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Side 3: Jul på Sønderrisskolen
Side 4: Lysfest i Galaksen
Side 5-7: ScrapBog: SkoleDage
Side 8: På besøg i 40’erne
Side 9: Juletræsfest i Sønderris
Side 10-11: Nyt fra fodbolden
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Side 12: Spinning
Side 13: Opslagstavlen
Side 14-15: Midtgård
Side 16: Bevæg dig glad
Side 17: Baptistspejderne
Side 18-19: Guldager Kirke
Side 20: Bagsiden — Lokalrådet inviterer
til nytårsmarch

Forsiden: Galaksens børn har sæsonen igennem besøgt Midtgård og har dyrket forskelligt i jorden. Nu har de høstet, og kan pynte sig med levende kroner
af egen avl.
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Sønderrisskolen har et godt musikliv, som året igennem giver os alle sammen dejlige oplevelser. Men det allerbedste er, når julestemningen rigtig
bæres ind til både den årlige julekoncert, hvor der synges nye og gamle julesange og byens største Lucia-optog, hvor mere end 100 engle bærer lyset
ind.
Sønderrisskolens kor holder julekoncert i Sædden Kirke den 5. december kl. 18:30.
Den 6. december gentages koncerten på Sønderrisskolen kl. 10:00.
Byens største Luciaoptog er den 13. december kl. 8:15 og 9:00 i Stjernehuset, Sønderrisskolen.
Alle er velkomne.
NB Evt. fotografering under Lucia-optoget bedes foretaget UDEN blitz.

Sønderrisskolens ledelse ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår
til alle skolens elever, deres forældre og øvrige familie.
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Lysfest i Galaksen
Fredag den 26. oktober afholdt Galaksen vores traditionelle lysfest.
Alle børnene har i løbet af ugen lavet lanterner og græskar hoveder.
Hele legepladsen var fyldt med lys, og det var meget stemningsfuldt at gå langs
med lysruten ned til bål stedet, hvor der blev serveret varm chokolade med flødeskum.
En kæmpe stor tak for opbakningen til alle forældre der trodsede regnen. Det betyder meget for børnene og personalet.
Lysfesten var vores kickstart til de næste måneders science tema - ild/lys.
Vi ønsker alle et skønt efterår.

Hilsen
Galaksen
Tanglopperne
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Måske ikke så meget en skolebegivenhed, og dog måske: ’Bendula’ holdt sin årlige kagedag
den 4. november. Der var opulente chokoladekager med kaffe til, og der var amerikansk lotteri med så mange præmier, at næsten alle fik noget med hjem. Det var en rigtig hyggelig
dag, og kagerne var suverænt gode!
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Papir kan bruges til mange ting, og kan blive til
stor kunst. Vi udforsker mulighederne i pop-upverdenen. Det er hyggelige, sjove og interessante
produkter der kommer ud af det.

Ler er et fascinerende materiale, tungt og
klægt og langsommeligt. Man ser først
det færdige resultat efter mange ugers
tørretid og brænding. Når man så er færdig, kan produktet holde i ca 3000+ år.
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Lapbooks er en lidt anden måde at organisere
opgaver inden for et fag. Enhver opgave får et
udtryk i form af noget foldet, en lille bog, noget
papirklip, småting i en konvolut. 4.a laver lapbooks i engelsktimerne.

På fagdage kan der også blive tid til at fjolle lidt ...

På Syng-Dansk-dagen samledes hele skolen til
fantastisk, forunderlig, filharmonisk, frimodig,
fællessang. En herlig måde at tilbringe en lille
times tid. Tak til musiklærerene for at arrangere
og synge for.
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6. a har været på museets udstilling om Esbjerg under besættelsestiden.
Her fik eleverne mulighed for at prøve livet i 1940’erne for en dag.
Fotos: Pia Rasmussen
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NYHEDER FRA FODBOLDAFDELINGEN

MÅLMANDSTRÆNING I
SSK

Siden uge 38 er årgangene U9-U12 blevet tilbud
målmandstræning i SSK fodbold. Undervisningen foregår en gang hver 14 dag og ansvarlig
er Casper Hulmose der selv spiller i klubben på
oldboysholdet.

TALENT-/
SAMTRÆNING
SSK er en brede klub med plads til alle, og
fokus er på social samvær, men også at alle
spillere udvikler sig ud fra deres niveau.
SSK er fortiden repræsenteret af følgende
spillere i talent-/samtrænings miljøer:
U10 - DBU TOPCENTER
Daniel Ørnskov Larsen
Anton Jørgensen Hvistendahl
U11 - DBU TOPCENTER
Frederik Nørby Pedersen
U12 - DBU TOPCENTER
Kasper Julius
Viktor Fyhring Sørensen
Afam Herrmann
U12 - SFS MÅLMANDSTRÆNING
Sebastian Thrane
Christian Mortensen
U13 - EFB SAMTRÆNING
Malthe Terkildsen
Noah Terkildsen

STATUS PÅ
MEDLEMMER
I UNGDOMSAFDELINGEN

Der er for nuværende 238 ungdomsspillere (til og
med U19) i SSK fodbold, det er en fremgang på
9% set i forhold til ved starten af 2018. Det skyldes
ikke mindst alle de frivilliges utrættelige indsats,
lige fra trænere til øvrige frivillige, men naturligvis
også vores bydels popularitet blandt børnefamilier.

KOMMENDE
NYHED
I SØNDERRIS

PRÆMIESPIL
SØNDERRIS FODBOLDAFDELING
STARTER PRÆMIESPIL OP I STARTEN
AF DET NYE ÅR.
Ideen er at samtlige hustande
tilbydes at købe “lodder” af 150
kroner stykket. Hvert lod forsynes
med et nummer og blandt lodderne trækkes der lod om præmier
fra 100 - 500 kr. pr. stk. Præmiesummen vil udgøre 40% af de
penge der kommer ind. Hvorvidt
der trækkes lod hver måned eller
hver anden er endnu ikke endelig
fastlagt, men det ændret dog ikke
ved at den udbetalte præmiesum
vil være den samme.

Midlerne der indsamles fratrukket
præmiesummen der udbetales, vil
blive brugt til at SSK fodbold ungdom. Ungdoms afdelingen forventes at vokse støt i de kommende
år, i takt med den store udbygning
Sønderris oplever.
Salget af “loddene” vil ske ved at
fodboldafdelingen besøger samtlige husstande i Sønderris, dem
der ikke er hjemme vil få en flyer i
postkassen der oplyser om hvorledes lodderne kan erhverves.
Vinderne forventes løbende at
blive annonceret i Sønderriset og
også på Facebook, men mere herom senere når salget starter op.

Vi håber I tager godt imod vores
nye initiativ. Vi håber desuden
at kunne finde en sponsor for
Præmiespillet som vil lægge navn
til og få sin reklame på samtlige
lodder der sælges og også på de
flyers der omdeles.
Hvis du eller én du kender er interesseret i at hjælpe til eller kender
en sponsor, er du meget velkommen til at kontakte Torben Julius
via fodboldssk@gmail.com for en
uforpligtende snak.
Fodbold udvalget

INDOOR
CYCLING
I SSK

Vi har fået nye cykler, - nogen af
de nyeste på markedet, med utrolig mange nye muligheder.
Kom og prøv, det kunne jo være
noget for dig!

UDFORDRING!

Til dig der gerne vil udfordre dig
selv, meld dig som instruktør. Det
er super god motivation og vi vil
gerne starte flere hold.

Sønderriset
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- Du kan støtte SSK ved at handle hos OK
benzin – kig på vores hjemmeside.
- HVIS du ikke kan finde et nummer af Sønderriset,
så kan du finde dem her:
www.soenderriset.soenderrisskolen.dk
- Du altid kan finde opdateret information på
www.soenderris-sk.dk - og vi har også altid de seneste nyheder med i Hjerting Posten, der lander i
din postkasse hver måned.

T TIL SSK
s af
KONTAK
takt med o
n
o
k
i
il
v
u
und,
Hvis d
n anden gr
e
d
r
e
ll
e
e
end
den en
ngere væk
læ
konig
r
ld
a
i
også altid
n
a
så er v
k
u
d
–
rent
erris.dk
istrationen
in
ssk@soend
m
d
/a
e
ic
msserv
siden – kig
e
m
m
je
h
å
takte medle
er p
åbningstid
fysisk – se
bben”.
under ”klu

13

Sønderriset

I haven ligger der et tykt tæppe af
blade og de sidste æbler er samlet og
presset til most.
Juletræet er pyntet og står i stuen og
stråler.
I denne måned julehygger vi med
dagplejere, børnehaver og andre besøgende.
Volieren er blevet gjort vinterklar med plader på siderne. Pladerne er sat op for at fuglene ikke får træk.
De skotske højlandskvæg og jerseykøer er
hentet hjem til bondemanden Søren Brydsø.
De forventes at komme igen til næste sommer.
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De sidste lam og kid er slagtet. Nu er der
kun moderdyr tilbage på gården. Vædderen
er hentet hjem fra Sønderho. Han virker til
at være rolig og rar. Han kommer snarest
ind til fårene og vi forventer lam i starten af
april.
Gedebukken er fra Sjælland og hedder
Emil. Emil er en dværgged og han går sammen med kastraten Karl. Ved juletid kommer gedekonerne ind på marken og vi forventer kid i slutningen af maj.
Galaksen har lukket deres køkkenhaver ned
for denne sæson. De afsluttede forløbet med
at fremstille smukke kroner pyntet med
blomster og grøntsager. Alle sammen planter som de har lært at kende igennem haveforløbet.

Sønderriset

Den tonede linje: ”Videnskab i hverdagen”
fra Sønderrisskolen, har ligeledes lukket deres køkkenhaver ned. Hønsehuset, kaningården og hesteboksen blev muget ud og møget
blev kørt på køkkenhaverne. Denne dag fik
de forståelse for gødning, jordforbedring og
nedbrydere.

Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul. Vi
håber at se jer i juledagene, hvor det er oplagt at besøge gården.

Nisse Funder er igen vågnet og er startet på
hans drillerier i stalden samt rundt på gården. I julestuen dufter det dejligt af pebernødder og gran. Vi glæder os til at tage
imod de mange børn i de forskellige værksteder.
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Bevæg

dig glad
- Med ”YOU TURN” i SSK-livsstil
”YOU TURN” er et tilbud til voksne,
vi skal arbejde med ændring af vaner med fokus
på sund livsstil og bevægelsesglæde
Målet er at du gradvis arbejder dig hen mod en sundere livsstil,
som en integreret del af din hverdag.
”You Turn” er et DGI koncept,
med værdier som livsglæde, trivsel og ideen
om små skridt i den rigtige retning.
Det foregår alt sammen i et forpligtigende fællesskab.

PRIS KR. 500,-

TEORI Vand,

for ikke medlemmer af
sskfritræningsordning

søvn, motion, sundhed m.m.

MOTION Cirkeltræning,
styrke, sjov boldspil, ude
træning m.m

HVEM KAN VÆRE
MED Alle voksne, som
ønsker at ændre livsstil.

FORLØBET

strækker sig over 12 gange
af 1time og 45min. varighed.
Hver gang er ene kombination
af teori/oplæg og bevægelse.
Vi skal prøve mange forskellige
bevægelses former og du kan
sagtens være med.

VI STARTER

Mandag
den 7. januar 2019
kl. 19.00 i Skyboxen,
Sønderrishallen
Du skal møde omklædt hver
gang, så du er klar
til bevægelse.

TILMELDING på ssk`s hjemmeside, under livsstils afdeling.

Der er 16 pladser på holdet
Instruktør er uddannet i ” You Turn” konceptet i DGI

Kirsten Dideriksen Mobil 26157760
livsstil@soenderris.dk

PRIS KR. 0,-

hvis du er medlem af ssk’s
fritræningsordning til kr. 149,(indtast rabatkode
SSKfritræning)

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Glædelig jul
Spejderne indbyder den 25. november til Spejdergudstjeneste
Og søndag den 3. december til Advents—arrangement
Hvor vi bl.a. laver juledekorationer, spiser sammen og hygger
med en kort adventsgudstjeneste samt æbleskiver.
Alle er velkommen til disse dage.
Spejderne holder juleferie, indtil onsdag den 9. januar
Efter ferien er Du også velkommen
til at prøve om det´
- at være spejder er noget for dig.
HVER ONSDAG fra 18.00—19.30
til spejdermøde
Ring 27821524 for næste møde
ved FamilieSpejd

Vi ses !
PS.- forældre
passes stadig
i forældrecaféen
Se mere på
http://esbjerg.dbs.dk

Hver ONSDAG aften kl. 18,00 – 19,30 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård
Vil du vide mere kan du også ringe til Kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris
Søndag den 25. november kl. 10.30 : Spejdergudstjeneste
Søndag den 2. december kl. 10.30 : Advents arrangement og gudstjeneste
Søndag den 9. december
ingen gudstjeneste
Søndag den 16. december kl. 10.30 : Nadvergudstjeneste og let kirkefrokost
ved Benny Klarholt
Søndag den 23. december
ingen gudstjeneste
Mandag den 24. december kl. 14.00 : Juleaftens Gudstjeneste - Ditte Lykke
Søndag den 30. december :
ingen gudstjeneste
Den 6. - 13. januar 2019 : Evangelisk Alliance i byens kirker
hver aften kl. 19.00 - program i dagspressen
Yderlige oplysninger gives gerne hos
Menighedsrådsformand Laila Ravn på Tlf. 4157 6710

Sønderriset

Syng Julen ind i Hostrup
Da Guldager Kirke er lukket pga. renovering, synger vi i år julen ind i Hostrup Kirke onsdag den 5. december kl. 19.00.

De 9 læsninger
Onsdag den 12. december kl. 19.00 i Hostrup Kirke.
Igen i år vil vi markere adventstiden med den engelske juletradition ”De 9 læsninger”. Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage i Hostrup Forsamlingshus

Renovering af Guldager Kirke
Da den igangværende indre renovering af
Guldager Kirke trækker ud, vil alle gudstjenester og kirkelige handlinger fortsat
foregå til Hostrup Kirke. Det har vist sig,
at hvælvingerne er i dårligere stand end
forventet. Vi forventer, at kirken først er
klar til uge 6. Det betyder bl.a., at der julemåneden igennem ikke vil være gudstjenester eller arrangementer i kirken. I år
synger vi således julen ind i Hostrup Kirke den 5. december.
Guldager Menighedsråd
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30/11, 22/2,
Datoer: 28/9, 26/10,
29/3, 12/4
ræst Mette
Tilmelding til sognep
mail:
Præstegaard Friis på
tegaard.dk eller
mette@mette-praes
tlf. 5051 6020
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GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Guldager

Hostrup

Præst

Guldager Kirke

Bemærkninger
Sognepræst

18. nov.

10.30

BB

25. s. e. trin.

25. nov.

10.30

MPF

Sidste s. kirkeåret

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

Sognepræst
1. dec.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

2. dec.

10.30

MPF

1. s. i advent

9. dec.

10.30

MPF

2. s. i advent

16. dec.

10.30

BB

3. s. i advent

23. dec.

10.30

BB

4. s. i advent

24. dec

13.00

BB

Juleaften

14.30

MPF

16.00

BB

10.30

BB

25. dec.

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

Juledag

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

26. dec.

10.30

MPF

2. juledag

30. dec.

10.30

BB

Julesøndag

31. dec

15.00

MPF

Nytår

BB

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

Kirkelige handlinger
Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse
til Kirkekontoret

Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til
gudstjenester i Guldager kirke.
Ring til Esbjerg Taxa, 75 14 45 00
og bestil en vogn. Chaufføren vil
selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren. Hjemkørsel arrangeres af kirkebetjeningen.

BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis
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