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Da covid-19-pandemien satte en stopper for mange sociale og sportslige aktiviteter, udkom ’Sønderriset’ ikke dette forår. *)

Sære der
Det har været et sært år, 2020, og vi ved endnu ikke hvordan resten af året kommer til at forme sig.
’Sønderriset’, der ellers troligt kommer 6 gange om
året har ligget underdrejet på grund af Covid-19 og
der er stadig løse ender. Så dette, der burde være
nr. 4 er teknisk set kun nr. 2.
Ifølge planlægningen skulle Midtgård fx holde deres hyggelige årlige høstmarked den 6. september i skrivende stund vides ikke om det kan blive til
noget.
Hold godt øje med https://www.facebook.com/
landogby for nyt fra Midtgård.

så alligevel endnu en gang kan vise sig som en aktiv og hyggelig bydel.
På skolen er der sket lidt udskiftninger i toppen Jan Wittrup er blevet leder for alle AURAskolerne,
Søren Rahbek er blevet skoleleder i Grindsted, og
der er så kommet et par nye folk til på lederposterne på Sønderrisskolen: Lene Aagaard Brandt og
Martin Rudbeck Wittenkamp. I næste nummer af
bladet vil der komme en nærmere præsentation af
de nye folk.
Ellers er vi vel alle spændte på hvad efteråret vil
bringe…..

’Sønderrisdagene’, som plejer at være en uges tid
med masser af aktiviteter ude og inde, er også i år i
en beskåret form - læs nærmere om det inde i bladet - heldigvis bliver der da noget, hvor Sønderris

Side 2: Sære tider
Side 3: SFO laver rekorder
Side 4-5: En anderledes skoleafslutning
Side 6: Kom til disko!
Side 7: Kom og hop!
Side 8: Find din indre cowboy frem og prøv linedance
Side 9: You-turn med SSK
Side 10: Hold øje med vægten med SSK

->bee

Side 11: Sønderrisdage 2020
Side 12: Fodbold træningstider
Side 13: Hjælpetræner søges
Side 14: Præmiespil
Side 15: Et par snapshots fra Coronaskolen
Side 16: Håndbold træningstider
Side 17: Nyt fra baptistspejderne
Side 18-19: Fra Guldager Kirke
Side 20: Billeder fra SFO

Alting var anderledes dette forår. På grund af pandemien med covid-19 kunne sidste skoledag ikke blive til den sædvanlige ballade-fest for hele skolen. Der blev alligevel noget
sjov ud af det med vandkrig og kåringer på Gården. Læs mere side 4-5.
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I sommerferiens allerførste uge, afholdt
sfo’en rekord-uge.
Mandag, tirsdag og torsdag kl 10-11:30, kunne børnene prøve at sætte rekorder i diverse discipliner,
som f.eks stå på et ben, ærteposekast, sjippe, stable
sukkerknalder, flyve med papirflyvere og alverdens
andre sjove discipliner. Under rekordforsøgene kunne børnene hele tiden følge med på tavler hvilke tider mm. de skulle slå, for at føre og eventuelt vinde
rekorden OG komme i fritterens officielle rekord
bog :-)
Onsdag satte vi runde-rekorder, hvor børnene fik en
time til at enten gå/løbe, køre på løbehjul eller på
rulleskøjter, flest muligt antal runder på en bestemt
rute.
Fredag var der fælles rekorder. Første fælles rekord
gik ud på at se, hvor mange kilo skrald, vi kunne
samle på en time og det blev til over 4 kg.

I den anden fælles rekord stod børnene med hinanden i hænderne i rundkreds og skulle samarbejde om
at få en hulahopring hurtigst muligt rundt i kredsen
ved at gå i gennem den og få den videre til sidemakkeren UDEN at slippe hinandens hænder.
Nu har fritteren samlet alle rekorder i ’Den officielle
Fritter-rekord-bog 2020’. Så bliver det spændende
om nogle rekorder bliver slået, når vi i uge 27 2021
afholder rekorduge igen.

Susanne Pedersen
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For skolens 9. årgang blev afslutningen på
folkeskolen helt særlig, som så meget andet i
coronaskolen. For det første blev eksamenerne aflyst, og så blev skoleåret forlænget med
mere end en måned, da de aflyste eksamener
også betød aflysning af læseferien. Til gengæld fik vi fik mulighed for at få sluttet ordentligt af sammen efter at have været hjemme i ni uger.
Mandag den 22. juni holdt vi sidste skoledag, og
også den blev lidt anderledes end vi har tradition for
på Sønderrisskolen. Det foregik på gården, hvor 7.
og 8. årgang var inviteret på morgenmad, klassevist
og udendørs.
Nogle af de sjoveste sidste skoledags-traditioner
kunne vi heldigvis sagtens gennemføre. Eleverne
mødte op i fine og sjove udklædninger, og sørgede
også for, at deres lærere blev iklædt super flotte kostumer. Så var det tid til vandkrig mellem alle elever
og lærere på 9. årgang – og også enkelte af elevene
på 7. og 8. årgang, hvis de stod i skudlinjen.

Det var rigtigt sjovt – og meget, meget vådt. Stor ros
til eleverne for at gøre det festligt både at deltage og
at være tilskuer.
Efterfølgende var der et fint tilrettelagt show på
marken ved gården for 7. og 8. årgang. Et show som
bød på kåringer og forskellige sjove konkurrencer
mellem elever og lærere, naturligvis med behørig
afstand og brug af håndsprit. Til sidst var der fælles
dans på tysk manér, og en herlig og festlig sidste
skoledag på gården var slut.
Onsdag aften, den 24. juni, dimitterede vores 9.
klasser officielt. Også dimissionen blev lidt anderledes end den slags normalt er, med pizza og sodavand til klassevis afslutning med dansk- og matematiklærerne efterfulgt af en kortere, fælles seance
udendørs, hvor forældrene og skolens ledelse også
deltog, da de unge mennesker fik overrakt deres afgangsbeviser.
Held og lykke i fremtiden til 9a og 9b!
Venlig hilsen

Mette Roden
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Kost
og motion

Med ”YOU TURN” i SSK-livsstil
Nye vaner med sund livsstil og bevægelsesglæde

You Turn

VI
MØDES
10 GANGE
Hver gang med
teori, oplæg og
bevægelse.

TEORI Kost og motion
MOTION Både ude og inde
HVEM KAN VÆRE MED Alle voksne,
mænd og kvinder, som ønsker at ændre livsstil.

VI STARTER
Mandag
d. 7. september
Kl. 18-20

Tilmelding på
SOENDERRIS-SK.
DK/UTURN

PRIS KR. 500,for ikke medlemmer af SSK
PRIS KR. 0,som medlem af SSK

Se mere på SOENDERRIS-SK.DK/UTURN/
Instruktør er uddannet i ” You Turn” konceptet i DGI  Kirsten Dideriksen  Mobil 2615 7760  livsstil@soenderris.dk
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Har du behov for lidt kontrol
med vægten, vil der være
mulighed for at komme om
mandagen og få lavet et tjek.
Vi anvender Tanita’s fedtanalysevægt,
som giver en udskrift med
VÆGT  BMI  BASAL STOFSKIFTE
 FEDTPROCENT  FEDTMASSE 
MUSKELMASSE  VAND I PROCENT 
FEDT OMKRING DE INDRE ORGANER
 VI VURDERER KNOGLEMASSE SAMT
BODYAGE

Tid:............................. Første mandag hver måned
kl. 20.15-20.30
Sted:.......................... Skyboksen i Sønderrishallen
Start:......................... 7. september 2020
Tilmelding:............ Ingen – du møder bare op
– alle er velkomne
– det kræver ingen
medlemskab m.m.
Pris: ........................... kr. 20 pr. gang
som betales kontant
eller via mobilepay

Læs mere på soenderris-sk.dk/livsstil

Sønderriset

opdateret: 6/8 2020

COVID-19 har påvirket vores festuge. Derfor vil kun følgende blive
gennemført.
Hold øje med https://soenderrissk.dk/events/soenderrisdagene/
soenderrisdage-2020/ ….for hvis
der skulle komme ændringer.

Fredag den 28/8
Børnedisko
Kl. 17-20:30 SSK byder ind til Børnedisko. Billetter kan købes i webshoppen. Pris kr. 60
Caféen er åben
Kontaktperson : Inge Hansen
1.- 3. klasse fra kl. 17.00 til 19.00 (udsolgt)
4.- 6. klasse fra kl. 19.30 til kl. 21.30

Tirsdag den 25/8
Kl. 14-16 Skole fritidsordning: Se om du kan slå
vores Fritter rekorder

Lørdag den 29/9
Slaraffenland for børn - Kom og hop. SSK byder ind til hoppedag i hallen for alle børnBilletter kan købes på forhånd i webshoppen. Billet
A tiden 9:30-12:30, Billet B tiden kl. 13-16pris
kr. 50

Torsdag den 27/8
Kl. 16-19. Ungdomsklubben byder ind med
Kagebod, med salg af kage, frugt, kaffe, the og
saft
Balancebom/tvekamp
Blyant i flaske
Ansigtsmaling (forælder og barn)
Flaskebowling
WOOPskattejagt (med mobil, download WOOP
APP) m.m.
Kontaktperson: Klub

SSK inviterer til sjov, hygge og hop. Kom op og
hop - fest for børn i alle aldre. Nu er det tid for
en sjov og hyggelig dag. Hoppeland for børn til
Sønderris festuge . Husk at tage mor og far med,
så de kan hygge sig med de andre forældre.
Hopning er på eget ansvar. Coronaregler skal
overholdes. Mad og drikke må ikke medbringes,
men købes i caféen
Kontaktperson: Malene Nissum

Fredag den 28/8
Bedsteforældredag
Kl. 14-16 Bedsteforældrebanko på skolen. Plader
købes på kontoret.
Kontaktperson: Skolen
Fredag den 28/8 for voksne
17:30-22:30 Sønderris Open i petanque
Mød op og deltag i Sønderris Open i petanque.
Grillen tændes.
Pris: 50,- incl. 1 øl/vand
Pris: 125,- inkl. steak, kartoffelsalat, brød og 1 øl/
vand
Tilmelding via Webshop senest mandag den 24.
august 2020
Kontaktperson: Tina Larsen
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TILBYDER FØLGENDE HOLD
HOLD

TRÆNINGSDAG OG TID

OPSTART

Tirsdag 16:45 - 17:45

Start i uge 33

U6 (årgang 2015)

Tirsdag 17:00 - 18:00

Start i uge 33

U7 (årgang 2014)

Tirsdag 17:00 - 18:00

Start i uge 33

U8 (årgang 2013)

Tirsdag og torsdag 17:00 - 18:00

Start i uge 33

U9 (årgang 2012)

Mandag og onsdag 16:45 - 18:00

Start i uge 33

U10 (årgang 2011)

Mandag og onsdag 16:45 - 18:00

Start i uge 33

U11 (årgang 2010)

Tirsdag og torsdag 16:45 - 18:00

Start i uge 33

U12 (årgang 2009)

Mandag og torsdag 16:45 - 18:15
samt fredag 16:00 - 17:30

Start i uge 31

U13 piger (årgang 2008)

Mandag og onsdag 16:30 - 18:00

Start i uge 33

U13 (årgang 2008)

Se sgi-fodbold.dk for yderligere info

U14 (årgang 2007)

Se sgi-fodbold.dk for yderligere info

U15 (årgang 2006)

Se sgi-fodbold.dk for yderligere info

U17 (årgang 2004)

Se sgi-fodbold.dk for yderligere info

U20 (årgang 2001)

Tirsdag og torsdag 18:30 - 20:00

Start i uge 33

U21 (årgang 2000)

Tirsdag og torsdag 18:00 - 20:00

Start i uge 33

DAMESENIOR

Mandag og torsdag 18:30 - 20:00

Start i uge 32

HERRE SENIOR

Tirsdag 18:30 - 20:00

Start i uge 33

OLDBOYS/VETERAN

Mandag 18:30 - 20:00

SANDKASSE
(årgang 2016 og yngre)

KONTAKTINFO FREMGÅR AF SOENDERRIS-SK.DK/SPORTSGRENE/FODBOLD
Hvis man ønsker at starte andre hold op, kontakt venligst ssk@soenderris.dk
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Du behøver ikke være en erfaren træner
blot du har lysten.
KLUBBEN TILBYDER FØLGENDE:

• Trænerteam med godt sammenhold
• Uddannelse og dygtiggørelse
• Gode træningsforhold og faciliteter
• Trænertøj
• Fritræningsordning

OPSTART
HURTIGST
MULIGT

Kontakt Flemming ved
interesse på
fodboldssk@gmail.com
eller 6023 0872

SØNDERRIS

PRÆMIESPIL
I 2019 SÅ SØNDERRIS PRÆMIESPIL
DAGENS LYS OG
FREM TIL DEN SIDSTE TRÆKNING DEN
31. JULI 2020 VIL 10
VINDERE PR. MÅNED
ELLER I ALT 120 VINDERE VÆRE FUNDET.
Første år har 294 valgt at købe et
lod, dvs. at der var 41% chance for at
vinde en præmie. I alt er der uddelt
præmier for næsten kr. 20.000.

Vi er derfor glade for at kunne oplyse
at sidste års sponsor Danbolig, igen
i 2020 har valgt at støtte op om
Sønderris. Vi takker rigtig meget for
støtten og håber at I alle også vælger
at støtte vores sponsorer.

Vi har på det seneste skrevet til alle
der deltog sidste år, om at gentegne
deres nummer (alle dem vi har haft
mailadresse på) - øvrige vil også blive
kontaktet.

Vi satser på ikke at skulle gå hele
Sønderris rundt i år, og beder alle der
vil støtte op om Præmiespillet, om at
skrive en mail på fodboldssk@gmail.
com eller kontakte Torben Julius på
mobil nr 30-124479. Sidst men ikke
mindst, er I velkommen til at kommentere på Facebook, på opslagene
vedrørende Præmiespillet, så sørger
vi for at I bliver kontaktet.
Hjælp os med at slå sidste års deltager antal på 294, sidste salgsdato er
30. september - pt er de første 100
lodder solgt/gentegnet.”

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

VI STØTTER
SPORTEN I
SØNDERRIS

Sønderriset

’Coronatiden’ bød, trods alt, på mange lyse stunder i det fri, hvor undervisning og frikvarterer smeltede sammen og blev til den samme ting. Vi er spændte på hvad efteråret bringer.
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Træningsplan, vinter 2020/21 SSK håndbold
Sønderrishallen
Hold

Født

Tidspunkt

Kontaktperson

Mandag
U7+U8

Mix

2012+2013

17:30 - 18:30

lottekrist@gmail.com

U11

Drenge

2009+2010

18:30 - 19:30

Falke1001@hotmail.com

U13

Piger

2007+2008

19:30 - 20:45

termansen62@gmail.com

Tirsdag
U9

Mix

2011

16:00 - 17:15

U11

Piger

2009+2010

17:15 - 18:30

U15

Piger

2005+2006

18:30 - 19:45

Senior

Damer

2000-

19:45 - 21:00

ag.ladefoged@gmail.com
jpede@youmail.dk

Onsdag
U7+U8

Mix

2012+2013

17:30 - 18:30

lottekrist@gmail.com

U13

Piger

2007+2008

18:30 - 19:45

termansen62@gmail.com

Senior

Five a Side

2000-

19:45 - 21:00

Torsdag
Trille Trolle

Mix

3-4 år

16:00 - 17:00

U6

Mix

2014

16:00 - 17:00

helenevanggaard@hotmail.com

U9

Mix

2011

17:00 - 18:00

mr.allansoendergaard@gmail.com

U11

Piger

2009+2010

18:00 - 19:15

ag.ladefoged@gmail.com

U13

Drenge

2007+2008

19:15 - 20:30

29bese@gmail.com

Guldagerhallen
Tirsdag
U13

U11

Drenge

Drenge

2007+2008

18:00 - 19:30

29bese@gmail.com

2009+2010

Onsdag
16:00 - 17:30

Falke1001@hotmail.com

Tordag
U15

Piger

2005+2006

17:30 - 19:00

Blåbjerggårdskolen
Mandag
Senior 2

Damer

2000-

16:00 - 17:30

camillabechski@icloud.com

Onsdag
Senior 2

Damer

2000-

21:00 - 22:30

camillabechski@icloud.com

Træningen starter op onsdag i uge 33 (OBS nogle hold starter tidligere - kontakt træner) Vi mangler trænere til Trille
Trolle og U9. Kontakt sskhaandbold@soenderris.dk hvis der er noget for dig! Tilmelding & betaling via
http://webshop.sport-solutions.dk/SonderrisSportsKlub . Ret til ændringer & flytning af ovenstående træningstider
forbeholdes. Kontakt afdelingsledelsen på sskhaandbold@soenderris.dk for nærmere information

6¡QGHUULVHW

7

6¡QGHUULVHW

KƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐǀĞĚƌ͘ƉƌčƐƚĞďŽůŝŐĞŶ
ƉĊ<ŝƌŬĞǀčŶŐĞƚϵŝ'ƵůĚĂŐĞƌ

/          $ 
   $ '     $ .    
$ '  $     

/         , 9
  7 4343
, '      $11  -A
=-    $ .  
 ' $ 72383   
C     $$      $  ! !

$


$11
 -A
$ '           
    .   

< "  43        -  
$$  B     $  9
    $ $ '   

ŌĞƌĊƌĞƚƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƌĨŽƌ'ƵůĚĂŐĞƌŽŐ,ŽƐƚƌƵƉƐŽŐŶĞ
. 
        1  C    .  
1      . ! .   $     ! !

'    D  .   1     
  
      =
   .
! !
 '   > )E 

D   .     $ 

      

" ;   .



  !    

" ;   .




  "         . 3 – 
'       " B .  C " F 
G    $    $=-   -77C       :=: 
 $ .  $        7  
   
7-"72   -  /. -'$  F  F .       
 -     $       $  7  A  
 9
"  -  F %         $  . C   
    -  /. -'$    $
      9
  +< 5     $     
  '    
      

" ;   .



       " 1   HC F6H C    
 .- C G     >.    $   433  9
   $ /
  D-    > -F  B.  
!-.  
C $        '"   $         
$  
D$ $         
 B  !"     
 ,I        : >   D 1  
      =
$      
      
A

   .

  @     . 

" ;   .



6¡QGHUULVHW

456789:;:78:<=78:>?@
45<6AB:@?B ?78@5C

4  1 

. '
ĂƚŽ

   

2

383

/,

 
C-  

/,

3  

!!

  

383

/,

4  

1  

333

!!

    7

33

!!

    7

333

/,

    D<

33

/,

    7"

383

48

333

83
2 $

383

4 $

383

C-  

8 $

383

  

43 $

333

4 $

383

C-  

47 $

383

  

8



383

C-  





383

383

333

2  

7  





383

A  

7



383

C-  

A



333

42



C  

. '
/  , '   
  7
732D- G
232343



 $

 

! !

 ' 
1
72383

383

383





1  -A
723
J7224
K
/   
5    
 33–33
5   233-733
1  L 

  
 !.- B  
2388847
L  

4 
. ! .
728
  L 



. 
    7
. 

1 



%    $ 
     '      

 

  
43  

M   '    9
      
-   1   
FD- 5J72233
   :  . 
     .  9
     -  =-  . 9
       -  

'   -  $  

!!! !

/,/  , '   


6¡QGHUULVHW

43

