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Vi har afholdt vores årlige sommerfest, og i år var temaet sørøver og pirater.
Igen i år var der stor opbakning fra vores forældre og
børn, hvilket betyder utrolig meget.
Eftermiddagen startede op med velkomst, og derefter
fik hvert barn udleveret et skattekort hvor de sammen
med deres forældre gik rundt og afprøvede forskellige
udfordringer og aktiviteter.
Eftermiddagen afsluttede med pølser og brød til alle.
En fantastisk god eftermiddag med sjov, hygge og socialt samvær.
Vi glæder os allerede til næste år :-)

Forsiden: Sidste skoledag for 9. årgang på Aura afdeling Sønderris var som altid festlig,
plaskvåd og fornøjelig. Se flere billeder på side 4-5.
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Ny fra Lokalrådet
På det seneste har der været
holdt møder med Vej og Park,
Teknik og Miljø og ikke mindst
Økonomiudvalget, hvor møderne holdtes sammen med flere
Lokalråd. Teknik & Miljø samt
Økonomiudvalget, og med lokalråd fra Hostrup, Guldager og
Sønderris.
Herunder kan du se de punkter,
som var på dagsordenen med
Økonomiudvalget:
Udstykning af nye grunde
Der udstykkes 140 nye byggegrunde, mellem Sønderrisvej og
Tarphagevej, mod nord. Lokalplanen for området sendes til
høring meget hurtigt, idet vi fik
oplyst, at kommunen kunne sælge alle de grunde, der kunne
udstykkes i Hjerting- og Sønderrisområdet. Det forventes at
grundene bliver til salg i første
halvdel af 2018.
Økonomiudvalget håbede lokalrådet ville give bemærkninger
til den kommende lokalplan.
Har du bemærkninger, er du
velkommen til at kontakte en fra
lokalrådet.
Udvidelse af Aura skolen –
afdeling Sønderris, var også
med på spørgelisten. Vi kan forvente, at der afsættes penge til
ud- og ombygning af Sønderris
afdelingen, det handler om små
klasselokaler og en egentlig udbygning. Med afsatte midler i
2018 budgettet, vil et optimistisk gæt være at nye lokaler
tidligst kan stå klar til skolestart
august 2019.

Som ved første punkt ønsker
Lokalrådet at blive inddraget,
fx. blev daginstitutionen udvidet, uden der blev tilført en eneste p-plads.
Cykelunderføring Er der tænkt
cykelunderføring ind ved ny
udstykning? Dette gælder både
til Guldager og det etablerede
Sønderris. Punktet blev behandlet på Teknik & Byggeudvalgets
møde med lokalrådet. Der var
enighed om at sætte punktet på
dagsordenen til Økonomiudvalgets møde med lokalrådet.
Punktet er videreført fra Teknik
& Byggeudvalgets møde den
17. marts 2017 med lokalrådet.
Baggrunden for dette er, at det
er vigtigt at huske Økonomiudvalget på, at det er vigtigt med
cykelstiunderføringen. Ved den
seneste udstykning er dette ikke
sket, hvilket betyder, at cyklister
skal krydse Stjerneparken.
Ved den kommende udstykning
mellem Sønderrisvej og Tarphagevej kan underføring indregnes
i grundpriserne.
John Snedker oplyste, at Plan &
Miljøudvalget er opmærksomme på dette.
Sønderris Lokalråd gjorde opmærksom på, at det er specielt
vigtigt, at der kommer en underføring fra den nye udstykning til
Guldager Kirkeby.
Der var enighed om, at rundkørslen i Tarp, skal der nok ses
på, inden for en overskuelig årrække.

Ravnsbjergbakke
Er et nyt område, som er delt
mellem 2 skoler. Sønderris Lokalråd finder det uhensigtsmæssigt at etablere et nyt område og
dele det mellem 2 skoler.
Økonomiudvalget gjorde opmærksom på, at der er frit valg
mellem skoler, hvis der i øvrigt
er plads på den skole, der tilvælges.
Historien om Sønderris
Lokalrådet fortalte om de gode
ting, der foregår i Sønderris som
f.eks. godt foreningsliv, ny dagligvarebutik og Midtgårds overlevelse. Ved et åbent hus arrangement én søndag i april havde
man på Midtgård forventet 4050 deltagere, men inden dagen
var omme havde der været ca.
800 deltagere forbi stedet. Disse
tal, taler vist deres eget tydelige
sprog om, at Midtgaard, er et
spændende sted at gæste, også
for folk langt uden for Sønderris.
Eneste kritik på mødet var en
undren over, at der på Galaksens mure skulle skiltes 5 steder
med ”Daginstitution Hjerting,
Esbjerg Nordvest.
Udvalgsformanden lovede at
følge op på dette lidt ejendommelige navn på en daginstitution.

Peter Hundebøll,
sekretær for lokalrådet
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0.-2. klasse fra Sønderris til Kaptajn Klo i Gryden
Tirsdag den 16. maj var Auraskolens afdeling Sønderris, 0.-2. klasse på cykeltur i det danske forårsregnvejr. Turen gik til Gryden hvor der var Kaptajn Klo arrangement. Omkring 150 børn var samlet i Gryden
og der var mange og gode aktiviteter for børnene, op og ned af bakkerne.
Trods det våde vejr var det en rigtig god oplevelse, kroppen blev rigtig brugt og alle børn var aktive. Frisk
og flot at 0.-2. klasserne fra Auraskolens afdeling Sønderris cyklede til Gryden og hjem igen, på denne
aktive Kaptajn Klo dag!
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For Sønderris klubbens betyder det at der er almindelig åbningstid onsdag aften. Mandag og torsdag
bliver de unge kørt til henholdsvis Hjerting og
V.N. klubben, den voksne fra klubben vil være en
del af personalet, det vil også være muligt at deltage på ture, arr. O.l. bare vi kan køre fra værtsklubberne omkring kl. 21.00.
Vær OBS på vi holder sommerferie lukket i
ugerne 29 og 30.

Spirernes fællesskab vokser og gror
I fritidsklubben er vi i gang med et 3.klasse projekt
for pigerne, hvor vi vil skabe gode relationer pigerne imellem og på tværs af deres klasser. Vi arbejder med venskaber på forskellig vis. Eks. Igennem gode snakke og lege hvor der er fokus på
samarbejde og fællesskab. Vi vil også kreere et
fælles maleri, der får aftryk af pigernes opfattelse
af hvad et godt venskab er.
Vi kalder gruppen for Spiregruppen og fra start har
de plantet frø der nu spirer lystigt ligesom pigerne.
Vores opfattelse er at pigerne nyder den fokus der
er på dem og vokser med det ansvar vi giver dem.
Dagen før bager pigerne, på skift, en kage til
gruppen. De samme piger har også ansvaret for at
gøre rummet klar og hyggeligt til vennerne.
Tidspunktet er: onsdag kl. 15.15-16.30.
Vi har skrevet ud til forældrene, da vi håber der er
opbakning i forhold til at pigerne må være i klubben i det tidsrum.
Projektet kører helt hen til sommerferien
ÅBNINGSTIDER I UNGDOMSKLUBBEN

NYT

NYT

Mandag: Hjerting klubben har åbent og klub Sønderris kommer på besøg.
Onsdag: Sønderrisklubben har åbent og Hjerting
+V.N. kommer på besøg.
Torsdag: V.N. klubben har åbent og Sønderris +
Hjerting kommer på besøg.
Der er fællesspisning alle aftenerne. Dette er gratis
og værtsklubberne står for maden.
SOMMER I SØNDERRIS
Igen i år vil vi gerne invitere til fællesspisning, for
alle der har børn med tilknytning til Sønderris skole og klub.
Vi tænder grillen kl.: 18.00.
Klubben står for lidt underholdning + hjemmebagt
kage og kaffe/te.
I skal selv medbringe kød, salat, drikkevarer og
service.
Der kan også købes sodavand i klubben.
Vi håber på nogle hyggelige timer hvor vi kan
snakke om løst og fast
Og lære hinanden bedre at kende.
Sommer i sønderris i ugerne 26 – 27 – 28- - 31 –
32.
Første gang bliver onsdag d. 28.6.

NYT

Fra d. 15.5 – 15.9
Ungdomsklubben holder åbent en gang i ugen i
tidsrummet 18.00 – 22.00.
Men som noget nyt vil der være mulighed for at
være i de andre klubber på deres åbningsaften.
Vi kalder det ”udflytterklubber”
PLAN
Udflytter klubben (de unge) mødes ved egen klub
kl. ca. 18.00 og kører hjem igen til egen klub ved
21.00 tiden.
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Sønderris Sportsklub inviterer igen i år til halbal,
men denne gang under
titlen SeptemberParty.
De ca. 200 gæster, der sidste år
deltog i festlighederne i hallen,

havde en helt fantastisk fest, og
roserne var da også store efter
festen, fortæller Jimmi Thomsen
fra Uranusvænget, der sammen
med Ulrik Pedersen og Anders
Bjerring står for planlægningen,
teknik og layout.

“Vi havde naturligvis gerne set
at 50-100 personer mere havde
deltaget i festen sidste år", siger
Jimmi og tilføjer; "men i år ligger festen i september og derfor
tror vi på, at endnu flere vil tilmelde sig” Allerede nu er der
ca. 150 tilmeldte, hvoraf de ca.
140 er spisende gæster.
"Underholdningen i år har fået
et “nøk” op, og det er med stor
glæde, at vi kan præsentere hele
to store erfarne bands. For de
spisende gæster er der musikalsk stand-up show med The
Powls, som har huseret på alle
af landets mange festivaler. Det
er også The Powls, der spiller
op til dans i første halvleg, og
der er garanteret tør jysk humor,
når det er allerbedst.
Succesen fra sidste år; 80´erne
Lever, kommer igen og laver et
helt fantastisk show. Alt sammen bliver pakket lækkert ind i
lys og lyd i særklasse. Efter festen i hallen er der natklub i forhallen, med DJ og mulighed for
at afslutte festen på bedste vis.
Alt sammen sker lørdag d. 2.
september 2017.
Børnene skal naturligvis ikke
snydes og der inviteres igen i år
til børne diskotek fredag aften,
d. 1. september. Sidste år var
mere end 160 børn til fest i forhallen, med dj, røg, lysshow,
sodavand og slik.

Se mere og køb din billet
på www.septemberparty.dk
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Påskestævne U12 piger
den 8-9. april i Vojens.

I kampen mod Trelde vandt vi 9-8,
og så skulle vi først spille kl. 10:00
næste morgen.

Hold 2:
Den 8-9. april var vi til påskecup i
Vojens, vi kørte fra Esbjerg kl 6:45.

Vi var til påskestævne i Vojens - et
stort stævne med mange gode hold
og god mad. Stævnet er et afslutningsstævne på sæsonen, hvor Sønderris SK har hold med fra U10 og
U12.
Pigerne fra de tre U12 hold har hver
skrevet et indlæg.

Efter kampen mod Trelde tog vi et
bad og kørte ud og fik god aftensmad. Derefter tog vi ud på skolen og
hyggede os. Vi spiste slik, og bagefter gik vi i seng.

Første kamp: vi spillede mod Svendborg 1, som er fynske mestre
Vi var trætte og slet ikke klar/
fokuserede, vi brændte mange gode
chancer og tabte 10-2.

Vi stod op kl. 8.00 næste morgen og
gjorde os klar til en masse hårde
kampe.

Så gik der et par timer, hvor vi hyggede os og legede rundt i hallen.

Hold 1:
Dagen startede med, at vi mødtes ude
foran Sønderrishallen kl. 6:45. Derefter sendte vi først hold 2 afsted til
Vojens, da de skulle spille først. Så
kørte vi andre afsted.
Vores første kamp var mod Svendborg 3, hvor vi vandt 14-4. Efter
kampen kørte vi hen til skolen, hvor
vi pakkede ud.

Første kamp var imod Svendborg 2,
hvor vi vandt 18-6.
Efter kampen gik vi rundt og hyggede os.
Næste kamp var semifinalen mod
Svendborg 1. Stemningen var god,
og kampen endte uafgjort. Så derfor
skulle vi ud i forlænget spilletid, hvor
vi endte med at vinde 9-7.

Anden kamp: gik bedre mod AIA
Tranbjerg 2
De første fem minutter gik ikke så
godt, men vi tog os sammen og kæmpede videre. Vi spillede godt, og lavede gode finter. Vi vandt 11-3.
Efter anden kamp tog vi ud og fik en
lækker frokost, smørrebrød og salat.

Tredje kamp spillede vi om at komme i B-slutrunden eller A-slutrunden.
Næste kamp var mod Haderslev 2,
Vi spillede mod Erritsø, og de ville
der vandt vi 12-2. Efter kampen hyg- I finalen mødte vi GOG. Vi stod uaf- gerne i B slutrunden, så de tog det
gede vi os. Vi tog ud på en anden
gjort næsten hele kampen, men i sid- hele som en joke og tabte med vilje.
skole og spiste lækker frokost.
ste sekund scorede GOG til 10-9. Vi Vi vandt 14-4.
var alle triste og nogle græd.
Tredje kamp var mod AIA Tranbjerg
Så skulle vi vente i omkring 4 timer
1, der vandt vi 11-3. Efter den kamp Vi fik en sølvmedalje, en trøje og en for at spille igen.
var vi klar til A slutspil.
pokal.
Vi vendte alle hjem fra et godt stæv- Fjerde kamp
Mens vi ventede på at skulle spille
ne, men desværre ikke en 1. plads til Haderslev 1: Vi spillede rigtig godt,
mod Trelde, flettede vi hinandens
os.
men de var store og lignede nogle
hår. Vi havde alle en fletning.
Skrevet af Kirstine-Marie, Fie og
U16-spillere, så vi tabte desværre. Vi
Maria fra hold 1.
havde nogle uheldige skud, hvor vi
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ramte stolpen, ellers kunne vi godt
have vundet. Vi tabte 9-6

Vi skulle køre samlet fra Sønderris
hallen kl. 06:45.

Mille: for hendes gode gennembrud
fra fløjen og hendes mål
Amalie: for hendes løb, mål og indEfter fjerde kamp tog vi hjem på sko- Lørdag skulle vi spille 3 kampe og
sats
len og lå og hyggede og flettede hår første kamp skulle spilles lige umid- Emilie: for at stå på mål, da Sara var
på hinanden.
delbart efter ankomst til Vojens.
skadet med en brækket lillefinger.
Lærke: for et rigtig godt mål og henVi blev vækket kl. 7:00, fordi vores Den første kamp gik fint. Det endte des forsvarsspil
træner skulle i bad. Så stod vi op og dog med, at vi tabte 9-7, men det var Sara: for at bakke os op og heppe på
gjorde vores ting klar til at komme
også et A hold, vi spillede imod.
os (hun er normalt vores målmand,
hjem igen. Så tog vi i hallen og spilmen hun havde brækket sin lillefinlede femte kamp.
Næste kamp tabte vi 16-2 mod et AA ger og gik med hånden i gips)
hold. Vi gjorde hvad vi kunne, og så Sofie: for at stå på mål, da Sara var
Femte kamp
kan man ikke forlange mere.
skadet med en brækket lillefinger
GOG 1: vi spillede okay. Vi havde
nogle uheldige skud og en lidt dårlig Tredje kamp tabte vi 14-9, men den- Tak til vores trænere:
start. Men de var bedre end os. Vi
ne kamp var nok en af de bedste
tabte desværre 12-6.
kampe, vi spillede i Vojens, selvom Michal: for at holde os glade og klar
vi ikke vandt.
til alle kampene, og for at snakke og
Alt i alt var det et super godt stævne..
råbe efter os, og fortælle os hvad vi
Og rigtig hyggeligt.
Efter en dag med 3 hårde kampe
skulle gøre, når vi spillede kamp.
skulle vi ned og spise aftensmad. Vi
Vi fik spillet de sidste kampe med
fik kylling og meget andet.
Anne: for god vejledning og god trædet her hold, og fik sagt farvel til voning, og for at holde os glade og give
res dejlige træner Jeppe, som har væ- Om aftenen var der disco for dem,
os en krammer når der var behov for
ret vores træner i 4 år.
der havde lyst, men vores hold blev det.
på skolen, hvor vi hyggede sammen
Skrevet af Julie R, Alberte og Sarah med spillere fra andre hold - og det
GODT SPILLET PIGER OG TUK fra hold 2.
var en rigtig god og sjov aften.
SIND TAK FOR EN RIGTIG GOD
TUR OG FOR DENNE SÆSON!!
Søndag morgen stod vi op kl. 06:30,
Hold 3:
Lørdag morgen skulle vi op kl.
hvorefter vi skulle over at have mor- Skrevet af Sara W, Sofie og Sille fra
06:00, for vi skulle til Påskestævne
genmad.
hold 3.
Vojens.
Efter vi havde spist, skulle vi hurtigt
over og spille den første kamp.
Holdleder Tina:
Flot spillet ALLE piger, I er de dejSøndag skulle vi spille 2 kampe.
ligste og dygtigste piger I Sønderris
og TAK for en rigtig god sæson med
Første kamp tabte vi 13-6, men spil- masser af godt håndbold.
lede meget fint og gjorde det okay.
Vi spillede igen mod nogle, der var
meget gode.
Rigtig god sommer til Jer og Jeres
forældre.
Anden og sidste kamp tabte vi 11-6,
men spiller en ok kamp.
Det var en rigtig god tur og vi vil
gerne sige tak til alle dem der var
med, og til dem der kom og bakkede
os op.
Tak til:
Thilde: for de gode gennembrud og
gode mål
Sille: for den gode indsats og de
mange mål
Ida: for hendes mål og hendes indsats
14
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Efter en fantastisk sæson uden nederlag
og med et slutspil på 10 kampe, 20 points
og en målscore på +85 mål lykkedes det i
weekenden 1-2/4 2017 for Sønderris U12
piger i AA rækken at vinde det Jyske
Mesterskab i håndbold.
Vi fra Sønderris vandt semifinalen imod Silkeborg
-Voel i overlegen stil. Fra start til slut var der styr
på begivenhederne, og resultatet var der aldrig
tvivl om. Sønderris vandt 24-17.

I halvlegen fik de 3 trænere Lasse Sall, Jan Leslie
og Tina Leslie gang i pigerne igen. Kampen endte
med en stor sejr til Sønderris pigerne på 26-16.
Alle pigerne spillede nogle super gode kampe og
havde en rigtig god weekend. Den næste store opgave bliver Danmarksmesterskaberne, som afholdes den 21-23. april i Hvidovre.

På vegne af U12-pigerne
Caroline Sauerberg og Mathilde Laursen.

Også i finalen mod Skive var Sønderris pigerne
rigtigt gode. Efter få minutter stod der 7-1. Skive
kom dog igen og viste stor vilje.
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Fredag den 21/4 kørte vi til Hvidovre for at spille
håndbold. Da vi ankom til skolen, hvor vi skulle
sove, pakkede vi vores ting ud, hvorefter vi spiste
mad, som forældrene havde taget med. Da forældrene skulle til at gå, fandt vi ud af at lyset ikke
kunne slukke i det rum, vi sov i, så vi var nødt til
at skifte værelse.
Næste dag skulle vi spille mod Greve i den første
kamp. Vi tabte desværre med 2 mål. Vi kom godt
fra start, men så mistede vi gejsten. Vi vidste godt,
at hvis vi skulle videre, så skulle vi vinde resten af
kampene i puljen. Så vi tog os sammen og vandt
resten. Vi blev nummer 1 i puljen og dermed var
vi videre 1/8 finalen.

16

Om søndagen startede vi dagen ud med at spille
mod Skive, som vi slog i finalen til JM. Da fløjten
lød, var kampen ovre, og vi vandt 10-5, så vi var
videre i kvartfinalen. I kvartfinalen skulle vi møde
FIF, som vi vandt 10-5 over. Vi jublede og var
glade, men vi vidste også at næste kamp, ville blive hård. Vi mødte Herning i semifinalen, som var
et godt hold. Vi kom godt fra start og blev ved
med at kæmpe. Vi vandt 12-7. Så vi var i FINALEN, alle var begejstrede, spændte og glade. Køge
slog Hammel, så Køge ventede.

Vi vidste at Køge var et godt hold, men vi var så
langt, så vi ville vinde. Vi kom ikke så godt fra
start men vi indhentede dem en smule. I halvlegen
stod der 7-6 til Køge. Vi fik en god peptalk, så vi
var klar til anden halvleg. Vi kom foran med 3, da
der var 3 minutter tilbage. Da der var 30 sekunder
tilbage havde de andre bolden og der stod 13-12 til
os. Der var en fra Køge, der brændte, så vi fik bolden. Der var 5 sekunder tilbage og vi kastede bolden ned til Køges målmand, og vi VANDT!!!
Vi løb ind og krammede hinanden og var glade for
at have vundet DM. Vi blev fejret med konfetti,
champagne, masser af jubel og syngende forældre.
En af de fedeste ting ved at vinde var, at alle havde
troet, at Køge vandt. Selvfølgelig var det også fedt
at være de bedste i Danmark til at spille håndbold.
Vi sluttede dagen af med en omgang McDonalds
og en tur hjem på 3 timer.

En helt uforglemmelig oplevelse
På holdets vegne, Caroline Gade og Julie Sall
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Sønderris Sportsklub er en
stor klub/forening.
Ja, det er et postulat – for
alt afhænger jo af i forhold
til hvad, og hvordan man
måler størrelse.
Har vi den største omsætning/
kontingentindtægt? Har vi de fleste tilbud? Har vi mange medlemmer?

I DGI’s årlige statistik ligger vi på
en 5. plads på deres liste over 20
største foreninger/klubber i region
Syd.
Ud af de 5 klubber på de 5 første
pladser er kun 2 fra Esbjerg – ergo
er vi den 2. største forening i Esbjerg by – målt på medlemmer….
Og vi er den 4. største klub i Esbjerg Kommune. Det er da helt
godt gået af vores ”lille” klub.
Selv om man godt kan dvæle lidt
ved – og bryste sig lidt af – den
information, at vi er den anden
største forening i Esbjerg – i hvert
fald som er medlem hos DGI - så
er det måske ikke det eneste interessante.
Det er ret beset også interessant at
måle os med os selv!
I 2013 var vi ca. 1000 medlemmer
– i 2016 ca. 1450 – en stigning på
45%...
Den lader vi lige stå et øjeblik….
45% på 3 år. !!

Ja, Sønderris er vokset i perioden,
så det giver vel helt naturligt flere
medlemmer.
Børnetallet er igen – efter en periode med nedgang – på vej op, og
vi har rigtigt mange børnemedlemmer. Men antallet af voksne
medlemmer stiger også.
Vi har i hvert fald fået flere seniorer i fodbold – dels, da afdelingen
fra ”kun” at bestå af oldboys og
pigespillere, nu også har en veludviklet seniorafdeling, opnået dels
ved almindelig vækst, dels ved en
mindre fusion.
Badminton, gymnastik og løb er
afdelinger, der år efter år ligger
med svagt stigende eller konstant
antal medlemmer
Håndbold har et stigende medlemstal, men den helt store magnet
i disse år er fitness inkl. spinning
– hvilket er helt i tråd med trenden
i andre foreninger. Sportsgrene,
hvor du selv helt bestemmer,
hvornår du træner, har stor efterspørgsel, selv om de allernyeste
trends faktisk taler om, at holdtræning vinder mere og mere indpas
igen. Men sådan er intet jo heldigvis statisk.
Uanset hvordan man måler og vejer det, hvordan man vender og
drejer det – så er vi en god, stor
forening, som har mange medlemmer og mange tilbud. Det er vi
pænt stolte af – og vi tror på, vi
har en betydning for vores dejlige
bydel. Som sportsklub og som
(med)arrangør af diverse arrangementer.
17

Sønderriset

18

Sønderriset

19

Sønderriset

20

Sønderriset

SSK håndbold har præsteret et
Danmarksmesterskab!?
Se her i bladet – og måske har du allerede
set det i Ugeaviser og Jyske Vestkysten
Sønderris Lokalråd har holdt årets første
møde med Esbjerg Kommune for drøftelse af lokale forhold og fremsættelse
af ønsker og forslag? Du kan altid blande dig i debatten – se Facebook og
https://soenderris.com/lokalrad/
Du altid kan finde opdateret information
på www.soenderris.dk/ssk - og vi har
også altid de seneste nyheder med i
Hjerting Posten, der lander i din postkasse hver måned.
Vi kan altid bruge frivillige hænder!
Akut mangler vi
Hjælp i medlemsservice
Et par hjælpetrænere i håndbold
En bestyrer til cafeen i Hallen
En træner/hjælpetræner til
badminton
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Afslutningsfest i Sønderris håndbold
Sidst i april afholdt Sønderris håndbold traditionen
tro sin årlige afslutningsfest fra U10 og opefter for
spillere, forældre og søskende. Der blev sat et festligt punktum for årets sæson.
Aftenen forløb med indlæg fra afdelingsleder Annette Pedersen, der informerede om den netop
overståede sæson og den nye sæson, som 1. maj
2017 startede op med sommertræning for de fleste
hold. Ellers var der en gennemgang om sæsonen,
der er gået på hvert hold ved de respektive trænere.
Der var indlagt en kort pause med kaffe, the og kage til forældrene, og igen i år kom isbilen på besøg,
så der var kolde forfriskninger til spillere og søskende.
Efter pausen blev ”Årets kammerat” kåret på samtlige hold, klubben havde til hver af årets kammerat
indkøbt en T-shirt med den fine titel - og alt efter
alder fulgte der en pokal eller biobillet med. Til at
overrække gaven til årets kammerat havde vi besøg
af to spillere fra Ribe-Esbjerg HH Benjamin Holm
og Mathias Porsholdt.
For sæsonen 2016/2017 blev Andrea Termansen
(U10), Tobias Bendix (U10), Mathias Korsgaard
(U10), Sara Winde (U12), Julie Raun (U12), Sarah Nørregaard Thomsen (U12), Emilie Baden
(U14) og Line Rødgaard (U16) kåret som årets
kammerat. Stort tillykke til jer alle med den flotte
titel.
Til afslutningsfesten kårede vi igen i år ”årets træner” i Sønderris håndbold, det er altid en svær opgave, men indstillingerne fra forældre og spillere
hjalp godt på vej.
”Årets træner” har været utroligt engageret i
håndboldafdelingen, og har igennem mange år
22

gjort en stor indsats. Om personen er der sagt: Er
en drivkraft helt ud over det sædvanlige, er fantastisk på sin egen måde, er sig selv og tør være det.
Et fantastisk menneske med et bemærkelsesværdigt
stort overskud. Altid parat til at hjælpe med hvad
som helst. Altid åben for dialog, enorm struktureret
og et kæmpe serviceorgan for alle. Aldrig går vedkommende op i den tid, der bruges på klubben eller
holdet. Går altid forrest, uanset hvad opgaven byder på. I en ellers travl privat hverdag, stilles altid
villigt op til alle andres fordel. Der går sjældent en
dag, hvor vi ikke får en konstruktiv, ekstrem struktureret, velformuleret og brugervenlig mail i vores
indbakke. Aldrig er vi forældre i tvivl omkring kampe, frugt, stævner, Cafe eller tidtagning, træning,
lus i håret eller hvad end det måtte være. Er altid
med til alle kampe, høres aktivt og har god forstand på håndbold. Et rigtigt klub-menneske og en
god mor.
Klub og afdelingsledelse kan bakke op om alle disse udsagn. Til tider får afdelingsledelsen baghjul,
fordi hun er så engageret, og der bare skal være styr
på sagerne nu. Os holder hun også i ilden.
Årets træner i SSK Håndbold er Tina Andersen,
og hun fortjener det virkeligt. Endnu engang et
kæmpestort tillykke til Tina. Titlen som årets træner udløste en T-shirt, og en pose med lækkerier
samt gavekort til Esbjerg city.
I sæsonen har vi haft et hold, som i den grad har sat
Sønderris håndbold på landkortet med deres flotte
præstationer. Klubben har tidligere haft hold med
til både jyske og danske mesterskaber, men aldrig
tidligere er holdene kommet hjem med titlen som
dansk eller jysk mester.
U12 piger hold 1 stort tillykke med, at I nu kan kalde jer jyske mestre og danske mestre, det er super
flot. I kan med rette smile og være stolte af sæso-
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nens præstationer, i har vist hvor
dygtige I er som spillere og som
hold. I er bevis på hvor langt man
kan komme, hvis man spiller sammen som hold, har viljen, gejsten,
opbakning og tror på det. I spiller
virkelig flot håndbold, jeres forældre
har til tider højlydt ytret deres bekymring, fordi de mener i mangler
fysik for at kunne komme langt,
klubben har hele tiden troet på jer,
fordi I er nogle rigtige dygtige tekniske spillere, I spiller godt sammen,
og I står bestemt også godt i forsvaret, selv om i måske ikke fylder så
meget.
I gjorde det tøser og trænere - i kæmpede, I sejrede og I er mega seje.
Sønderris håndbold er mindst ligeså
stolte af jer som jer selv, jeres trænere og jeres forældre. Fra flere pålidelige kilder ved klubben, at jeres forældre har været hele følelsesregistret
igennem på jeres vej til sejrsskamlen, de har grædt og grint. Tina ringede i hvert fald meget rørt, den søndags det lykkedes jer at blive danske
mestre over favoritholdet Køge.
Som lykønskning med mesterskaberne fik hele U12 årgangen en gave fra
klubben bestående af en pizzamiddag efterfulgt af en tur i Dokken til
REHH’s semifinalekamp mod
Skjern. Kæmpe stort tillykke til U12
pigerne.
Afslutningsfesten sluttede af med en
stor tak for indsatsen til de trænere,
som havde valgt at stoppe i Sønderris håndbold efter denne sæson. Det
var ikke et farvel men på gensyn,
måske er vi heldige at nogen starter
op igen senere hen.
1000 tak for en hyggelig aften hvor
der blev sat et festligt punktum for
sæsonen, der netop er gået.
Rigtig god sommer til alle frivillige
og spillere med familie i Sønderris
håndbold.
Annette Pedersen,
Sønderris håndbold
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Så fik Sønderris Sportsklub afholdt klovneløb for
første gang, det gjorde vi nemlig på mors dag d. 14
maj 2017
Der var en rigtig god stemning og højt humør, da
mere end 250 deltagere fra flere steder i landet
mødtes for at løbe for de danske hospitalsklovne.
Der var også salg af armbånd, hvis man ville støtte
hospitalsklovnene yderligere.
Der er tilmeldt 64 klovneløb på landsplan, men
SSK Klovneløb fik samlet kr. 13.360, som går direkte til de danske hospitalsklovne.
Jeg er så glad og stolt over at være medarrangør til
sådan et arrangement, især med den store opbakning der var. Især fra alle de frivillige, der hjalp til
for at denne dag kunne lykkes. Man blev helt høj
af det, mange tak for det. Der skal også lyde stor
tak til de mange, der kom for at støtte en god sag.
Der var virkelig god stemning hele dagen, hvor
mange familier hyggede sig både før og efter løbet. De frivillige var klædt ud som klovne, både
dem, som stod i cafeen og de hjælpere, som løb
ruten, samt dem, der uddelte vand, medaljer, chokolade, slik og gaver. Alle deltagere fik udleveret
røde klovnenæser, og mange af dem løb med dem
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på. Det gav godt humør, og alle havde smil på læben.
Folk kom stille og roligt ved ni tiden, hvor de fik
udleveret deres løbenummer, og nogle af børnene
fik ansigtsmaling, og nogle var ovre i Sportsklubbens cafe og købe lidt.
Da klokken blev kl. 10 kunne mange af børnene
næsten ikke kan vente mere, så vi startede lige
med en lille velkomst, og der blev fundet to tilfældige vindere, de vandt hver en præmie fra LEGO.
Derefter stod Sune Stockmarr fra SSK løb klar for
at forklare ruterne, og til sidst stod Gitte Kristensen fra SSK Gymnastik for vores fælles klovne
opvarmning.
Derefter talte vi ned fra tre og sendte alle afsted på
én gang på de tre forskellige ruter.
Alle de frivillige hjælpere fik bordene forvandlet
om til præmie borde og gjorde alt uddeling af gratis vand, chokolade og slik klar, til når deltagerne
kom i mål.
Vi havde skaffet 22 sponsorer rundt omkring i Esbjerg, der tilsammen havde doneret præmier for
over kr. 10.000.
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Der var præmier til 88 deltagere samt uddeling af
små mini gaver til børnene.
Chic MacLean og Paul Kelly fra The Islanders donerede en times live musik til vores klovneløb. De
var også klædt ud som klovne, og de gik ud mellem folk og spillede, efter folk var kommet i mål.
Mange dansede til deres musik, men der var også
andre, der bare sad og nød deres mad.
Da sponsorgaverne var blevet afhentet, og resten
var kommet i mål, gik oprydningen i gang, det var
hurtigt overstået, da vi var mange frivillige, der
hjælp til. Mange tak for det.
Jeg vil på vegne af de danske hospitalsklovne og
Sønderris Sportsklub gerne sige en stor tak til alle,
der bakkede os op til vores Klovneløb, samt en
stor tak til alle vores sponsorer:
Gourmetbutik.Dk
Hjerting Blomster.
Skjern Bank, Esbjerg.
MK NEGLE.
BAKKE DAL.

Castus.
Sædding Apotek.
Esbjerg Vinbutik.
McDonalds Stormgade.
Reksle fodpleje.
Lana håndlæsning & energimassage.
Jysk, CityNord.
Imerco, CityNord.
Sønderris Grillen.
Jensens Bøfhus, CityNord.
Statoil Sædding.
Fiskeri og søfartsmuseum.
Rema1000, Tarp.
Toys'R'Us.
Fakta, Sønderris.
Cafax.
Skrædder Gaarden
Med venlig hilsen, Linette Stig Mackenhauer
Sønderris Sportsklub, Afdelingsleder Gymnastik
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Midtgård-et økologisk formidlingssted

Lidt om Møffe og de andre dyr

Den første nyhed er at Midtgård har fået nyt navn. Det nye
navn vil fremover være:
Midtgård- et økologisk formidlingssted. Men hvorfor nu
det, vil nogen måske tænke og forklaringen er ganske enkelt
at det giver god mening fordi det netop er det vi gør. Vi har
gennem de sidste knap 4 år målrettet arbejdet med formidling af dyr, natur, økologi og landbrug, for børn fra dagtilbudsområdet og skolerne. Siden sammenlægningen med
Myrthue- Natur, Kultur & Læring er der endnu mere fart på
bookningen og kalenderen er næsten fuld frem til efterårsferien i oktober.

Foråret er i fuld gang og om en lille måned kommer den første sommermåned. På denne tid af året bliver alt grønt og
dyrene på gården sørger for arternes fortsatte beståen. Vores
8 får har alle læmmet og der er i alt født 19 lam.
D. 28. December kom ornen ”Hans Peder” til Midtgård og vi
regnede med at naturen og drifterne sørgede for resten.
”Hans Peder” var en ganske ung orne og havde dårligt udviklet et maskulint udseende. Ingen muskler eller store hjørnetænder! Han fik nogle drøje hug af ”Møffe” og blev forvist
fra både fodertruget og grisehuset, da han endelig fik lov til
at komme i huset lå han alene i et hjørne. ”Møffe” lå altid tæt
sammen med sin gamle flamme ”Kristian” orne.

Hm, der er en stavefejl på vores nye skilt

En herlig familiedag
Vi blev meget overraskede d. 23. April, hvor vi inviterede til
”Familiedag” på Midtgård. Vi havde forestillet os der ville
komme 30-50 besøgende, måske lidt flere. Vores glæde over
trafikken af gående gæster og biler var stor, og efterhånden
som der kom flere biler og parkeringspladsen blev fyldt måtte vi tage græsrabatten langs Ege alleen i brug. Vejen til MCklubben blev inddraget og til sidst lånte vi parkering ved
”Share It”. En fuldstændig fantastisk glad dag som vi sent
glemmer.
Bondemanden på gården fik en fin gave – en hele pose med
sutter. Måske vi skal have et suttetræ?

Skal Midtgård mon plante et suttetræ?
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Vi har sammen med rigtig mange af jer, ventet på smågrisene. Men der er ingen tegn på at ”Møffe” bliver tykkere eller
lægger mælk til – der er ingen hævede dievorter eller trang
til redebyggeri.
En gris er drægtig 3 måneder, 3 uger og 3 dage, så vi må
desværre konstatere at ”Møffe” ikke får smågrise i år. Men
da ”Møffe” ikke skal undvære selskab har vi nu købt 6 smågrise på 8 uger, som flytter ind til hende i slutningen af maj.
Det er naturligvis af samme fine race som ”Møffe” selv.
Naturen kan være lunefuld, men nu glæder vi os til at der
igen kommer liv på grisemarken.

Har fåert tænder???

Det er sjovt og krævende at være ’gedemor’

Tak for hjælpen
Vores 2 gedemødre og de 5 gedekid trives og har det godt.
Et af gedekiddene fik ikke mælk nok ved moren, så vi var
nødt til give det sutteflaske. Vi vil herigennem meget gerne
takke alle naboer som hjalp med flaske tjansen i weekender
og påske. Det var en uvurderlig hjælp for os.

Reserver dagen nu - Økologisk Høstmarked søndag d. 3. september
Efter halballet d. 2. September inviterer vi d. 3. September til
det årlige Økologiske Høstmarked. Dagen starter kl. 10 og
som sædvanligt bliver det en dag for alle i familien med
masser af aktiviteter for børn og voksne. Programmet er ikke
endeligt endnu, men vi garanterer for at dagen bliver præcis
lige så hyggelig som den plejer.

På Midtgård kan både store og små stifte bekendskab med menneskets samspil med naturen på
mange måder—fx ved at opleve husdyrhold. De to
her på billedet ser ud til at have en egen forståelse
for hinanden. Måske vil den lille fyr overveje at
blive økologisk landmand en gang?

Vi ønsker en god sommer til alle.
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Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

11. juni
18. juni
25. juni
2. juli
9. juli.
16. juli
23. juli
30. juli
6. august
13. august

kl. 10.30 - Gudstjeneste - Frank Korsbro
kl. 10.30 - Gudstjeneste - Thorkild Jensen
kl. 10.30 - Gudstjeneste - Jørn Rørholm
kl. 10.30 - Sommerandagt - Laila Ravn
kl. 10.30 - Sommerandagt - Karl Norup
Ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke.
kl. 10.30 - Sommerandagt - Thorkild Jensen
kl. 10.30 - Sommerandagt kl. 10.30 - Nadvergudstjeneste - Benny Klarholt
kl. 10.30 - Cafégudstjeneste - Laila Ravn

Tirsdag den 27. juni kl. 17.00 er der igen ÅBEN CAFÉ - med grill-menu og hygge
Alle er hjertelig velkommen - spis det du kan og betal det, du synes det var værd
Yderlige oplysninger gives gerne hos
menighedsrådsformand Laila Ravn tlf. 4157 6710
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GUDSTJENESTELISTE FOR
Dato
28. maj

Guldager

Hostrup

10.30

Præst
BB

Guldager Kirke

Bemærkninger
6. s. e. påske

Sognepræst
3. juni

10.30

4. juni

10.30

5. juni

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

MPF

Dåbsgudstjeneste

BB

Pinsedag

10.30

BB

2. pinsedag

11. juni

10.30

MPF

Trinitatis

18. juni

09.00

BB

1. s. e. trin.

25. juni

10.30

MPF

2. s. e. trin.

2. juli

10.30

MPF

3. s. e. trin.

9. juli

10.30

MPF

4. s. e. trin.

16. juli

09.00

MPF

5. s. e. trin.

Organist

BB

6. s. e. trin.

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

BB

7. s. e. trin.

09.00

10.30

09.00

10.30

23. juli

10.30

30. juli

10.30

5. aug.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

6. aug.

10.30

BB

8. s. e. trin.

13. aug.

09.00

BB

9. s. e. trin.

20. aug.

10.30

27. aug.

10.30

09.00

10.30

BB
09.00

10. s. e. trin.

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

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

11. s. e. trin.

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis

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

Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til
gudstjenester i Guldager kirke.
Ring til Esbjerg Taxa, 75 14 45 00
og bestil en vogn. Chaufføren vil
selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren. Hjemkørsel arrangeres af kirkebetjeningen.
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Håndbold U12 pigerne, som blev jyske mestre
den 2. april. Og danmarksmestre den 22. april :-)
Tillykke med det flotte resultat!
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