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Juletraditionerne på Sønderrisskolen:
Luciaoptog og Julekoncert i Sædden Kirke tirsdag d. 3. dec. kl 18:30 — alle er velkomne.
Luciaoptog på Stjernetorvet på Sønderrisskolen fredag den 13. december 8:15 og 8:45, og skolens mellemkor og store kor går Lucia på hovedbiblioteket samme dag kl 16:30.
Alle er velkomne. Fotografering under såvel koncerter som Lucia-optog bedes foregå uden blitz.

Sønderrisredaktionen ønsker alle gode borgere i Sønderris og Guldager
en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Side 3: Syng dansk
Side 4: Besøg fra Uganda
Side 5: Galaksens lysfest
Side 6: SSK julebanko
Side 7: SSK julefest
Side 8: U-turn
Side 9: Præmiespil
Side 10: Midtgård

Side 11: Emneuge på Sønderrisskolen
Side 12: Motions– og aktivitetsdag
Side 13: Nyt fra baptistspejderne
Side 14-15: Nyt fra Guldager Kirke
Side 16: Lokalrådet inviterer til Nytårsmarch

Julesysler på Midtgård med spændende og dekorative naturmaterialer.
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...var torsdag d. 31.oktober.
Der havde Sønderrisskolen for første gang booket et 6-mands band til skolens årlige fællessang
Bandet kalder sig ’Sæt strøm til’ og er ledet af Christoffer Gausdal der tidligere har været
lærer på Hjerting skole, men nu ligesom de andre i bandet studerer rytmisk musik på Musikkonservatoriet.
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….er en gruppe af unge talentfulde og energifyldte
kunstnere som har organiseret sig med et fælles mål
for øje. Der er i alt 302 medlemmer af gruppen i
alderen 5-18 år. De trænes og uddannes af 15 professionelle, som selv har en fortid som elever af
akademiet.
For at blive optaget på akademiet skal man vise et
musikalt eller dramatisk talent, og man skal komme
fra et af slumområderne i Ugandas hovedstad Kampala eller omgivende byer. Formålet er at give de
unge en retning i livet og undgå at de fortsætter den
onde cirkel med mangel på uddannelse og et trøstesløst liv i slummen.
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En mindre gruppe af dansere og sangere fra akademiet besøgte Sønderrisskolen den 28. og 29. oktober, hvor de dels holdt danse– og trommeworkshops med nogle af vores elever, dels gav en hel
forestilling for hele skolen.
Det var en farverig og anderledes oplevelse, som
mange var rigtig glade for.

Heidi Newlands
Læs evt. mere her: www.sosolya.com

Sønderriset

Lys i den mørke tid – glimt fra
Solstrålens lysfest 25. oktober
2019

Efteråret er for alvor over os med blade,
der falder af træerne, vintertid og kortere
dage. Hvert år holder Galaksen lysfest
netop i denne tid.
Ikke kun selve lysfesten, men også forberedelserne i dagene op til er noget, der
vækker glæde og stemning i hele institutionen. Alle børnene har haft et glas med
hjemmefra og både store og små har
med maling, glimmer, bånd og øjne,
samt stor koncentration dekoreret deres
helt eget lysglas.
Op til festen har glassene pyntet i huset
på gangen og på stuerne, og vi har glædet os til at se lysene skinne i dem. Oktober er også sæson for halloween.
Dette kombineres med lysfesten ved, at
alle stuerne dagen før udhulede og skar
et flot græskar. Vi snakkede om græskarrets farver, vi mærkede på dem og

forsøgte at løfte dem og mærkede på
selve græskarkødet. Børnene var fulde af
gode ideer til, hvordan ansigterne skulle
se ud. I børnehaven blev græskarkernerne efterfølgende ristet og nydt som eftermiddagssnack.
Tidligt om morgenen fredag d. 25. oktober blev græskarrene og de smukke lysglas med LED-lys sat frem og der blev
tilberedt varmt kakao så lysfesten kunne
begynde. Hele morgenen fik forældre og
børn alle tilbudt en kop dejlig varm kakao med flødeskum, som de sammen
nød mens børnene stolt viste deres eget
lysglas frem. Hyggesnakken og lysene i
mørket dannede således rammerne om
den skønneste afleveringsstund inden
børnene, alle med kakaoskæg, blev afleveret på stuerne.
Vi vil gerne sige tak til alle børn og forældre for at tage sig den ekstra tid denne
morgen og tak for en rigtig hyggelig
lysfest.

Gitte Dam Søndergård
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JULEBANKO
Sønderris Håndbold

JULEBANKO!!!
Som noget nyt arrangerer Sønderris
Håndbold julebanko med lækre præmier.
Hovedpræmie:
Esbjerg City Gavekort på kr. 1.000.I forbindelse med arrangementet kan der
købes Kaffe, Øl, Vand og kage.
Overskuddet går ubeskåret til Sønderris
Håndbold.
Så kom forbi Hallen den 4. December, og
tag gerne både familie, venner,
bedsteforældre og naboer med til en
hyggelig aften.

Hvor:

Sønderris Hallen

Hvornår:

4. December

Tid:

18.30 - 21.00

Pris:
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Alle børn og voksne inviteres til juletræsfest i Sønderrishallen. Det er ikke et krav at bo i Sønderris :-)
Julemanden kommer på besøg og danser og
leger med os. Han har sin egen ”spillemand”
med som spiller og synger sammen med os.
Alle tilmeldte børn får udleveret: 2 æbleskiver, 1 sodavand og en lille slikpose.
De voksne kan købe æbleskiver, kaffe, te, kage m.m. i cafeen.
P.S: Egne drikke- & madvarer må ikke medbringes (kun til babyer)
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Pris kr. 60,soenderris-sk.dk
Tilmelding senest den 5. december 2019
Tilmelding senest den 5. december 2018

Tilmelding og betaling foregår via webshop på
Eller ved personlig fremmøde i SSK’s medlemsservice på kontoret til venstre i foyeren i Sønderrishallen.

Julehilsner fra
Sønderris Sportsklub

Sønderriset
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PRÆMIESPIL
TRÆKNING
AUGUST:
TRÆKNING NOVEMBER

TRÆKNING
SEPTEMBER
TRÆKNING DECEMBER

1. præmie kr. 500 Nr. 194, Ulla Nielsen, Løvens kvarter
1. præmie kr. 500 Nr. 84, Peter Madsen, Jomfruens Kvarter
2. præmie kr. 200 Nr. 117, Gabriella Huszarszki, Saturnvænget
2. præmie kr. 200 Nr. 48, Ulrik Pedersen, Uranusvænget
2.2.præmie
kr.200
200 Nr.
159, Egon Pedersen, Marsvænget
præmie kr.
Nr. 91, Jakob Storm, Uranusvænget
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
Christinna
Bonnichsen,
Marsvænget
præmie kr.
Nr. 162,
278, Martin
Gregersen,
Hjerting Strandvejen
3.3.præmie
kr.
100
Nr.
156,
Vibeke
Madsen,
Marsvænget
præmie kr. 109 Nr. 117, Gabriella Huszarszki, Saturnvænget
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
LineHenrik
Christensen,
Løvens
kvarter
præmie kr.
Nr. 207,
98 Hans
Andreasen,
Uranusvænget
præmie kr.
144,173,
Rasmus
Lunde,
Krebsens
Kvarterkvarter
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
Ingrid
Nielsen,
Krebsens
præmie kr.
88,73,
Casper
Hulmose,
Skorpionens
Kvarter
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
Klaus
Okholm,
Jupitervænget
3.
præmie
kr.
100
80,
Brian
Hvistendal,
Skorpionens
Kvarter
3. præmie kr. 100 Nr. 93, Martin Vinter, Jomfruens kvarter
præmie kr.
54, Per Schütt, Jomfruens Kvarter
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
266, Erik Bro, Venusvænget

1. præmie kr. 500 Nr. 270, Christian Witt-Bri, Merkurvænget
1. præmie kr. 500 Nr. 269, Diana Pedersen, Merkurvænget
2. præmie kr. 200 Nr. 252, Tine Wittendorf, Venusvænget
2. præmie kr. 200 Nr. 46, Mette Poulsen, Uranusvænget
2.2.præmie
kr.200
200 Nr.
272, Jan Buus, Merkurvænget
præmie kr.
Nr. 185, Jan Fabrisius, Krebsens Kvarter
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
Gade,
Vægtens
Kvarter
præmie kr.
Nr. 13,
107,Brian
Christian
Nissum,
Jomfruens
Kvarter
3.3.præmie
kr.
100
Nr.
21,
Karina
Paaske,
Vægtens
Kvarter
præmie kr. 100
Nr. 113, Elvin Engelund, Saturnvænget
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
JeppeJust
Højbjerg,
præmie kr.
Nr. 149,
221, Anne
Nielsen, Kronprinsensgade
Skyttens Kvarter
præmie kr.
Nr. 155,
15, Gusta
Bojsen,
Vægtens
Kvarter
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
Helga
Mosgaard,
Marsvænget
præmie kr.
Nr. 164,
263, Lars
Lena Grønborg,
Engelbrecht,Marsvænget
Merkurvænget
3.3.præmie
kr.100
100 Nr.
3.
præmie
kr.
100
Nr.
98,
Hans
Henrik
Andreasen,
Uranusvænget
3. præmie kr. 100 Nr. 236, Finn Jakobsen, Venusvænget
3.
præmie
kr.
109
Nr. 241, Helle Damm, Venusvænget
3. præmie kr. 100 Nr. 279, Janni Kristensen, Fiskenes Kvarter

Lad os sælge din bolig!
Få en gratis salgsvurdering
- Solgt eller gratis
Ring 75 12 42 00

VI STØTTER
SPORTEN I
SØNDERRIS

Sønderriset

Sønderriset december
2019
I haven ligger der er et tykt tæppe
af blade, der her til morgen er
dækket af rimfrost. En kold, men
smuk morgen at møde ind til.
Vinteren og julen står snart for
døren.
Dyrene på gården ændrer adfærd.
Vi fodrer nu dyrene med hø og
tilskudsfoder, da de ikke selv kan
finde foder på foldene. De sætter
mere pels og vil ofte være mere i
deres halmstrøede huse, hvor de
sover meget af tiden.
Midtgårds faste havebørn, og de
mange endagsbesøgende har høstet de sidste afgrøder i haven.
Rødbederabalder har igen i år været en succes. Det har været en
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fornøjelse at opleve børnenes interesse og nysgerrighed i projektet. Køkkenhaverne ligger nu med
en dyne af møg og halm. Et festmåltid for havens nedbrydere. På
denne måde lærer vi børnene at
give nogle af de næringsstoffer
tilbage, som vi har fjernet ved at
høste vores afgrøder.
Vædderen ”Bastian” er kommet
ind til fårene og vi forventer lam i
slutningen af marts.
Gedebukken ”Emil” går i disse
dage og pisser sig i skægget. Gedekonerne er meget tiltrukket af
ham og vi forventer gedekid midt
i april.
Gurli Gris fik ikke smågrise i år,
derfor håber vi meget, at hun bliver drægtig i den næste periode,
hvor ornen fra Vorbasse besøger

gården.
1000 års skoven står netop nu i de
smukkeste efterårsfarver og snart
begynder vintersæsonen. Når årstiden skifter, skifter også udbuddet af aktiviteter på Midtgård.
Havestuen bliver forvandlet til
den hyggeligste julestue, hvor der
dufter herligt af pebernødder og
gran. Nisse ”Funder” vågner og
snart starter alle drillerierne på
Midtgård.
Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul. Vi håber at se jer i juledagene, hvor det er oplagt at besøge
gården.

Sønderriset

På genbrugspladsen

I emneugen havde 4.-klasserne fokus på affald og
hvordan vi håndterer det. Vi havde mange gode
snakke om hensyn til miljø og dyreliv, og at det var
rigtig fedt at så mange ting faktisk godt kan genbruges.
Vi lavede historier om tingenes vej fra købmanden,
gennem affaldet og tilbage igen.
Vi var på strandtur i fantastisk vejr og besøgte genbrugspladsen og REMA1000 i Tarp, hvor vi kiggede på hvad der sker med gammelt pap og brugte dåser og flasker inde i de hemmelige rum bagved butikken.
Det var rigtig spændende at se og høre om.

Hos REMA1000
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Sidste dag før efterårsferien er pr. tradition en dag, hvor der er fokus på bevægelse, på motion og aktivitet. Ofte har
Sønderrisskolen sat gang i motionsløb, som har sendt alle skolens elever ud på gå-, cykle– og løbeture rundt i og omkring vores bydel. Men i år foregik mange af aktiviteterne på skolens grund: Mellemtrinet havde aktivitetsdag med
mange forskellige ’stationer’, hvor man kunne prøve kræfter med så forskellige ting som kryds– og bollestafet, indisk
madrasvending og kommando ’Pingeling’. Alle aktiviteterne var fyldt med humør og sjov, og dagen gik hurtigt for
alle. Det vil vi gerne gøre igen en anden gang!
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Glædelig jul
Mandag den 25. november kl. 16.30 er der for
alle spejderne fælles julehygge
- derefter holder vi JULEFERIE
Vi starter igen mandag den 6. januar kl. 16.30-18.00
- for børn fra ca. 5 år i Klyngen
- for børn fra ca. 1- 3 klasse i Flokken
- for børn fra ca. 4.—? Klasse i Troppen
Du er også velkommen til
at være med (første 4 gange er gratis)
- til at have det sjovt og lege
- være med i et godt fællesskab
- blive klog på naturen og
- lære mange andre spejderting

FamilieSpejd

for hele familien
- 1. lørdag i mdr.
Kl. 10-12
Ring 5189 7224
for oplysninger

Vi ses !
PS.- forældre passes i forældrecaféen

Hver MANDAG kl. 16,30 – 18,00 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 1. december kl. 10.30 : Advents gudstjeneste v/ Jørn Rørholm
Søndag den 8. december
ingen gudstjeneste
Søndag den 15. december kl. 10.30 : Vi synger julen ind v Frank Korbro
Søndag den 22. december
ingen gudstjeneste
Mandag den 24. december kl. 14.00 : Juleaftens Gudstjeneste - Benny Klarholt
Søndag den 29. december :
ingen gudstjeneste
Den 5. - 12. januar 2020 : Evangelisk Alliance i byens kirker
hver aften kl. 19.00 - program i dagspressen
Yderlige oplysninger gives gerne hos
Laila Ravn på Tlf. 4157 6710

Sønderriset

Kommende arrangementer i
Guldager og Hostrup sogne:
Søndag den 26. januar kl. 10.00:
Højskoledag i Hostrup
Onsdag den 5. februar kl. 14.30:
Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris
Onsdag den 12. februar kl. 18.30:
Herreklub, Sognehuset i Sønderris.
Onsdag den 4. marts kl. 14.30:
Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris
Onsdag den 11. marts kl. 18.30:
Herreklub, Sognehuset i Sønderris.
Onsdag den 1. april kl. 14.30:
Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris
Onsdag den 6. maj kl. 14.30:
Sogneeftermiddag i Guldager Kirke

Julens arrangementer i Guldager
og Hostrup sogne
Kirkefrokost.
Efter gudstjenesten den 24. november i Guldager Kirke er der kirkefrokost i Sognehuset, Sønderris. Pris kr. 30.

Syng Julen ind
Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager Kirke onsdag den 4. december kl.
19.00. Efter vi har sunget, går vi i forsamlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe,
sodavand og kage.

De 9 læsninger
Onsdag den 11. 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, sodavand og kage i Hostrup Forsamlingshus.
Guldager og Hostrup menighedsråd

Onsdag den 13. maj kl. 18.30:
Herreklub, Sognehuset i Sønderris.
Strikkecaféen forstsætter foråret igennem hver anden fredag kl. 14.00 i Sognehuset, Sønderris
Guldager og Hostrup menighedsråd

Syng i børnekor i
Guldager kirke
Onsdage kl. 15-16
Hvis du har lyst til :
• at lære at synge i kor
• at lære om noder og rytmer
• at komme med til korstævner
• at have det sjovt sammen med andre
sangglade børn
...så er børnekor måske noget for dig.
Koret modtager børn fra 3. klasse og
op.
Vi har korprøve om onsdagen kl. 15 16 i sognehuset i Sønderris.
Tilmelding til organist Karina Bøje
Jensen
organistiguldager@gmail.com eller
tlf. 50933327

14

Højskoledag i Hostrup
søndag den 26. januar kl. 10
Vi starter i Kirken kl. 10 og går efter gudstjenesten over i forsamlingshuset.
10.00: Gudstjeneste
11.00: Foredrag med fotograf, forfatter og foredragsholder Jakob
Holdt: ”Om at sige ja”
12.30: Frokost
13.30: Fortsættelse af foredraget med Jakob Holdt
15.00 Kaffe
Pris 175 kr.
Tilmelding senest den 14. januar til kirkekontoret i Guldager tlf.
75 11 61 90 eller til Marianne Veje tlf. 22946193 mellem 8.00 og
10.30 eller e-mail: marianneveje@bbsyd.dk.

Hostrup og Guldager Menighedsråd

Strikkecafe i Sognehuset Sønderris.
Krebsens Kvarter 74
Vi strikker dåbsklude i Sognehuset på fredage kl. 14.00 i ulige uger.
Alle er velkommen til at bidrage til hyggen, man behøver ikke at
kunne strikke for at komme og deltage i et hyggeligt fællesskab.
Guldager og Hostrup Menighedsråd

Sønderriset

Gudstjenesteliste for
Guldager og Hostrup
Dato

Guldager

Hostrup

Præst

Guldager Kirke

Bemærkninger
Sognepræst

17. nov.

10.30

24. nov.

10.30

09.00

MPF

22. s. e. trin

MPF

Sidste søn. I kirkeåret

1. dec.

10.30

BB

1. s. i advent

7. dec.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

8. dec.

09.00

BB

2. s. i advent

15. dec.

10.30

MPF

3. s. i advent

22. dec.

10.30

BB

4. s. i advent

24. dec.

14.30 MPF 14.30 BB

10.30

09.00

Juleaften

16.00 BB

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 og onsdag lukket
Tirsdag og fredag åben
fra kl. 9.00 – 11.00
Torsdag åben fra 15.00 -17.00
Guldager.sogn@km.dk

Organist

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

Graver

25. dec.

10.30

26. dec.

10.30

09.00

BB

Juledag

MPF

2. juledag

29. dec.

10.30

Julesøndag

31. dec.

15.00

Nytårsaften.

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
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NYTÅRSMARCH I SØNDERRIS

Lad os mødes igen
i år til nytårsmarch
i Sønderris.

Vi starter turen fra
Sønderrishallen,
hvorfra vi vil tage
os en frisk travetur
sammen med familie,
venner, naboer
og hunden (husk den
skal være i snor).

”VI GENTAGER SUCCESEN
FRA TIDLIGERE ÅR”
Tid: Onsdag den 1. januar 2020 kl. 13
Mødested: Udenfor Sønderrishallen
Krebsens kvarter, Sønderris
Vi vil gå en tur i Sønderris området
- længden afhænger af vejret (ca. 3-4 km).
Efter gåturen, hvor vi har fået en masse dejlig frisk
luft og snak, vil vi slutte af med lidt varm suppe
i foyeren ved hallen.
Turen og suppen er gratis. Øl og sodavand kan købes.
Tilmelding: Det vil være rigtig dejligt,
hvis du/I vil give os besked, så vi er sikre på,
at der er suppe nok til alle.
Skriv til: ssk@soenderris.dk med overskriften
”Nytårsmarch” eller send en sms til 22 42 23 99.

Vel mødt – og vi ses forhåbentligt
Sønderris Lokalråd

