14.00)

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

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

Sidste frist for køb af billetter  
er mandag d. 20. februar

Billetter  
til børnene  

kan købes for 
kr. 60,-
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HAR DU HØRT, AT…..  

 
 Du som helt almindelig Sønderris-borger 

kan vælge at støtte SSK, hver gang du 

handler i Sport Master i Storcentret? Se 
annonce her i bladet – kickback….  Det 
koster dig ikke en krone – og du hjælper 
SSK med at opretholde både sociale og 
idrætsaktiviteter for alle børn og voksne i 
hele vort område.   

 
 
 

 SSK fodbolds egen fodboldskole er 
planlagt afholdt den 9-11 juni 

 
 

 Vi er klar med info om årets halbal     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Du skal holde godt øje med vores 
hjemmeside – der kommer bl.a.: 

o Program for gymnastikopvis-

ning 
o Invitation til næste Kom og Spis 

arrangement 
o 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 medlems-
service/administrationen rent 

fysisk – se åbningstider på 
hjemmesiden – tryk på  

 

Nu er mørket over os, og skulle du opdage noget rundt omkring i bydelen, du gerne vil have gjort 
noget ved, har du følgende muligheder: 
 
Hvis der er noget galt med gadelys, så fejlmeld på denne adresse: http://www.elcon-as.dk/elcon/
om-elcon/kontakt/fejlmelding/ 
 
Hvis der er noget med huller i veje eller på stier, beplantning, der dækker for skilte eller udsyn el-
ler noget helt tredje, kan du altid sende en mail til: vejogpark@esbjergkommune.dk – beskriv din 
sag præcist og udførligt – så sender 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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Sønderriset 
Midtgård januar 2017 
 
Godt Nytår alle sammen. Der har været 
gang i læringsaktiviteterne i det lune efterår. 
Vinterstemningen er fantastisk på Midtgård. 
Det kræver varmt tøj og giver rød næse, 
men der er dejligt 
højt til himlen og 
luften er klar. Vi på 
Midtgård er i fuld 
gang med at plan-
lægge og udvikle nye 
tilbud til børnehaver 
og skoleklasser. 
 
Midtgård’s snedker 
er ved at snedkerere 
døre og vinduer til et 
nyt formidlingsrum. 
Rummet vil komme 
til at være i en del af 
volieren, hvilket be-
tyder at fasaner og 
påfugle må flytte lidt 
rundt. Vi glæder os 
meget til det bliver færdigt.          
 
Ornen Kristian er slagtet da han var blevet 
for gammel. I år er Hans Peder flyttet ind og 
Møffe er ved at acceptere ham. Han er ikke 
så stor da han er født i 2016. Vi håber at han 

kan klare opgaven og at Møffe farer om-
kring 1. april. Hans Peder skal rejse igen 
midt i februar.  
 
Gederne er kommet op i stalden. De skal 
læmme midt i marts. Gedebukken ”Kong 
Hans” holder stadig gedekonerne ved sel-

skab. Et lille bukke-
kid fra sidste år går 
ligeledes sammen 
med familien. 
 
Fårene skal læmme i 
starten af april. I år 
vil vi som noget nyt 
have dem klippet 5-6 
uger inden læmning. 
De sidste mange år 
har vi fået dem klip-
pet lige inden Skt. 
Hans og igen til vo-
res høstmarked. Når 
man vælger at klippe 
med først 9 måne-
ders og derefter 3 
måneders mellem-

rum, er ulden for dårlig til at bruge. Det gi-
ver ingen mening at vi skal smide al det uld 
ud, for så at købe uld til at karte og filte med 
børnene. Når man klipper med 6 måneders 
mellemrum skulle man få noget fantastisk 
brugbart uld. Samtidig skulle man, ved at 

Kong Hans 
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klippe så tæt på læmningen, også få større og sundere lam, da fåret efter klipning spiser og be-
væger sig mere. Fårene fryser ikke, men skal selvfølgelig have adgang til et halmfyldt hus. Det-
te har vores får dog altid i vinterperioden. Får er faktisk det eneste dyr i Danmark der må stå 
ude hele året uden adgang til hus. 
 
Der er salg af lyng/blomster honning fra Midtgård’s stuehus.  
 
 
 
 
 

Fie og Signe 
 
 
 
 



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 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

                  INVITATION 

   

      Spejder på prøve 

                      
 

  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. 
            de første 4 gange er gratis 
 
 

     HVER ONSDAG fra 18.00—19.00 
        fra  5 år—0. klasse i Klyngen  
        fra 1.-3. klasse i Flokken  
        fra 4.-?. klasse i Troppen  
   

         Næste FamilieSpejd  
    er lørdag den 25 februar  
                fra 10-12 
 

                  Vi  ses ! 
 

            PS.- forældre 
                 passes i  
           forældrecaféen          

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste  
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris 
 

  
Søndag den   5. februar kl. 10.30 : Gudstjeneste - Christian Bylund 
Søndag den 12. februar kl. 10.30 : Nadvergudstjeneste - Benny Klarholt 
Søndag den 19. februar kl. 10.30 : Gudstjeneste -  Thorkild Jensen 
Søndag den 26. februar kl. 10.30 :  
 

FASTELAVN ´s og FAMILIEGUDSTJENESTE  
Kom gerne udklædt og vær med til  en festlig gudstjeneste 

- hvor vi hører Guds ord, synger, slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller 
ved FamilieSpejd og Frank Korsbro 

ALLE er hjertelig velkommen 
 

            Søndag den   5. marts   kl. 10.30 : Gudstjeneste 
   Søndag den 12. marts   kl. 10.30 : Gudstjeneste   
                  

                  Yderlige oplysninger gives gerne hos  
    Menighedsrådsformand Laila Ravn på Tlf. 4157 6710               
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Auraskolen havde temauge i uge 40 / 2016 med overskriften ”den åbne skole”. 
Fra afdeling Sønderris besøgte 9. klasserne Skolen for Asylbørn i Ribe. Målet 
var at give eleverne et indblik i denne særlige skole og samtidig et kendskab til 
elever med meget forskellige kulturelle baggrunde og bevæggrunde for at være 
i Danmark. 
 
Der er p.t. 54 elever i aldersgruppen 6 til 16 år på skolen. Eleverne kommer fra mange forskellige 
steder i verden og viften af sprog er mangfoldig.  
 
9. klasserne havde i forvejen fået opgaven at skulle arrangere nogle aktiviteter/lege for alle 54 ele-
ver i Ribe. Der var mange overvejelser forinden i forhold til inddeling af eleverne og ikke mindst 
kommunikation. Hvordan skal man forklare en bevægelsesaktivitet, en samarbejdsopgave, en lær-
dansk-øvelse, når man ikke taler samme sprog? 
 
Aktivitetsniveauet var højt og spændte vidt. Der blev grint, smilet, brugt kropsprog, holdt i hånd 
og kommunikeret på mange forskellige niveauer. 9. klasserne klarede udfordringen med ikke bare 
at lave, men også udføre aktiviteter med eleverne på Skolen for Asylbørn.  
 
Som tak har vi fået en åben invitation til at komme igen – og håber at kunne benytte den inden 
skoleåret slutter. 
 

Denne gode lille historie havde forputtet sig på redaktørens harddisk og er ikke blevet 
fortalt i Sønderriset. Den er tilbage fra uge 40 i efteråret 2016, hvor vi arbejdede med 
’Den åbne Skole’ på Aura Sønderris. Lisbeth Kodal og hendes elever havde her en gan-
ske særlig oplevelse: 
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Der var lutter smil og masser af snak, da vi tog bussen hjem til Esbjerg. 
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Sogneeftermiddage foråret 2017 

 

 

Onsdag den 1. februar kl. 15.00: Filmeftermiddag  

Vi viser den danske film ”Babettes gæstebud” af Gabriel Axel. Filmen, der bygger på en novelle af Ka-

ren Blixen, vandt som første danske film nogensinde en Oscar for bedste udenlandske film i 1988 og 

blev i 2006 optaget på Kulturministeriets kulturkanon. 

 

 

Onsdag den 1. marts 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. 

 

 

Onsdag den 5. april kl. 15.00: Foredrag ved provst Kræn Christensen, ”Længe leve 

langsommeligheden og kedsomheden” 

I et langsommeligt og kedeligt foredrag vil Kræn Christensen komme ind på de to egenskabers betyd-
ning og styrke i et samfund der hele tiden er undervejs, og hvor det at have travlt nærmest er at betragte 
som en dyd. 
 

 

Hvis ikke andet er anført, afholdes sogneeftermiddagene i Sognehuset, Krebsens Kvarter 74 i Sønderris. 

Kaffe og kage koster kr. 30. 

 

 



Sønderriset 

34 

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 

7. jan. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

8. jan. 10.30   BB 1. s. e. H. 3 k. 

15. jan 10.30 09.00 BB 2. s. e. H. 3 k. 

22. jan. 10.30   MPF 3. s. e. H. 3 k. 

29. jan. 09.00 10.30 MPF 4. s. e. H. 3 k. 

4. febr. 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

5. febr. 10.30   BB Sidste s. e. H. 3 k. 

12. febr. 10.30 09.00 MPF Septuagesima 

19. febr. 10.30   Uffe 

Vester-

gaard 

Seksagesima 

26. febr. 09.00 10.30 BB Fastelavn 

4. marts 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

5. marts 10.30   BB 1. s. i fasten 

12. marts 10.30 09.00 MPF 2. s. i fasten 

19. marts 10.30   BB 3. s. i fasten 

26. marts 09.00 10.30 MPF Midfaste 

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 

 
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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'Sønderriset' er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 29 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 Baptist-
spejderne, 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. 
 
Hvad koster det at få noget i bladet? 
2017 priser for annoncering: 1025 kr. for en fuld side, 585 kr. for en halv side og endelig 370 for en 
kvart side + moms.  
Kontakt venligst Peter Hundebøll angående aftaler om indlæg: peter.hundeboell@skolekom.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sønderriset har en lille hjemmeside, hvor man kan finde pdf-versioner af gamle numre et par år tilbage 
og man kan læse lidt mere om de vilkår der er for at udgive bladet.  
 
Der er linket til Sønderriset fra soenderris.dk, men den direkte vej er-
www.soenderriset.soenderrisskolen.dk 
 
 
 

->bee 



Åben Skole i uge 40: 9.-klasserne besøgte skolen for asylbørn i Ribe. 


