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Forsiden: Cykelglade børn fra ’Galaksen’.
Læs mere om Solstrålens cykeltema inde i bladet.
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Priser: Enkelt billet 75,- (50,-, hvis man er medlem af støtteforeningen) Familiebillet — 2 børn og 2 voksne, 200,-

Vær med til at støtte Bendula, som hjælper fattige
børn i Gambia i skole og i gang med en uddannelse.
Den 4. november fra kl. 14-16 holder vi KAGEDAG.
Bag din bedste og flotteste kage og tag den med
— der er præmie til den flotteste kage og den mest
velsmagende. Efter bedømmelsen kan man købe
kaffe/te og kage og spille amerikansk lotteri.
Fra 13.40 kan kagerne stilles frem på bordene til præsentation.
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Af Lisbeth Kodal
Et nyt skoleår er netop startet og vil igen komme
til at by de på masser af gode, spændende og udfordrende oplevelser for Auraskolen, Esbjerg
via eTwinning.
De elever, som har deltaget i forskelligartede
projekter, har alle oplevet at kunne anvende digitale medier til at kommunikere på et fremmedsprog og fået en forståelse for andre lande og
kulturer.
Derudover har både ledere og lærere rejst ud via eTwinning-programmet og mødt europæiske kolleger, som har
bidraget til et internationalt ”pust” med begejstring, sjove kulturoplevelser, nye kontakter og anderledes måder
at tænke pædagogik og undervisning på.

Som eTwinning ambassadør reklamerer jeg altid for
eTwinning som;
en portal hvor man hurtigt kan skaffe en kontakt
en platform som er tilgængelig (gratis og uden tidsbegrænsning) for alle skoler, lærere, ledere i
Europa
en hurtig adgang til at komme med i et grænseoverskridende projekt
et værktøj som kan bruges i forbindelse med undervisning i 21st century skills
EU’s svar på ”facebook”, administreres af STIL og
tilbyder tit og ofte pædagogiske workshops,
konferencer og kurser (og så endda gratis)
Dejligt at se tilbage på dette skoleår vel vidende, at alt
det, jeg reklamerer for, er blevet bekræftet og indfriet –
eTwinning virker.
På Auraskolen i Esbjerg har vi desuden en annonce på
School Education Gateway (også en del af eTwinning),
4

hvor vi søger lærere, som ønsker at komme på job shadowing på en af skolens 3 afdelinger. I dette skoleår har
vi haft besøg fra flere europæiske skoler, hvor gæsterne
har bidraget til det internationale ”pust” på lærerværelset og i klasselokalerne, hvor de f.eks. har præsenteret
sig selv, deres land, deres skole og ikke mindst deres
sprog (og således en væsentlig del af deres kultur) for
vores elever.
Gæstelærerne har alle fået midler til deres rejse og ophold via Erasmus+ programmet – så tak til EU for at
medvirke til vide om og styrkelse af vores europæiske
medborgerskab.
Auraskolen har en målsætning om at søge viden fra vores europæiske kolleger, dele viden og samtidig finde
nye kontakter til fremtidige samarbejder. Bl.a. derfor
har vi deltaget i en konference i Bristol for eTwinningambassadører. Overskriften for konferencen var European Network. Derudover har skolelederen deltaget i
den nationale konference i København, som bl.a. handlede om 21st Century Skills. I maj måned deltog en afdelingsleder i et møde i Rom, som handlede om eTwinning
School: a new learning organisation. Auraskolen ansøger i foråret 2019 om at blive eTwinning skole.
Vi hejser altid eTwinning-flaget, når vi får besøg fra
udlandet. Dette er vores særlige velkomst, der synliggør
skolens interesse i vores europæiske kolleger.
Og hvad har eleverne så fået ud af at deltage i de forskellige eTwinning projekter, som har handlet om både
traditioner, højtider, nationale sportshelte, musik m.m.?
De er blevet udfordret – og begejstret - gennem de opgaver, som skulle løses. De har tilegnet sig nye digitale
værktøjer, som skulle bruges i forbindelse med at løse
opgaverne. Mange elever har arbejdet med korterevarende projekter i anledning af den Europæiske Sprogdag
(den 26.9. hvert år) – og ved nu, hvad det er og hvorfor
vi overhovedet har en sådan.
Eleverne er blevet nysgerrige på deres jævnaldrende,
som de har skullet præsentere sig for og f.eks. har udvekslet informationer med. Mange har (efter skoletid)
fundet hinanden på forskellige sociale medier. Auraskolens elever har via eTwinning arbejdet med og indirekte
tilegnet sig nogle 21st century skills f.eks. kommunikation og samarbejde.
På Auraskolen bruger vi eTwinning – a window to the
world – hvor elever og lærere kan kikke ud og andre kan
kikke ind. Vi ser frem til et nyt skoleår med endnu flere
virtuelle elev-samarbejder, flere gæstelærere og mere
videndeling med europæiske kolleger.
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En minister kom forbi
Auraskolen – besøg af
Ulla Tørnæs
Auraskolen havde mandag den 27.8.2018
besøg af udviklingsminister, Ulla Tørnæs,
som blev præsenteret for skolens arbejde
med internationale projekter; både Erasmus+ og eTwinning.
Ulla Tørnæs:
”Virkelig spændende at besøge Auraskolen
og høre om det meget ambitiøse og bevidste
arbejde med internationalisering.”
Bente Eskildsen, der er lærer på afd. Sønderris, fortalte om sit arbejde med eTwinning projekter i engelskundervisningen,
hvor eleverne via eTwinning kommunikerer
på engelsk med andre europæiske elever om
et, for eleverne, aktuelt og vedrørende emne.
På afdeling Bryndum samarbejder en klasse
med klasser i Estland, Letland og Island
(Erasmus+ KA2). Samarbejdets fokus er
STEM (science, technology, engineering &
maths), hvor eleverne på engelsk skal løse
forskellige opgaver, når de mødes. Deres
fælles sprog er engelsk, og eleverne er privat indkvarteret. Lige p.t. har 6 elever været
i Island og 6 elever i Estland. Til oktober
rejser endnu 6 elever til Letland, hvor de
skal arbejde med ”engineering”. eTwinning
bruges som fælles platform for projektet.
I forbindelse med besøget fortalte lærer Atilay Korkmaz om, hvordan eleverne bliver
løftet og ”vokser” både fagligt og socialt,
når de rejser og indgår i grænseoverskridende samarbejder. Lucas (9.b) berettede om,
hvilken positiv indflydelse rejsen til Estland
har haft for ham, og hvad han har lært.
Mikkel og Dennis (9.b) fortalte om deres

rejse til Island, som var noget ganske særligt
– især for Dennis, som var i udlandet for
første gang. Rejsen gik via Kastrup til Reykjavik, hvor de mødtes med elever fra Estland og Letland og sammen rejste med bus i
14 timer til det østlige Island, Neskaupstadura Her arbejdede alle elever sammen i
grupper – på tværs af nationalitet – med
bl.a. microbits. STEM-projektet har medvirket til at styrke elevernes interkulturelle
kompetencer, evne til at indgå i samarbejde,
tænke kreativt og kommunikere (in English).
Ulla Tørnæs vist positiv interesse for Auraskolens aktuelle arbejde med både Erasmus+ og eTwinning projekter. Skoleleder,
Kim Nielsen, benyttede lejligheden til at
præsentere en del af Auraskolens nye strategi samt European Development Plan, som
bl.a. omfatter:
Fokus på opkvalificering, videndeling og
kompetenceløft i en international
kontekst
Afsæt i forskning, folkeskoleloven og
Fælles mål – inspireret af erfaringer
fra andre lande
Opnå større bevidsthed om vores (leder,
lærer, elev) europæiske medborgerskab – og spejle os i andre undervisningssystemer
Indtænke den internationale dimension i
alle fag
Ulla Tørnæs:
”Det var fantastisk at høre om den strategi,
man har lagt på Auraskolen for at implementere det internationale i flere fag. Også
spændende at møde de 3 elever, som har
deltaget i udveksling i hhv. Island og Estland og høre dem fortælle så overbevisende
om deres oplevelser og det, de har lært. Så
giver det hele (Erasmus+ og eTwinning)
virkelig god mening.”
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Street mekka:
Sfo og klubben har været på tur til Street Mekka hvor
de fik professionel træning i parkour og tricks på løbehjul, de havde en fantastisk dag og lærte en masse
nye tricks og tips til løbehjul og parkour.
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Bedsteforældrebanko:
Vi på Sønderrisskolen vil gerne takke for alle
de "bedsteforældre" der deltog i bedsteforældrebanko. Det var en stor fornøjelse for Esben
og jeg (Pia) at få lov til at deltage i dette og se
den kærlighed der var åbenlys mellem bedsteforældrene og deres børnebørn. Vi håber vi vil
se en masse af jer igen til næste år

6.C har selv lavet plakater med reklame for
legepatruljen, og de har været rundt i alle klasser og fortælle om det og hænge skemaer op,
så det er nemt at se, hvilken aktivitet der er,
hvem der står for den, og hvor børnene skal
mødes. Derudover har de fået veste, så børnene tydeligt kan se, hvem de skal gå til.

Legepatrujlen:
Så er legepatruljen skudt i gang, og i det fine
vejr i dag, har der været omkring 100 børn, der
har været med til de forskellige aktiviteter. Legepatruljen er sat i gang af 6. årgang. Hver
klasse har 6 uger, hvor de skal stå for 3 aktiviteter i 10-pausen. I denne uge er det 6.C, der
har lavet lege for indskolingen. I denne uge er
det ”Leg på streg”, ”Kamæleon” og
”krydskrone”. Hver uge skifter aktiviteterne.
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Læs mere om disse flotte drenge på side 15!
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Hatha yoga
Er den klassiske yoga-form. Der arbejdes
med hele kroppen, i form af smidiggørende og styrkende stillinger i samarbejde
med åndedræt og bevægelse. Der bliver
lagt vægt på at lytte til din krop, opmærksomhed på nuet, åndedræt og fysiske stillinger. Vi vil også arbejde dynamisk med
øvelser, så et bliver et flow.

Er det første gang du skal prøve yoga, så kunne
vores nye tilbud være noget for dig.
Yogaøvelser er den absolut bedste måde at fjerne
spændinger i kroppen på, og man mindsker rygsmerter betragtelig.
Programmet er forskelligt fra gang til gang, og du
vil blive guidet godt igennem alle øvelserne. Vi
arbejder med åndedræt og bevægelse, for at komme dybere ind i stillingerne, blive afspændt, få
større indre ro, og skabe en balance i kroppen både fysisk og mentalt. Vi starter med at skabe en
indre ro og opvarmning af kroppen, og afslutter
med en kropsafspænding.
Alle voksne kan deltage, kvinder og mænd, unge
og gamle – trænede som utrænede – dig der helt
grøn/nybegynder – dig der er let øvet.
Yoga er et flere tusinde år gammelt træningssystem for krop og sind. Der er intet religiøst, spirituelt eller mystisk ved yoga. I hvert fald ikke i
den yoga, vi har i SSK.
Du får en stærkere og smidigere krop af yoga.
Alle kan som udgangspunkt være med, du vil bare blive bedre og bedre til de forskellige kropsstillinger.
Der er flere gode grunde til at dyrke yoga, men
12

her de 5 bedste af dem. Du får hurtige og mærkbare resultater:
• Afhjælper ryg og ledsmerter
• Forbedrer din kropsholdning markant
• Gør dig mere smidig
• Renser dit sind for hverdagens stress
Du lærer at slappe rigtigt af
Har du fået lyst til at prøve, kan du læse mere på vores
hjemmeside, hvor du også kan se, hvilke muligheder for
tilmelding/køb af medlemskab, vi tilbyder.
http://soenderris-sk.dk/gymnastik/voksenhold/yoga/

Yoga stammer oprindeligt fra Indien, og
selve ordet ”Yoga” kommer fra sanskrit og
betyder egentlig ”union”, altså at forene
(sind, krop og ånd gennem fysiske træningsøvelser). Yoga er strækøvelser, smidighed, ro, kropsbevidsthed, koncentration, og hvor vi samtidig skaber balance i
kroppen ved at opbygge fleksibilitet og
styrke.

Sønderriset

13

Sønderriset

På kurset vil du lære at give din baby blid massage. Med kærlige strøg og rolige tryk lærer du at stimulere dit
barns motoriske og neurologiske udvikling. Vi vil komme ind på den blide berørings betydning for barnets mentale
udvikling, kropsbevidsthed og selvoplevelse.
Du kan starte med at give dit barn blid massage allerede, når det er ca. 2 mdr. Du vil få et roligere barn, der

græder mindre og

får en bedre og dybere søvn. Du kan hjælpe din baby ved forstoppelse og mave/tarmproblemer. Der vil blive arbejdet med at læse
barnets signaler og behov, så I opbygger et tillidsfuldt samvær og knytter endnu tættere bånd.
Endelig vil du og baby opleve meningsfyldt kvalitetstid sammen.

Et kursus du og din baby kan have glæde af resten af livet.

14
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SSK Fodbold har fået nye trøjer til u11-holdet
(årgang 2008). Arbejdernes Landsbank har sørget
for sættet med trøjer, bukser og strømper i den karakteristiske orange farve.
”Vi er super glade for sponsoratet med Arbejdernes
Landsbank. Drengene i 10-årsalderen vokser opad i
raketfart, så det er fedt nu at undgå trøjer, der stumper. Helt nyt spillertøj er altid lækkert, og uden en
sponsor ville det ikke kunne lade sig gøre”, siger
holdets træner Anders Rathleff Hansen.

gode. Som træner ved vi jo godt, hvem der er bedst
til fodbold, men jeg synes, det mest interessante er,
hvem der rykker sig og gør en indsats til træning og
kamp. Her er det vigtigt, at vi hjælper hinanden, så
alle synes det er sjovt at gå til træning”, fortsætter
træneren.
Holdet fra SSK træner to gange om ugen, mandag
og onsdag kl. 17.00-18.15 på banerne ved Sønderrishallen. De spiller i b-rækken i DBU’s turnering
frem til efteråret. Derefter står den på indendørs
fodbold frem til foråret.

Holdet tæller pt. 17 spillere, der netop er startet på
de store 8-mandsbaner. Her er taktisk forståelse og
samarbejde endnu mere vigtigt end i foråret, hvor
de spillede på en 5-mands bane. ”Vi gør meget ud
af at fortælle drengene, at de gør og taler hinanden
15
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DET ER SNART JUL…….
Ja, ja tænker du, nu rabler det da fuldstændigt for
dem….
Men forberedelserne er altså startet i SSK
Vi har i flere måneder været klar med dato for juletræsfesten, som i år finder sted

SØNDAG den 10. DECEMBER

Onsdag d. 30. august havde vi fælles fotografering af
alle børn i SSK. Der var børn fra fodbold, håndbold,
badminton og gymnastikafdelingen. Foto er til brug
for årets julekalender.
Vi valgte i år at tage billedet indenfor, fordi vejret
ikke var med os, som det ellers har været alle de andre år.
Der var i alt 269 børn på vores fælles julekalender,
som vi glæder os til at komme ud og sælge i løbet af
oktober/november måneder… Vi håber, I vil tage
godt imod sælgerne.
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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: 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 lander i din
postkasse hver måned.
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Cykeluge i Solstrålen:
Børneulykkesfonden havde arrangeret cykeluge i uge 36, med titlen ”Hej skal vi cykle”. De kommende skolebørn fra Solstrålen
tog udfordringen op, med fokus på trivsel
og gode bevægelsesvaner. De har haft en
dialog om, hvordan man færdes, venter på
tur, viser hensyn for andre, holde afstand og
giver signaler som stoptegn og drejetegn i
trafikken.
Ligeledes var der fokus på motoriske lege
på cykel, så som slalom og stopøvelser.

De øvede begreber som skærme, ringeklokke, eger og reflekser.
Derudover en dialog om hvad politiets lovkrav for cyklen er, så som reflekser, bremser, lygter og gerne cykelhjelm, for at passe
på sig selv.
De sluttede ugen af med en cykeltur til Uranusvængets legeplads, hvor der blev spist
deres medbragte madpakker, og alle fik udleveret et diplom for deres store indsats.
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Midtgårds økologiske høstmarked – igen en succes
D. 2. september afholdt vi vores 21. Økologiske
Høstmarked og igen havde vi en rigtig god aftale
med vejrguderne. Vejret var sensommerligt og allerede før kl. 10 begyndte de første gæster at komme.
Det var en forrygende dag med knap 3000 glade gæster. Der var markedsstemning og masser af aktiviteter overalt hvor man kastede blikket hen. Der var
så meget aktivitet at flere stader og salgsboder desværre måtte melde ”udsolgt” lidt for tidligt – det gør
vi bedre næste år.
Knap 100 frivillige fra foreninger og venner af huset
hjalp os hele dagen og uden alle disse skønne mennesker kunne vi ikke stable et arrangement af denne
størrelse på benene.
Velkommen til de nye geder
Vores gamle geder er nu aflivet og nye er kommet
til. Vi har købt 2 gedekid og en kastreret buk fra Ribelund og vi fik dem fint installeret i stalden. Gederne skulle lige vænne sig til os og de nye omgivelser.
Vi synes alle 3 faldt godt til og besluttede at de sagtens kunne komme på marken. En ged synes nu engang bedst om at være ude så den kan æde, løbe og
springe.
22

Gederne kom på marken, hvor der også var et andet
kid og de havde det herligt. Vi så til dem sidst på
formiddagen og her lå de og nød solskinnet og hinandens selskab. Vi var også glade men…… over
middag opdagede vi at de 2 mindste kid manglede.
Vi ledte og ledte det meste af eftermiddagen, men
væk var de. Normalt går geder ikke langt væk fra
deres flok og omgivelser, men disse geder var jo nye
og kendte hverken bukken eller omgivelserne. Vi
efterlyste gederne på FB og hos politiet. Næste dag

Sønderriset

fortsatte vi med at lede omkring gården og engen
men uden resultat. Omkring middag ringede en
mand og spurgte om vi manglede et par geder. Han
undrede sig nemlig over at der gik 2 geder og græssede på plænerne ved Ravnsbjerg Bakke.
Gederne blev hentet og de blev bragt i stalden igen,
og her er de stadig. Dværggeder er verdensmestre i
at bryde ud gennem hegn, så hegnet skal have et
ekstra tjek inden de kommer på marken igen
I slutningen af september får vi en skøn gedebuk og
i december/januar skal han parre sig med kiddene,
som så er blevet gamle nok til en parring. Det betyder at der kommer gedekid i maj/juni næste år.
De andre dyr
Fårene får besøg af vædderen i oktober/november,
så i april kan de første lam opleves. Vi skal også til
foråret have en ny drægtig so, som vi forventer vil
får et antal smågrise. Det er spændende og sjovt når
gården hvert år bliver beriget med nye liv.
Der bor en ræv…
På Krebsestien bor en ræv med unger, tror vi. I det
tidlige forår kom en ræv flere gange til gården. Den
forsynede sig med en gås, 4 høns, 4 ænder og omkring 10 ællinger. Vi har nu fået gjort hønsegården,
andegården og gåseområdet rævesikkert, håber vi.
Om kort tid får vi nye ænder, så vi forhåbentligt
igen til foråret kan nyde synet af små gule ællinger.

Mosaikken lavede mad med ”havebørnene”
Havebørnene fra Galaksen var atter på gården, men
denne gang var det lidt anderledes da vi havde besøg af 4 friske kvinder fra ”Mosaikken”. De var her
for at lave tyrkisk gözleme sammen med børnene.
En slags pandekage med spinatfyld og vigtigt, den
skal tilberedes over bål. Det var en fantastisk dag,
hvor vi alle nød vejret, maden og samværet.

Videnskab i hverdagen
I onsdags var 8. kl. - 9.kl. fra Sønderrisskolens tonede linje ”Videnskab i hverdagen” igen på Midtgård.
Denne gang skulle de se hvordan en hane og en høne ser ud når den blev dissekeret. Vi havde besøg af
Aksel, som er ekspert på dette område.
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0.c har haft fagdag/hundens
dag i dag.. De lærte først om,
hvordan man begår sig med
en hund. Derefter fik de besøg af hunden Åge. Der blev
stillet en masse spørgsmål
og de hørte lidt om Åge. Børnene tegnede deres drømmehund. De sluttede af med
at se lady og vagabonden.
En dejlig dag i hundens tegn.

Hele 4. årgang havde designfagdag på Ravnsbjerggård.
Eleverne i 4.c lavede en masse
flotte snore af garn, og de lavede små piberenser-mennesker.
Til slut lavede de deres egne
konvolutter til at have tingene i.
Det var en meget hyggelig fagdag og de lærte mange forskellige ting.
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

VELKOMMEN
til

spejdermøde

HVER ONSDAG fra 18.00 - 19.30
eller til FamilieSpejd
- der er for børn fra 3. års - ? alderen sammen med
deres familie en lørdag formiddag/mdr.
Næste gang lørdag den 6. okt. kl. 10-12
Ring 2782 1524 for mere
info/tilmelding.
KOM og PRØV

- det koster ikke noget !

SES VI ??
PS.- forældre
passes i
forældrecaféen

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 KIRKEBIO
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, v/Midtgård i Sønderris
Søndag den 28. oktober 2018 kl. 19.00
Vi viser denne aften INVICTUS - en amerikansk film fra 2009.
Filmen er instrueret og produceret af Clint Eastwood og har
Morgan Freeman og Matt Damon i hovedrollerne.
Den handler om Nelson Mandelas kamp om at få Sydafrika
til at blive ét land igen, i tiden lige efter apartheidstyrets fald

Det er GRATIS at se filmen - Kaffeservering - pris 25 kr.
Vil du vide mere om KIRKEBIO
så kontakt Frank på tlf. 5189 7224 eller på
mail: korsbro@esenet.dk
Yderlige oplysninger om BaptistKirken gives
gerne hos Menighedsrådsformand Laila Ravn
på Tlf. 4157 6710
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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

Lukning af Guldager Kirke
Guldager kirke er lukket for renovering i uge 31-45. dvs. fra 31. juli til 11. november.
I denne periode foregår vore gudstjenester og kirkelige handlinger alle i Hostrup Kirke. For
gudstjenesternes vedkommende alle kl. 10.30. Se gudstjenestelisten her i bladet.
på vegne af Menighedsrådet
Torben Christiansen, Kordegn
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GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Guldager Hostrup

6. okt.

10.30

Præst
MPF

Bemærkninger
Dåbsgudstjeneste

7. okt.

10.30

MPF

19. s. e. trin.

14. okt.

10.30

MPF

20. s. e. trin.

21. okt.

10.30

BB

21. s. e. trin.

28. okt.

10.30

BB

22. s. e. trin.

3. nov.

10.30

Dåbsgudstjeneste

4. nov.

10.30

Alle Helgens sag

11. nov. 10.30

09.00

24. s. e. trin.

18. nov. 10.30
25. nov. 09.00
1. dec.

25. s. e. trin.
10.30

10.30

2. dec.

10.30

9. dec.

10.30

16. dec.

10.30

23. dec.

09.00

Sidste s. kirkeåret
Dåbsgudstjeneste
1. s. i advent

09.00

2. s. i advent
3. s. i advent

10.30

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

4. s. i advent
Sognehuset

24. dec

14.30

14.30

Juleaften

16.00

Krebsens Kvarter 74
Sønderris

Kirkelige handlinger
25. dec.

10.30

09.00

Juledag

26. dec.

10.30

2. juledag

30. dec.

10.30

Julesøndag

31. dec

15.00

Nytår

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

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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Vi vil gerne sende et stort til lykke til SGI/SSK U13 drenge med sejr i den sidste
pulje kamp på udebane. De vandt 4-0 over Grindsted.
Dette var nok til en samlet 2. plads i puljen og dermed oprykning til landets bedste
række liga 1. Her venter formentligt kampe med hold som Haderslev og Esbjerg.

