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Forsiden: Sidste skoledag for 9.-klasserne den 30. maj blev en fest for både store og små. Her et snap-

shot fra legene på boldbanen, hvor de store stillede op som hyggeklovner og legeonkler. Vi har fundet 

Holger :-) 

Vigtige hjemmesider: 

auraskolen.esbjergkommune.dk 

www.soenderriset.soenderrisskolen.dk 

www.soenderris.dk 

galaksen.esbjergkommune.dk 

www.midtgaard.esbjergkommune.dk 

www.esbjerg1kreds.dk  

guldager-hostrupkirker.dk 

www.baptistkirken-sydjylland.dk  

 

 

Hvis I ikke modtager bladet, kan det  

hentes på skolen , Midtgård eller i  

Multi-centerets foyer. 

 

 

SØNDERRISET 
 

 
Nummer 3, juni 2018, 

30. årgang.  

 

Ansvarshavende Redaktør:  

Peter Hundebøll 

peter.hundeboell@skolekom.dk 

 

Redaktion: 
P. Hundebøll,  B. Eskildsen 

Abonnement: 50 kr. årligt 

Oplag: 1550 stk. 

(husstandsomdeles) 

Layout: Bente D. Eskildsen 

Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg 

 

Redaktionens adresse: 
Bente D. Eskildsen 

Brovænget 4 

Guldager St. 

6710  Esbjerg V. 

Tlf. 75470922  

soenderriset@soenderrisskolen.dk 

Materiale til bladet sendes til denne 

e-mail-adresse. 

 

Udgives af ’Udgiverforeningen 

SØNDERRISET’: 

Sønderris Sports Klub,  

Baptistspejderne, Midtgård, FDF, 

Guldager Sogns Menighedsråd, 

Daginstitutionen Galaksen og  

Sønderrisskolen 

 

 

 

Side 3: Galaksens sommer-science fest 

Side 4-5: Sidste skoledag 2018 

Side 6: Annonce 

Side 7: Lokalrådet om Krible-krablerier 

Side 8: Klovneløb 2018 

Side 9: Opslagstavlen 

Side 10-11: Håndboldfest  

Side 12: Opvisningsbanen i Sønderris 

Side 13: Husk det nu! 

 

 

 

 

 

 

Side 14: Annonce 

Side 15: Halbal 

Side 16-17: Midtgård 

Side 18: Baptistspejderne 

Side 19 : Guldager Kirke 

Side 20: Snapshot fra Galaksens sommer-

fest 

Dette er så det sidste nummer af ’Sønderriset’, der 

kommer før børnenes sommerferie. Det har været en 

forrygende maj måned med rekordhøje temperaturer 

— spændende om juni-juli-august kan leve op til det. 

 

Nogle af de nyudstykkede og byggemodnede grunde 

mellem Sønderris og Guldager er nu sat til salg ved 

kommunen — så snart vil de første byggerier vel starte 

på Erisvænget. Senere kommer Pluto– og Neptunvæn-

get til. Der kommer flere ’kunder i butikken’ til insti-

tutioner og skole, så også her skal der bygges. SSK 

kan vel også påregne vækst med et stigende befolk-

ningstal.  

Det er spændende fremtidsudsigter! 

 

Jeg vil på vegne af skole og ’Sønderriset’ ønske alle 

beboere i Sønderris og de to ’Guldagere’ en rigtig god 

sommer.  

 

Skolesommerferien begynder den 30. juni, og første 

skoledag efter sommerferien er 15. august. På gensyn! 

 
->bee 

http://www.esbjerg1kreds.dk/
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Fredag den 25. maj afholdt vi den årlige som-

merfest i Galaksen. 

 

Temaet i år var SCIENCE med forskellige aktivi-

teter indenfor den fire elementer: JORD, ILD, 

LUFT OG VAND. 

Fremmødet var sædvanen tro fantastisk og vi var 

ca. 600 glade børn og voksne samlet i området 

omkring skolen. Vi havde nogle hyggelige timer 

sammen og sluttede af med pølser og brød. 

 

 

 

 

Ild, jord, luft og vand – 
I Galaksen undersøger vi alt hvad vi kan. 

Undren, fantasi og leg – 

Læring til dig og mig. 

Sommerfest i Galaksen 
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Når 9.-klasserne er færdige med de skriftlige 

prøver, og de gives fri til at læse op til de 

mundtlige prøver, er der tradition for at den 

sidste skoledag markeres med en gang sjov i 

gaden. 

 

Man skal klædes ud, og fantasien kender ingen 

grænser for hvor fjollet/smuk/skør/ærværdig man 

kan se ud. I år havde vi alt fra General Custer over 

’Holger’ til en nuttet mariehøne. Lærerne skal og-

så klædes ud, og ofte er der en del symbolik knyt-

tet til de kostumer, som de unge mennesker vælger 

til deres lærere. Hvad ligger der mon bag en gade-

dreng, en djævel, en hawaiidanser, en munk, en 

smølf? Hm. 

Der er ikke meget ved en fest, hvor det kun er en 

del af selskabet der har det sjovt — men sådan er 

det heller ikke her på Sønderrisskolen — der bli-

ver kastet og delt karameller i grams, og samtidig 

bliver vandpistoler (og spande, dunke, mar-

gretheskåle og madkasser) flittigt brugt til gensi-

digt at sjaske hinanden til. Vandkrigen står mellem 

lærere og 9. årgangs elever, men de yngre elever 

går ikke helt fri. Hvis man går i vejen, får man og-

så strint, men som dagen var i år med strålende sol 

og 26 grader, var det jo bare sjovt. Mange har i 

øvrigt taget lidt skiftetøj med, for alle tilfældes 

skyld. Klogt. 

 

Efter vandkampen var der lege for alle på boldba-

nen, og festen på skolen afsluttedes med show i 

Stjernehuset, hvor mange fik et par sandheder med 

på vejen — humoristisk, ironisk, kærligt. Tak til 

årgang 2018 for at skabe en skøn fest for hele sko-

len! 

 

->bee 
Flere billeder kan ses på soenderriset.soenderrisskolen.dk 
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Så er Sønderris’ nyeste attraktion officielt blevet 

indviet. Krible Krablestien ved Stjernesøen er et 

sted, hvor der er rigtigt mange forskellige krible 

krabledyr, som børnene kan lære at kende ved 

selvsyn. Projektet er støttet af Nordea Fonden, ste-

nen har Sønderris Lokalråd givet et tilskud til.  

Snoren blev klippet af Formanden for Kultur- og 

fritidsudvalget. Projektet er nu en del af Midtgård/

Myrthuegård 

Hvis ikke lige du ved, hvor Stjernesøen er,  

kan du se på kortet. 

 

Tommy Noer 

Formand for Sønderris Lokalråd 

 

 

Fakta om projektet 
Krible Krable-universet er udviklet i et samar-

bejde mellem Naturvejlederforeningen og DR 

Ramasjang. 

Målgruppen er 0-8årige børn i daginstitutioner, 

skoler og SFO, samt børnefamilier. 

Formålet med projektet er at inspirere børn og 

voksne til at gå på opdagelse i naturen samt at inspire-

re og motivere pædagoger og lærere fra daginstitutio-

ner, indskolingsklasser og SFO til at igangsætte læ-

ringsforløb ud fra emnet ”Krible Krable”. 

 
Yderligere oplysninger kan findes på http://natur-
vejleder.dk/projekter/krible-krable/ 

http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/
http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/
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Så fik Sønderris Sportsklub igen afholdt klov-

neløb for anden gang, det gjorde vi nemlig på 

mors dag d. 13 maj.  

Der var en rigtig god stemning og højt humør, da 200 

deltager fra flere steder i landet mødtes for at løbe for 

de danske hospitalsklovne. Der var også salg af arm-

bånd og bøger, hvis man yderligere ville støtte de dan-

ske hospitalsklovne. 

 

Der er tilmeldt 65 klovneløb på landsplan, men SSK 

Klovneløb fik samlet 10.630,- som går direkte til de 

danske hospitalsklovne.  

 

Jeg er så glad og stolt over at være arrangør til sådan et 

arrangement, især med den store opbakning der var. 

Hvis jeg ikke havde alle de frivillige der hjalp til så 

kunne denne dag ikke lykkes, men håber at der er lidt 

flere der melder sig som hjælpere næste år. Der skal 

være en 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 lø-

bet. De frivillige var klædt ud som klovne, både dem 

der stod for udlevering af løbenumre, sponsorgaver og 

de hjælpere der løb ruten, dem der uddelte vand, me-

daljer, chokolade og gaver. Alle deltagere fik udleveret 

røde klovnenæser, og mange af dem løb med dem på. 

Det gav godt humør, og alle havde smil på læben.  

 

Folk kom stille og roligt ved ni tiden, hvor de fik udle-

veret deres løbenumre og nogle af børnene fik ansigts-

maling, vi blev dog lidt forsinket, fordi der har været 

nogen som syntes det var sjov at vende nogle af pilene 

på vores skilte som markerede de forskellige ruter, der 

var endda 2 skilte der er blevet taget eller smidt væk. 

Men da klokken blev lidt over 10 kunne mange af bør-

nene næsten ikke vente mere, jeg startede med en lille 

velkomst, og der blev fundet to tilfældige vindere, de 

vandt hver en præmie fra LEGO. Derefter stod Gitte 

Kristensen for vores fælles klovneopvarmning, bagef-

ter blev der talt ned, og løberne blev sendt afsted.  

 

Da løberne var sendt afsted, fik vi bordene forvandlet 

til præmieborde med alle vores sponsorgaver, samt 

gjorde udlevering af gratis vand og chokolade klar til 

når deltagerne kom i mål. Niller’s pølsevogn sponsere-

de en pølsevogn, hvor de stod klar med at sælge pølser, 

brød m.m. 

 

Jeg havde skaffet 21 sponsorer rundt omkring i Es-

bjerg, der tilsammen har doneret præmier for over 

14.000,-  

Der var præmier til 66 deltagere, samt uddeling af små 

minigaver til børnene. 

 

Da sponsorgaverne var blevet afhentet og resten var 

kommet i mål, gik oprydningen i gang. Det var hurtigt 

overstået selv om vi kun var 4 tilbage. Så nød vi lige en 

pølse og fik snakket lidt om dagen.  

  

Jeg vil på vegne af de danske hospitalsklovne og Søn-

derris Sportsklub gerne sige en stor tak til alle der bak-

kede os op til vores Klovneløb, samt en stor tak til alle 

vores sponsorer som er: 

  

Reksle Fodpleje 

Castus 

Tøj-Eksperten, Esbjerg storcenter 

GameStop, Esbjerg storcenter 

Sportsmaster, Esbjerg storcenter 

SUNSET, Esbjerg Storcenter 

Toys'R'Us 

Trine's fodpleje og velvære 

Rema1000, Tarp 

City Jump, Varde 

Moments by Fruergaard 

Statoil, Ådalen 

Fiskeri og Søfartsmuseet 

Neptun Apotek, Sædding 

Lana Håndlæsning & Energimassage 

Nærbutikken, Ådalen 

Bluesette, Kirkegade Esbjerg 

Løberen, Esbjerg 

Naturli’ 

Fakta, Sønderris 

Niller’s pølsevogn 

 

  

Med venlig hilsen, Linette Stig Mackenhauer 

Sønderris Sportsklub, Afdelingsleder Gymnastik  

Flere billeder på soenderriset.soenderrisskolen.dk 
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 HUSK Sønderrisdage….    

 

 Du kan støtte SSK uden at røre 

en finger ret meget – bl.a. når du 

handler ved Sportsmaster i Esbjerg 

Storcenter. Du skal bare sige det til 

ekspedienten. 

 

 Samme gælder ved køb hos OK ben-

zin – kig på vores hjemmeside. Se også 

her i bladet for en ny mulighed, som gør 

det endnu lettere ….  

 

 HVIS du ikke kan finde et nummer af 

Sønderriset, så kan du finde dem her: http://

www.soenderriset.soenderrisskolen.dk/ 

 

 Du altid kan finde opdateret information på 

http://www.soenderris-sk.dk/ - og vi har også altid 

de seneste nyheder med i Hjerting Posten, der lan-

der i din postkasse hver måned. 

FEJLMELDINGER:  

 
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, be-

plantning, der dækker for skilte eller udsyn eller noget 

helt tredje, kan du altid sende en mail til: v
ejog-

park@esbjergkommune.dk – beskriv din sag præcist og 

udførligt – så sender de din mail videre til rette ved-

kommende.  

 
Alternativt brug den nye app – TIP TAK – se Esbjerg 

Kommunes hjemmeside. Eller tast 

TIP TAK i google – så kommer alt 

 

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 kon-

takte medlemsservice/administrationen rent 

fysisk – se åbningstider på hjemmesiden – kig 

under ”klubben”. 

Flere billeder på soenderriset.soenderrisskolen.dk 

http://www.soenderriset.soenderrisskolen.dk/
http://www.soenderriset.soenderrisskolen.dk/
http://www.soenderris-sk.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
mailto:vejogpark@esbjergkommune.dk
mailto:ssk@soenderris.dk
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Midt april afholdt Sønderris håndbold 

afslutningsfest med klubmøde og fælles-

spisning for U8 og opefter samt forældre 

og søskende.  
Aftenen startede med fællesspisning, hvor der blev ser-

veret mørbradgryde fra Lækkerbiksen, og indlæg fra 

afdelingsleder Annette Pedersen, som informerede om 

den netop overståede sæson og den nye sæson, som 

den 30. april 2018 startede op med sommertræning for 

de fleste hold. I samarbejde med Bettina Sparvath fra 

JHF blev alle forældre og frivillige derefter guidet 

igennem klubmøde med 3 workshops. Imens dette stod 

på, var samtlige spillere og søskende i hallen til fysisk 

aktivitet arrangeret af U14 pigerne. IS bilen kom på 

besøg i hallen med en kold forfriskning. Forældrene fik 

en kort pause med kaffe, te og kage.  

 

At der til afslutningsfesten blev holdt klubmøde i sam-

arbejde med JHF havde årsag i, at under-tegnede havde 

valgt at tiden var inde til at stoppe som afdelingsleder i 

håndboldafdelingen. 

Sønderris håndbold er en god og velfungerende hånd-

boldafdeling med voksende spillerantal og et lokalom-

råde og en sportsklub, som ønsker håndbolden som et 

tilbud til børn og unge. Derfor blev trænerteamet infor-

meret til sæsonstart 2016/2017 om, at der skulle arbej-

de i gang med at finde ny afdelingsledelse - samtidig 

blev udviklingskonsulent Bettina Sparvath hos JHF 

kontaktet for at hjælpe afdelingen med at tænke nye 

tanker og ruste den til fremtiden.  

I løbet af sæsonen 2016/2017 har Jeppe, Christina og 

undertegnede holdt møder med Bettina for at planlæg-

ge klubmødet. Alle opgaver er blevet beskrevet, og det 

er blevet besluttet, at afdelings-ledelsen fremover skal 

bestå af 5 personer. Jeppe Kjærgaard og Christina Tøt 

var villige til at være en del af den stab, så på klubmø-

det skulle der findes yderligere 3 til den nye afdelings-

ledelse. Desuden har håndboldafdelingen småopgaver, 

som nu er beskrevet, og fremover ikke skal ligge i af-

delingsledelsen, men meget gerne varetages af andre 

frivillige. Så der var virkelig brug for nye frivillige, der 

ville tage en tørn. Undertegnede havde et stort ønske 

om at få Sønderris håndbold godt videre og lovede at 

overdrage opgaverne med sparring og intro. 

Klubmødet med 3 workshops blev afviklet efter spis-

ningen, og det resulterede i en ny afdelingsledelse be-

stående af Jeppe Kjærgaard, Christina Tøt, Pernille 

Heide, Jane Raun og Michael Kristensen - derudover 

var der flere forældre, som bød ind på nogle af de be-

skrevne opgaver. Alt i alt et vellykket forløb med et 

godt resultat til gavn for håndbolden i Sønderris.  

 

Efter klubmødet blev ”Årets kammerat” kåret på samt-

lige 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 Jonas Tidmand og Rasmus Boy-

sen. For sæsonen 2017/2018 blev Elias Karl Valde-

mar Løvendahl (U8), Merle Spetzler-mørk (U8), 

Sara Dalgas (U8), Marcus Langerhuus (U10), Nan-

na Bjerg (U10), Sara Winde (U12), Ane Nørgaard 

Lauridsen (U12), Alberte Mose Kristensen (U14) og 

Kirstine Marie Heide (U14) kåret som årets kamme-

rat. Stort tillykke til jer alle med den flotte titel! 

Årets kammerater. 
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Til afslutningsfesten kårede vi igen i år ”årets træner” i 

Sønderris håndbold - der var kommet mange gode ind-

stillinger fra forældre og spillere. 

”Årets træner” har i sæsonen gjort en stor indsats for at 

få hjulene til at rulle, hun har et stort koordineringsgen 

og fortsætter i kommende sæson. Om personen er der 

sagt: 

”Min datter og jeg synes vedkommende fortjener at 

blive kåret som årets leder/træner. Personen gør det 

super godt med at arrangere, holde os opdateret, og er 

meget fleksibel. Er forstående med det samme, rykker 

gerne rundt til kampe, hvis der er problemer, og løser 

det hurtigt. En meget tålmodig, fleksibel og vaks hold-

leder, som tager stort hensyn til alles personlige pro-

blemstillinger”.  

Klubben kan bestemt bakke op om disse udsagn. Det 

har været noget af en mundfuld at koordinere 40 spille-

re, som skal til samme stævne, opdeles i mange hold, 

sørge for trøjetaske til hvert hold og samtidig hold styr 

på forældredialog, som til tider giver rokeringer og 

brug for yderligere planlægning. Selvom funktionen 

var holdleder, har hun flere gange i sæsonen deltaget 

aktivt i de ugentlige træninger for at afløse, og der er 

lagt stor energi i, at det hele klapper. 

Årets træner i SSK Håndbold er Kamilla Bollerup 

Sørensen. Endnu engang et kæmpestort tillykke til Ka-

milla. Titlen som årets træner udløste en T-shirt samt 

gavekort til Esbjerg city. 

 

Afslutningsfesten sluttede af med en stor tak for indsat-

sen til de trænere, som havde valgt at stoppe i Sønder-

ris håndbold efter denne sæson. 

   

Tak for en hyggelig aften, hvor der blev sat punktum 

for sæsonen samt afholdt et vellykket klubmøde. Jeg 

overdrager trygt ledelsen i nye hænder, og ønsker alt 

godt for håndboldafdelingen i fremtiden. 

  

Rigtig god sommer til alle frivillige og spillere med 

familie i Sønderris håndbold. 

 

 

 

Annette Pedersen, Sønderris håndbold 

Årets trænere. 
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Vi har i Sønderris efterhånden fået rigtigt man-

ge fodboldspillere - der er over 200 spillere til-

knyttet Sønderris Sportsklubs fodboldafdeling. 

Det er vi meget stolte af, men det stiller også 

krav til vores baner, og vi er ofte i underskud, 

særligt i kampsituationer. 

 

Derfor kommer vi fremover til at benytte opvis-

ningsbanen i langt højere grad, end det hidtil har 

været tilfældet. Den vil blive brugt både til kamp 

og til træning, men primært til kamp. 

 

Opvisningsbanen er i maj blevet helt renset for alt, 

hvad der ligner små pinde eller andre ting, der ikke 

hører til på en fodboldbane. Der var ikke en eneste 

hundelort. Derfor skal der lyde en stor tak til hun-

deejerne, at de ikke lufter hunde på banerne. 

 

Det betyder rigtigt meget for alle fodboldspillere, 

at man kan være tryg i forhold til banen - det gæl-

der selvfølgelig i forhold til måske at træde i en 

hundelort, men endnu vigtigere så gælder det i for-

hold til pinde på banen - spidse pinde. En glidende 

tackling på en spids pind, der stikker op af jorden, 

kan give store flænger. 

 

Så tak til alle både hundeluftere og frivillige, der 

sørger for at holde vores baner rene og spilbare. 

 

Flemming Mortensen 

Afdelingsleder fodbold 
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Sønderriset juni 
 

Det kribler og krabler ved Stjernesøen, som ligger 

tæt ved Uranusvænget. Onsdag den 16. maj indvi-

ede vi Krible Krableområdet med besøg af mange 

børnehavebørn og elever. Flotte taler af May-Britt 

Andrea Andersen (byrådsmedlem Esbjerg kommu-

ne), Rikke Lausten fra Krible Krable og Dorte 

Vind leder af Myrthue Natur Kultur og Læring. 

Dagen. Tre store træskulpturer som forestiller en 

bænkebider, mariehøne og en haletusse pryder 

området. På de opstillede grejkasser er der opsat 

fotos af de mange insekter samt ideer til leg. Her 

kan vi alle blive kloge på de forskellige krible 

krable dyr, som der fanges. 

 

Små spirer titter frem i køkkenhaven, Fuglene syn-

ger og græsset gror. Det er dejligt når solen luner. 

Får og geder nyder det høje græs.  

Hønsene støvbader i ”Pauline og Antons” have 

(haven bag stuehuset) 

På marken i frugthaven står jersey kalvene Mørke 

Marie, Lyse Asta og Skotten Nala. De afgræsser 

midtgårds engarealer og ejes af Søren Brydsø. 

 

Vores snedkermester Jørgen, har nu afsluttet byg-

geriet og ”Havestuen” er nu godkendt. Vi går i 

gang med at indrette og møblere så børn og elever 

kan indtage det fantastiske rum. Her er udsigt til 

frugthaven, labyrinten samt engen.  
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Galaksens børn nyder at være i køkkenhaven. Her 

er de i gang med at så, lægge kartofler og sætte 

løg. De graver, river og vander. Legen i køkkenha-

ven giver røde kinder og fuglesang i ørerne.  

 

 

På Midtgårds mødding er der hestemøg,  

som gerne må afhentes til køkkenhaven.  

Husk at I altid er velkommen til at nyde  

madpakken eller eftermiddagskaffen  

ved de opstillede borde i frugthaven. 



DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

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 

                   
   

          

                              GOD SOMMER 
 

 

      
   Onsdag den 20. juni kl. 17.30 holder vi SOMMERFEST for alle  
  Vi starter med fællesspisning omkring grillen - pris 30 kr - 
  og hygger os derefter rundt om bålet. 
  Tilmelding til  Christina  tlf. 2225 3944 
 

   - derefter er der sommerferie i juli måned. 
 

         Kom og mød ROBINSON CRUSOE ! 
    9.-12. August holder vi FAMILIE SOMMERLEJR 
     I Terp Spejdercenter v/ Bramminge  
 

          Du er også velkommen  
 

      Yderlige oplysninger hos Frank 
      korsbro@esenet.dk eller  5189 7224 
 

     Derefter spejdermøde hver  
       Onsdag kl. 18.00-19.30 

       

                FamilieSpejd  
            for hele familien 
                 Ring 2782 1524 for 
                 næste dato 
          

                  Vi  ses ! 
 
  PS.- forældre passes i forældrecaféen          

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

Søndag den  17. juni  kl. 10.30 - Gudstjeneste  - Jørn Rørholm  
 

Søndag den  24. juni  kl. 10.30 - GUD og GRILL - Jan Andreasen 
  Efter gudstjenesten er der grill-menu og hygge 
Alle er hjertelig velkommen—spis det du kan og betal det, du synes det var værd 
 

  I Juli måned er der ferie og derfor ingen gudstjenester 
 

Søndag den  5. august starter vi med udflugt til Egernsund 
 

LØRDAG den 11. august kl. 9.30 er der Lejrgudstjeneste i Terp Spejdercenter 
 

Søndag den 19. august kl. 10.30 - Nadvergudstjeneste - Frank Korsbro 
 

Søndag den 26. august kl. 19.00 - KIRKEBIO 
  Denne søndag starter et nyt tilbud op - nemlig Kirkebio 
  Engang om måneden vil der blive vist en god film, som giver stof til eftertanke 
  Der er gratis entre. Efter filmen er der mulighed for at købe kaffeservering til 25 kr.  
  og der er god tid til evt. at tale om filmen.   
   

 Yderlige oplysninger gives gerne hos  
    menighedsrådsformand Laila Ravn tlf. 4157 6710 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
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Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen 

BB: Brian Bannerholt     

MPF: Mette Præstegaard Friis 

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

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

Reduceret telefontid i Guldager Kirke 

 

… fra og med 1. august vil telefontiderne til Guldager kirke-

kontor være reduceret til følgende: 

 

tirs. og fre.: 9.00-11.00 

tors.: 15.00-17.00 

man. og ons. vil der være lukket. 

 

På vegne af Guldager menighedsråd 

Torben Christiansen, kordegn 

 

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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Fra Galaksens sommer-og-

science-fest den 25. maj 




