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Spejderne har altid gang i noget, gang i sangen, gang i gangen, gang i bålet….
Hos baptistspejderne lærer man at tænde bål og at omgås ild på en
fornuftig og forsvarlig måde.
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Referat
• Valg af dirigent og referent

• Valg af repræsentanter for institutioner og foreninger (gælder 4 år)

Årsmøde offentliggjort 1.feb i Sønderriset,
Sønderris hjemmeside og Facebook gruppen,
Tommy blev valgt

1. Skolen: Line Muff Bech.
2. SSK: Inge Hansen.

• Beretning 2018 Tommy fremlagde den

3. institutionerne: Hanne Kjærgaard.

• Regnskab Jannie fremlagde og det blev godkendt

4. Menighedsrådet: Jerry Østergaard.

• Dialog om indsatsområder,
1. Cykelstien mellem Sønderris og Markusskolen,
2. Tilkørselsforhold ved centeret

5. Øvrige foreninger
(boligforeninger, ejerforeninger
mm) afventer udpegning.
•

3. Sikker skolevej ved Ravnsbjergbakke
Guldager stationsby, Sønderris og Tarp
mm.

Revisorer:
Henrik Haumann blev valg. Bestyrelsen
bemyndiges til at finde en person mere.

• Indkomne forslag: ingen

•

Revisorsuppleant:
Lone Haumann blev valgt.

• Valg af lokalrådsmedlemmer (folkevalgte) vælges 2 år af gangen.

•

Evt.

På valg er Jannie Ulriksen (ønsker at være
suppleant) og Lisa Mahn Mikkelsen (ønsker
ikke genvalg), nyvalgte er Hans Mortensen
og Marie Høj Pedersen. Her udover er der
Tommy Noer og Søren Kristensen, som blev
valgt sidste år. Peter Hundebøll vil forsat
være sekretær.


Valg af Suppleanter til lokalrådet for de
folkevalgte



Jannie Ulriksen valgt.

Referent Tommy Noer
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ÅRSMØDET 12. marts 2019 lokalrådets beretning

Krible Krable-universet er udviklet i et
samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og
DR Ramasjang. Målgruppen er 0-8 årige 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 inspirere og motivere pædagoger
og lærere fra daginstitutioner, indskolingsklasser
og SFO til at igangsætte læringsforløb ud fra
emnet ”Krible Krable”.

Sønderris Lokalråd blev etableret 26. august 2010
I Lokalrådet i arbejder vi med:
- Tryghed og sikkerhed
- En bydel i bevægelse
- Gode vilkår for foreninger
- Godt og konstruktivt samarbejde med Esbjerg
Kommune
- At fastholde området som et attraktivt sted at bo
- Vedligeholdelse/videreudvikling af området
- Samarbejde mellem foreninger, institutioner,
skole og erhvervslivet
- Fra Vugge til grav, seniorbofællesskaber, plejehjem/ældrecenter
- Deltage i udgiverforeningen af Sønderriset
- Støtte gode initiativer
Fokuspunkter 2018/19
- Udvikling af Masterplan for Sønderris
- Kommunal Vedligeholdelse forpligtigelser
- Sikker skolevej, Knallertkørsel, mm.
- Indgået i høringssvar i udvikling af Esbjerg
Kommune
- Nye udstykninger i Sønderris
- Nytårsmarch
- Deltagelse i mange møder med kommunen
- Vej og Park
- Teknik og Miljø
- Økonomiudvalget.
- Formandsmøde for alle lokalråd i kommunen
- Møde for tilflyttere
- Klager: plankeværk, reklamer, beplantning mm.
- Tilkørsel forhold til Rema og fakta
- Sønderris 40 år
- Grønærten
- Krible-krable

Vej og Park
·
·
·
·

·

Økonomiudvalget
·

·
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Sidste sommer Sønderris’s nyeste attraktion
officiel blevet indviet. Krible Krablestien ved
Stjernesøen, er et sted hvor der er rigtig mange
forskellige krible krabledyr, som børnene kan
lærer at kende ved selvsyn. Projektet er støtte af
Nordea Fonden, stenen har Sønderris lokalråd
givet et tilskud til 3500 kr. Snoren blev klippet
af Formanden for Kultur og fritidsudvalget.
Projektet er nu en del af Midtgård/Myrthuegård.
Fakta om projektet

1 gang om året bliver lokalrådet inviteret til møde med økonomiudvalget, og her lykkedes det
os at overbevise dem om at det var en god ide at
der i det kommende budget blev afsat penge til
udvikling at en Masterplan for Sønderris og vi
fik de 250.000 kr.

Knallertkørsel
·

Vi har igennem længere tid været chikaneret at
uhæmmet knallertkørsel på cykelstierne i Sønderris. Har fået henvendelser fra urolige forældre til børn der benytter skolen og institutionerne, som flere gange har måtte springe for ”livet”
når du krydser stierne med børnene. Pt. er der en
chikane/cykelbom, vi kunne godt tænke os en
mere, således området afgrænset af bomme eller
anden tiltag i hver sin side af skoleområdet, ud
imod parkeringspladsen.

·

Lokalrådet har lavet en politianmeldes om problemet, men kan dog ikke få aktindsigt om der
er sket noget i sagen. Men politiet siger at vi bør
melde alle farlige situationer.

Krible Krable
·

Sikker skolevej, tunnel, chikaner på cykelsti v/
skolen, skiltning ved Rema og Fakta.
Beplantning rundt om fakta
Parkeringsforhold ved skolen
Møde med kommunen og Gulager Lokalråd
vedr. placering af 2 nye tunneler
Og som samtidig løser problemet med en sti fra
busholdeplads til Rema og Fakta
Tryghed og sikkerhed i trafikken

Sønderriset

Nytårsmarch
·
·

·

·

Traditionen tro har Sønderris lokalråd har for 8.
gang arrangeret nytårsmarch i Sønderris.
Kl. 13 var der ca. 100 forventningsfulde mennesker mødt op ved hallen og iført varmt tøj og
gode travesko. Nogle havde også deres hunde
med.
Vi om forbi Erisvænget, hvor der bygges på fuld
kraft og som er 1. etape af områdets nyeste udstykning og Sønderris gård er ved at gennemgå
en renovering, skal i fremtiden være en privat
børneinstitution. Resten af turen var bare en nydelse, på ny asfalterede cykelstier, med udsigt til
den flotte udtynding der er sket i de 40 årige beplantede læbælter.
Efter gåturen og masser dejlig frisk luft og gode
snakke, sluttede vi som sædvanlig af med gratis
varm aspargessuppe i foyeren.

Udbygning af Sønderris 2019
·

1.del af udstykningen blev solgt hurtigt og er
næsten bebygget.

·

En del af området er udlagt til tættere lav bebyggelse
Jeg har haft møde med arbejdernes boligforenings formand og direktør vedr. etablering af
Seniorboliger, i forbindelse med næste udstykning. Desuden har jeg haft møde med borgmester Jesper Frost Rasmussen, et positivt møde, da
det passer godt ind i byens politik på seniorområdet.

·

Projektet skal igennem by-analyse og dialog med
borgere, foreninger og erhverv i Sønderris munde ud i en oversigt over udviklingspotentialer,
målsætninger og projekter, der skal danne rammen for den fremtidige byudvikling i og omkring
Sønderris.

·

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra
Sønderris Lokalråd, Sønderris Sportsklub, erhvervslivet og borgere i Sønderris har indledningsvis peget på følgende emner som udviklingsplanen skal forholde sig til:

·

Udvikling af de tre centrale mødesteder og deres
indbyrdes sammenhæng; hallen/skolen, Midtgård og lokalcenteret.

·

Fremtidssikring af arealer til skole og fritidstilbud, herunder mulighed for udbygning af hallen,
bedre omklædningsfaciliteter og mere parkering.

·

Sønderris er fortsat under udbygning. Der skal
ske en videreudvikling af Sønderris’ grønne områder i takt med at bydelen udbygges, herunder
sikring af grønne områder i de nye boligområder
samt placering af en hundeskov.

·

Arbejdsgruppen har herudover peget på, at Sønderris er stedet, hvor man har det hele. Det er
den forventning man har, når man flytter til området og det er vigtigt for områdets attraktivitet,
at Sønderris fortsat kan leve op til den forventning.

·

Projektet igangsættes i relation til Vision 2020
for Esbjerg Kommune.

Masterplan
Pt. har vi haft et par møder og Inge Hansen fra
SSK, Maria Høj Pedersen bruger af skole og institutioner og undertegnede Tommy Noer indgår
i arbejdsgruppen, Skolen vil indgå i ad-hoc opgaver.
·

·
·

·

Formål
Projektet har til formål at give Sønderris’s borgere, foreninger og erhvervsliv mulighed for at
drøfte bydelens fremtidsmuligheder med Byrådet
og give dem mulighed for selv at påvirke bydelens udvikling positivt.
Mål
At levere en udviklingsplan for Sønderris, der
kan danne basis for den fremtidige byudvikling.
At engagere borgere og erhvervsdrivende i Sønderris til at tage ansvar for bydelens fortsatte udvikling.

Kommende projekter/arbejdsopgaver i 2019/2020
-

Spis sammen
Ny organisering, uddelegering af konkrete ansvarsområder til rådets medlemmer
Følge kommunens udstykningsplaner nøje
Udarbejdelse af Masterplan
Borgermøder - Borger inddragelse i udvikling af
Sønderris
Hold Sønderris ren
Tilkørselsforhold ved Rema og Fakta
Cykelsti til Markusskolen.
Sikker skolevej mellem Sønderris, Guldager Stationsby, Ravnsbjergbakke og Tarp/Bryndum.

Tommy Noer

Projektbeskrivelse
Projektet udspringer af Byrådets ønske om en
strategisk udviklingsplan for Sønderris.
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Velkommen til alle de dejlige førskolebørn der
er startet d 1. April.
Vi har bare glædet os til at tage imod jer og glæder os til at lære jer og jeres forældre meget bedre at kende.
Den 1. dag fik de og deres forældre vist, hvor
den usynlige grænse på skolen er, de fandt ud af
hvor deres garderober var og hvem de skulle sidde sammen med. Det er bare så fedt at se den
glæde og stolthed i børnenes øjne da de startede
her.
Venlig hilsen
Pia Louise Vesthy Hartvigsen
Pædagogisk leder for fritidsdelen
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Her i foråret bliver der bla. hygget med udeværksted om tirsdagen, og leget i Hallen mandage og onsdage.
Vi har lige budt velkommen til de mange nye
førskolebørn, så der er liv og glade dage med leg
og kreative aktiviteter ude og inde.
Gitte Kristensen
Skolepædagog
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Vi har i SFO'en afholdt
en BeyBlade-turnering
med det formål at skabe
et fællesskab omkring
noget af det som børnene allerede selv er motiveret for at lege med.
Derudover har forløbet
understøttet en proces
hvor børnene har skulle
tilegne sig sociale kompetencer i form af at
være en god vinder/
taber, og ikke mindst
være "gode" tilskuere Herunder ikke kun heppe på én deltager, samt
sørge for at alle deltagere havde en god oplevelse med konkurrencen.
Sidst men ikke mindst
har børnene lært lidt om
forpligtelser og ansvar i
forhold til at overholde
den bindende tilmelding, som de har skrevet
sig op til, og dermed
give afkald på andre
spændende aktiviteter i
SFO'en de pågældende
dage hvor konkurrencen
har været i fuld gang!
Venlig Hilsen SFO personalet på 0. årgang
Nicolai Thomsen
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Digitalisering og digitale kompetencer har gennem de seneste år været på dagsordnen i dagtilbudene i Esbjerg Kommune. Gennem brug af forskellige digitale medier, opnår vi, at børnene udvikler sig til at blive kompetente digitale borgere
og derved klare sig bedre i fremtiden.
I Galaksen arbejder vi hver dag
med digitalisering. Vi bruger Ipads både i børneaktiviteter og i voksenstyrede aktiviteter. De bruges til blandt andet at tage billeder med – både i
forhold til dokumentation og til bundne opgaver,
til at scanne QR koder med, men også til at spille
på. Der er en mening med hvert enkelt spil der er
på iPad ‘en.
Det kan være spil hvor børnene skal kode og programmere, hvor de skal organisere og sortere eller
apps der styrker børnenes ordforråd og sprogforståelse.
Vi har for nyligt fået et lyspanel som børnene leger med i fællesskab. Her kan man eksperimentere med farver og figurer, man kan lege med dyr i

forskellige miljøer og undersøge hvordan dyrs
røntgenbilleder ser ud.
I området Esbjerg NV er der oprettet et bibliotek
over digitale redskaber som de forskellige institutioner kan låne efter interesse/behov. I biblioteket
findes: interaktive vægge, SnakeScope kameraer,
Easy-Scopes, Dash Roboter, Lyspaneler, Clever
Candles og Lup med audio.
Digitalisering er langt mere end blot at spille på
en Ipad. Børns digitale dannelse sker i samarbejde
med det pædagogiske personale, hvor børnene
opnår kompetencer til at være skabende og ansvarlige i arbejdet med ny teknologi, samt beherske evnen til at kode og behandle data. Den digitale dannelse gør, at børnene formår at forholde
sig etisk og kritisk til digitale medier.
It superbrugere
Betina og Nanna
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Hele 4. årgang er med i et projekt der hedder Genin. Hvor vi i samarbejde med psykolog
Gert Barslund og Lasse fra fiskerimuseet, skal hjælpe med at finde på ideer, til at løse en af
FN`S verdensmål nr 14 om livet i havet. Dette forløb strækker sig over 7 dages forløb, hvor
de lærer om forskellige værktøjer til ideudvikling, og løser udfordringer fra fiskerimuseet
med værktøjerne. Vi glæder os til at se hvad det bringer, og se eleverne arbejde med virkelige problemstillinger.
Venlig hilsen
Pia Louise Vesthy Hartvigsen
Pædagogisk leder for fritidsdelen
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Dans Bugg i Sønderris Sportsklub
- en dans der er let at lære
SSK Dans - Sønderris Sportsklub tilbyder pardans
Kom og lær at danse med din partner, bedste ven m.m.
Alle voksne er velkomne - ingen forudsætninger. Medbring gerne en at danse med. Vi bytter ikke
partner. - kom og få afprøvet om fødderne vil lege med. Vi danser "Bugg".
 Sommerdans
Opstart den 29/4, derefter hver mandag kl. 19-20:30 indtil sommerferien.
Programmet
Første 1/2 time øves der grundtrin.
Derefter bliver der mulighed for at få instruktion i små variationer/turer" og træne selv.
"Turene vil variere" fra gang til gang.
Sted: Gymnastiksalen på Sønderriskolen
Medbring: Indendørssko
Underviser: Inge Hansen og Henrik Lynggaard Jensen
Tilmelding første gang til inge@sdu.dk
Der er oprettet en gruppe på FB, hvor du rigtig gerne må være med. https://www.facebook.com/
groups/592792807838554/ (anmod om medlemskab).
Hvad er Bugg
Bugg er en populær dans fra Sverige. Bugg er en fire-trins dans og danses i forskellige hastigheder
(120-180 BPM). Der kan danses til både ny og gammel musik. Det er en dans, du kan bruge, når
du er til fest.
Vi underviser i et tempo hvor alle kan følge med, det er ikke konkurrence bugg - som er det der
vises mest af på YouTube.
Bugg er en partner dans og følger visse grundlæggende regler, men er i det væsentlige improviseret, med kvinden følger mandens ledelse.
I har fat i hinandens hænder og ikke meget i normal dansefatning.
Svensk Bugg tilhører swingdansfamilien og ligner meget på Modern Jive.
Bugg er både en meget populær social dans samt en konkurrencedygtig dans i Sverige.
Pris:
Gratis hvis det er første gang du deltager (skriv gerne til inge@sdu.dk)
 Har du et medlemskab af Sønderris Sportsklub - fritræningsordning, hvor man betaler kr. 149
pr. måned, deltager du gratis på holdet.
Ellers tilmeldig til sommerdans via https://webshop.sport-solution.com/SonderrisSportsKlub/
membershiplist/1045
Mere info ved henvendelse til Inge@sdu.dk
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Så har vi afholdt vores årlige Gymnastikopvisning
i Sønderris Hallen, det skete Søndag d. 24 marts.
Der var mere end 250 gymnaster i hallen i løbet af
dagen, både store som små som strømmede til for
at vise, hvad de havde lært i den seneste sæson.
Vi havde mange gæster hele dagen, bl.a. mange glade og
stolte forældre, bedsteforældre, naboer, venner m.fl. Det
var rigtig dejligt at se den store opbakning vi har fået igen i
år.
På gulvet kunne man bl.a. se Mor/far/barn hold, Rend &
Hop, Rytme pigerne, Mini-spring og vores to spring hold
samt vores voksen Step og CrossDance. Og så havde vi
selvfølgelig også besøg af to gæstehold Jernvedlund damer
og Bramming gymnastik og idrætsefterskole. Alle hold
havde lavet et flot program og der blev danset både med
14

tørklæder, vimpler, bolde og leget med svær. Der blev lavet små serier, slået saltomortaler og hoppet meget høje
splitspring.
I cafeen kunne man nyde lidt godt til ganen både af slik,
kage, pølser og drikkelse.
Dagen blev sluttet af med en gave til årets instruktør – en
titel, som Eva Thrane Jensen løb med - der var også blomster til uddeling til vores 36 frivillige instruktører og hjælpetrænere.
Nu holder gymnastikafdelingen sommerferie på alle børnehold men der er mulighed for træning for voksne helt hen
til sommerferien, se mere på vores hjemmeside:https://
soenderris-sk.dk/gymnastik/voksenhold/
Der blev selvfølgelig fotograferet hele dagen af vores frivillige og dygtige fotografer, holdbillederne blev taget af

Sønderriset

Teiken Hvolby Vedelbo og så havde vi også Henrik og
Egill til at tage billeder fra gulvet.
Her er et par smagsprøver. Men mangler du et billede af
lige præcis dit barn, din nabo eller en anden, så kan du måske finde de mange flotte fotos på vores hjemmeside: https://soenderris-sk.dk/gymnastik/billeder/
Vi er så småt ved at planlægge de sidste ting til vores efterårssæson som starter i uge 36, så I kan godt glæde jer allerede nu, dog mangler vi stadig hænder så vi kan oprette de
sidste hold og så vi kan tilbyde noget til alle vores børn i
Sønderris. Så kunne du tænke dig at blive en del af vores
team, så tøv ikke med at skriv til os eller tag fat i en af os
når du ser os.
Til sidst vil jeg gerne takke for en god sæson og et rigtig
godt samarbejde både med børn og forældre men det kun-

ne jeg selvfølgelig ikke kunne gøre uden alle mine dygtige
instruktører og hjælpetrænere. Nu er der ikke så meget
andet at sige, end at solen snart er på vej, og vi skal ud i
det fri. Håber at alle får en fantatisk sommer.
HUSK at kom til vores fælles fotografering, vores julekalender billede 2019.
Onsdag d. 28 august 2019 kl. 16.30 (det tager 30 min så
kom til tiden, vi skal være færdig kl.
17.00) Gymnastikbørn "hvide t-shirt" og mørke bukser.

Linette Stig Mackenhauer
Sønderris Sportsklub
Afdelingsleder Gymnastik
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Glimt fra forårets SSK-gymnastikopvisning
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Kalenderen siger søndag den 3. marts 2019, og
klokken er knap 6.30, da en bil fra LejPartytelt.dk bakker op foran Sønderrishallen. En lille
flok frivillige står klar til at hjælpe med at skabe
de bedste rammer med musik, lys og røg - skabe
en dag fyldt med glade håndboldspillere fra
SSK håndbold og flot håndboldspil.
Væggene i hallen er udstyret med lange bannere af
håndbold idoler såsom Mikkel Hansen, Nicklas
Landin og Rasmus Lauge fra det danske herrelandhold. Forskellige aktiviteter opstilles foran hallen i
et forsøg på at udbrede kendskabet til håndbold
som sportsgren og fritidsaktivitet. Samtidig gøres
forhallen klar med stort tombola, goodiebags og
autografskrivning.
Klokken ti starter de første kampe i rækken U8 mix
efterfulgt af U10 drenge/piger, U12 drenge, U14
Piger og Dame Senior. Hallen fyldes hurtigt af glade børn, forældre og bedsteforældre. Glæden lyser
ud af de cirka 180 fremmødte håndboldspillernes
ansigter og har en smittende effekt på tilskuerne.
Spændingen stiger i takt med volumen på musikken, og alle er klar til at løbe på banen gennem en
kæmpe røgtunnel efterfulgt af navneopråb.
Musikken buldrer ud af højttalerne, røg breder sig
gennem indløbstunnelen og folk klapper i takt - alle
håndboldspillere løber på banen og er klar til at give modstanderholdene kamp til stregen. Gennem
hele dagen spilles der flotte og nervepirrende håndboldkampe, og efter hver kamp kåres kampens spillere fra begge hold efterfulgt af præmieoverrækkelse - en flot T-shirt med teksten ”Kampens spiller
2019” samt goodiebags til alle spillere.

Folk smiler, snakker og hepper. Samtidig stilles
sulten og tørsten gennem vores lille cafe. Popcorn
nydes i alle kroge sammen med kulørte slush-ice.
Bolde spilles mellem børn og unge. Bolde skydes
efter mål, hvor en skydedug med påtrykt skygge af
herrelandsholdets målmand Nicklas Landin er opstillet foran hallen. Håndboldglæden lever på mange niveauer, aldre og facetter.
Vores lille maskot Kanin uddeler små
”overraskelser” og håndboldspillere fra håndboldklubben Ribe- Esbjerg, Søren Haagen og Jacob
Heinl, skriver autografer i forhallen.
Klokken 18 er sidste kamp færdig, og vi kan se tilbage på en vellykket dag med mange glade håndspillere og deres familier. I forhallen mødes vi af
forældre fra andre håndboldklubber som roser vores arrangement til skyerne. Sønderris sportsklub
har formået at skabe en glæde gennem håndbold
ved at skabe en perfekt dag fyldt med en masse
håndboldspil, sammenhold og aktiviteter.
En dag som kun var mulig via frivillige, så stor tak
skal lyde til Claus Hindø, Jesper Spangsberg, Jesper Lindgaard og Lene Nielsen. Samtidig skal alle
forældre have et kæmpe tak for at hjælpe med cafeen samt speak/musik under alle kampe - mange
tak for Jeres opbakning!
Til sidst håber Sønderris Håndbold at se jer alle i år
2020 til en ny Super Søndag - på gensyn.
Lene Nielsen, frivillig SSK håndbold

Forhallen ulmer af hygge, glæde og spænding fra
tombolaen med mange flotte sponsorgaver.

18

- beliggende i Guldager TLF NR. 72 40 67 10
- produkter til udlejning:Telte, gulve, borde, stole, service, barer, hoppeborge, festmaskiner, lyd og lys.
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Glimt fra forårets SSK-gymnastikopvisning
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Så er det blevet forår på bondegården. Dyrene nyder at græsset gror og solen skinner.
Det nye madpakkerum i volieren er blevet
indtaget af de mange besøgende, som nyder
udsigten til de blomstrende æbletræer.
Får og lam hygger sig på marken, hvor det
er sjovt at iagttage lammene som leger, boltrer sig og hopper rundt på marken.
Gurli Gris er den nye sopolt på gården. Hun
flyttede ind på gården i slutningen af marts.
Hun skal fare i slutningen af juni, hvor hun
så vil ændre titel til so. Hun er en kælen gris
og nyder den store opmærksomhed.

Gæs og ænder har bygget rede. De har lagt
sig til at ruge og vi venter i spænding på at
få gæslinger og ællinger. Gæssene og ænder
ruger i 25-28 dage.
Kaninmor er forhåbentlig højdrægtig og vi
forventer kaninunger inden længe. De bliver
i reden de første uger, hvor de får pels og
begynder at åbne øjnene.
Der udruges løbende kyllinger, da et af gården pædagogiske tilbud omhandler kyllingens udvikling. Børnene følger kyllingens
udvikling i de 21 dage ved gennemlysning.
Volierens tomme bure skal bruges til disse
kyllinger.
Gederne er flyttet ind på deres nye mark,
hvor der er etableret nyt hegn. Vi håber at de
denne gang bliver inde på deres mark og ikke løber rundt i Sønderris.
Fie Bornich
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Auraskolens afdeling Bryndum
havde i uge 9 besøg af 20 elever
og 9 lærere fra Estland, Letland
og Island. Besøget var den sidste
del af det EU-finansierede projekt om STEM – science, technology, engineering og maths – som
9. klasse har været en del af og
deltaget aktivt i.
Eleverne har samarbejdet i grupper
på tværs af de 4 lande, kommunikeret på engelsk, er blevet klogere
på andre kulturer (og deres egen),
har været værter, indgået og dannet
nye relationer.

Gæsterne ankom søndag og blev
mødt af elever og forældre, som
var værter for dem hele ugen. Programmet var dels fagligt og dels
kulturelt. Således samarbejdede
elever og løste matematikopgaver,
hvor fokus var på matematik i forhold til vind-energi. Torsdag var
alle inviteret på besøg hos Ørsted,
som lavede oplæg om vindmøller.
Efterfølgende var deltagerne på en
guidet havnerundfart.
Ugen bød også på kultur-tur til Ribe, Fiskerimuseet og Mennesket
Ved Havet. Efter skoletid spillede

eleverne bl.a. volleyball og lavede
mad sammen. Eleverne fra udlandet blev udfordret på at skulle cykle i skole. Heldigvis var vejrguderne med os i uge 9 – og alle gæsterne rejste hjem i solskin. Der blev
knust, krammet og knebet mange
tårer i forbindelse med afskeden –
new cross-border friendships.

Lisbeth Kodal
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Gudstjenesteliste for
Guldager og Hostrup
Dato

Guldager Hostrup

4. maj

10.30

5. maj

09.00

12. maj

10.30

10.30

Præst

Bemærkninger

MPF

Dåbsgudstjeneste

BB

2. s. e. påske

MPF

3. s. e. påske

17. maj

10.00

BB

Konfirmation

18. maj

10.00

BB

Konfirmation

19. maj

10.00

MPF

Konfirmation

26. maj

10.30

BB

5. s. e. påske

30. maj

10.30

MPF

Kristi Himmelfartsdag

1. juni

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

2. juni

09.00

9. juni

10.30

10. juni

10.30

16. juni

10.30

23. juni

09.00

09.00

09.00

10.30

Guldager Kirke

MPF

6. s. e. påske

MPF

Pinsedag

BB

2. pinsedag

BB

Trinitatis søndag

BB

1. s. e. trin

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 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.

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis
27

Sønderriset

28

