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Nyt fra baptistspejderne
Aktiviteter i Guldager Sogn
Guldager Kirke
Inkaldelse til årsmøde t lokalrå-

Forsiden: Tre gange om ugen sveder cross gym-holdet sig til en stærkere krop og bedre
form i gymnøstiksølen på Sønderrisskolen.

Sønderriset
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I uge 3 har vores 7-.klasses elever lavet deres
egen produktionsvirksomhed. De har været placeret på Teknisk Skole hvor de er blevet undervist af
unge fra Rybners og Esbjerg Gymnasium samt
fagfolk. Ugen har også indeholdt virksomhedsbesøg så tak til Vestfrost, EMS, Welltec, MJCMetal, Babcock & Wilcox Vølund.

300 forældre og bedsteforældre var
torsdag eftermiddag.

Jtu/

til

åbent hus

Sønderriset

'\
u:i.

Nytårsmarch onsdag den

1.

januar 2020

Traditionen tro har Sønderris lokalråd for 9. gang
arcangeret nytårsmarch i Sønderris.

Kl.

13 var der godt 100 forventningsfulde menne-

sker mødt op ved hallen, iføttvarmttøj og gode travesko. Nogle havde også deres hunde med.

Den I time lange tur startede ved hallen, gik herefter
til skolen for at se den nyeste tilbygning og fortsatte
gennem vores dejlige bydel. En tur hvor vi ser og
snak om den seneste udvikling i området.
far
"n
Vi kom forbi Erisvænget, hvor der bygges på fuld
kraft og som er 1. etape af områdets nyeste udstykning. Resten af turen var bare en nydelse, pånyasfalterede cykelstier med udsigt til de mange flotte
4

grØnne områder og beplantede læbælter, der har
gennemgået en gevaldig udtynding i de seneste år.

Efter gåturen og masser af dejlig frisk luft og gode
snakke, sluttede vi som sædvanlig af i foyeren med
god hj emmelavet aspargessuppe, som lokalrådet
havde sponsoreret. Der var brug for ekstra stole og
borde i år.

Mange hilsener
Lokalrådet Sønderris.
v/ formand
Tommy Noer
TA.40122131
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I weekenden d. 9 november deltog vores
fra klub Sønderris i Esbjergs første regionale turnering, som blev afholdt ude på HTX i Esbjerg.
seje First Lego League hold

Det var pædagog Nicolai der var mentor for de unge og hjalp dem med dette fantastiske projekt. Det
var både en nervepirrende og spændende oplevelse
for bømene, som mødte op med højt humør og et
kæmpe gtL-ptLmod! Hvor man bl.a. skulle programmere robotter til at udføre bestemte ting. Vi var det
eneste fritidstilbud der deltog mod skolehold. Dette
er noget vi helt klart også deltager i til næste år.
F1R.t7@ LEGO@ League er en naturyidenskabelig

teknologikonkurrence, som strækker sig over en
periode på 8 uger. Målet med tumeringen er blandt
andet, at inspirere børn og unge i alderen 10-16 år
til at blive morgendagens ingeniører, forskere og
problemløsere. I løbet af arbejdsperioden far deltagerne mulighed for at prøve at programmere, udforske et spændende tema, opleve skaberglæde og føre
egne idder ud i livet.
1F1R,tf@ LEGO@ League får deltagerne mulighed
for at arbejde med samfundsaktuelle udfordringer,
som er lavet specielt til deres aldersgruppe. Temaet
og opgaverne er lavet for at engagere og inspirere
børn og unge inden for videnskab og teknologi
Vores hold fra klub Sønderris løb af sted med prisen, og dermed også pokalen, for vores engagement
og arbejde med turneringens kemeværdier, hvilket
vi som hold og klub er vanvittig stolte af'!

Kerneværdierne var følgende

:

Opdagelse:

Vi udforsker nye færdigheder og ideer.
Innovation:
Vi bruger kreativitet og udholdenhed til at løse problemer.
Effekt:

Vi anvender det, vi

lærer,

til

at for'bedre vores ver-

den.

Inkludering:
Vi respekterer hinanden og mmmer hinandens forskelligheder.
Teamwork:
Vi er stærkere, når vi står sammen.
Sjov:

Vi har det sjovt!
--Derudover skal lyde et kæmpe tillykke til "Team
Ådal", som vandt den samlede finale, og dermed
skal repræsentere vores region til den skandinaviske
finale i Roskilde senere på måneden.
Venlig hilsen

Pia Louise Vesthy Hartvigsen
Pædagogisk leder for fritidsdelen
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Færedygtiglhed ihsrnehot

I område Hjerting-Esbjerg NV vil vi fra 2020 sætte
fokus på bæredygtighed, og det at være bevidste om
mlljøet, og hvilke materialer vi i daglig praksis anvender.

I kommunen arbejdes der med FN's 17 verdensmåI,
som er fordelt imellem de forskellige forvaltninger
med henblik på fokusområder. I Børn & Kultur arbejdes der særligt med 3 mål: Afskaf fattigdom,
kvalitet i uddannelse og klimaindsats.
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Søndag den 23. februar 2O2O
Kl. 14.30 - 16.30 i Sønderrishallen

holder vi fastelavnsfest for alle børn under 12 år.
(Dørene åbnes kl. 14.00)

Vi skal slå katten af tønden, lege og
danse til levende musik. Du får en
fastelavnsbolle, juice eller cacao og en
slikpose. Der er præmier til kattekonge,
kattedronning og de bedst udklædte.
Der vilvære mulighed for at de voksne kan
købe fastelavnsboller, kage, kaffe m.m.
Egne drikke- og madvarer må IKKE medbringes (kun til babyer)
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Tilmelding/Betaling:
Via selvbetjening på

webshop.sport-sol utions.d k/SonderrisSportsKl u b
Sidste frist for køb af billetter
er d. 18. februar 2O2O

,,.,.ia:,;.

BETAL KR. 149 PR. MÅNED og deltag i alle vores
aktiviteter. Du vælger selv vi har fodbold, bueskydning, spinning, gymnastik, dans, fitness o.m.a. Du
kan komme lige så ofte du vil. Du kan med en fri-

træningsordning deltage i alle aktiviteter hos SSK.
Med et medlemskab, kan du "hoppe rundt"
mellem holdene. Online booker du holdene, dog
med undtagelse af fitness, hvor du kommer, når
du har lyst.
OPRETTELSESGEBYR

Ved oprettelse opkræver vi kr. 1OO i administrationsgebyr. Dette beløb går til dækning af
omkostninger ved oprette ser af denne type af
medlemskab.
BRIK
For at benytte fitnesslokalet, skal du have en
nøqlebrik. Her er der en lejeprls på kr. 100.

Brikken skal returneres ved afslutning af
medlemskabet oq beløbet refunderes ikke.
LÆS MERE
Du kan se meget mere om hvad SSK tilby'

0",

oa

soeåderris.dk/ssk
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SønderisSportsklub
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blev afholdt den 8. december med dejlig ,to,
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tiktning.

Hele 145 børn med familier mødte op og havde en dejlig formiddag.
Julemanden kom på besøg med sine nissepiger (piger frabl.a. koret på Sønderrisskolen og et par andre store
piger-tak for hjælpen). Julemanden havde sin musiker med, så det blev juletræsfest, som i "gamle" dage.
Med julesange, Boogie woogie, En to tre så siger vi..., og julesange.
Børnene fik æbleskiver og slikposer. De voksne kunne købe æbleskiver, kage og kaffe.
Sådan et arrangement kan kun lade sig gøre med rigtig mange frivillige hjælpere.
Nogle brugte mange timer, andre ca en time. Men uanset tidsforbrug, er al hjælp vigtig. Så tusind tak for
hjæ1pen alle sammen. Det kniber ofte med hjælp til opstilling af borde. Hviivi er.*ng., kan det gøres på

I

time.
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i skærbæk'
p'ir?ltil DBu's årsmøde
overrakt
Langerhuus
fik ss{,:,"_g"n Kim
2019
arbejde for afdelinoe;eren er fuld fortjent'
november
Den 20
at
ioJno,o
åi;rSSK og Synes naturligvis
Kim var indstiuet
"ft;6åy1lruno"
i'*"vi*,
Kim
;. nave
Vi er utroligt gruolf;

EndnuengangetstorttillykketilKimogtakfordemangeårsarbejde.

UDDRAG AF
INDSTILTINGEN AF KIM
TIL PRISEN:
Kim har været træner for klubbens drenge i årgang 2OO4

%x*,

siden de var U6, og altid ydet en kæmpe indsats i klubben
og aldrig sagt nej når nogen har bedt om hjælp.
Kim er visionær og var blandt initiativtagerne til samarbejdet mellem SSK og SGI på ungdomssiden. Efter holdsammenlægningen, har Kim også taget.en kæmpe tørn for den
anden del af samarbejdet - nemlig SGl. Her er han ved siden
af opgaven som holdleder også DBU fodboldskole leder for ,&
klubben, og for nyligt har han accepteret jobbet som ungdomsformand. Her skal han sammen med klubbernes samarbejdsansvarlige prøve at sikre den røde tråd i samarbejdet
samt være bindeledet mellem holdene og ledelsen.

Vi mener Kim er den helt rigtige kandidat til prisen, og er
meget glade for at have ham i klubben.

HVEM I(AN
INDSTILLES
TIL PRISEN?
Personer, der har virket i klubben i
mindst 10 år, og som i deres virke
altid har været et eksempel til efter-

følgelse.
Personer, der har virket på børne- og

ungdomsområdet, er meget velegnede.
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Nr.230, Ernst Pedersen, Slq/ttens Kvarter

kn 2OO
kr.2OO
kr.'lOO
kr.'lOO
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kr.'lOO
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Nr. 166, Jan Møller, Marsvænget
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præmie
præmie
præmie
præmie

kr. 5OO
kr.2OO
kr.2OO

Nr.126, Line K. Hunderup, Uranusvænget

kr.lOO

Nr. 2, Bo Fyhring, Vægtens Kvarter

Nr.213, Jane Holte, Slq/ttens Kvarter

2.
2.

Nr. 11, Tanja Holm-Jessen, Vægtens Kvarter

3.

Nr. '105, Oluf Jørgensen, Klipperen

3.
kn IOO
3. præ,mie kr.'lOO
3. præmie kr.'lOO
3. premie kn 1OO
3. præmie kr.'lOO
3. præmie kr.'lO9

Nr.'l2Z Poul Brogaard, Uranusvænget
Nr. 132, Lene Nielsen, Uranusvænget
Nr. 133, Carsten Jensen, Saturnvænget

Nr.250, Per Buch, Venusvænget
Nr.262, Preben Toft, Merkurvænget

Nn 240, Brian Seider, Venusvænget
Nr. 244, Susan Krammer, Venusvænget

Nr. 51, Jan Hovmand, Jomfruens Kvarter
Nr. 105, Louise Nissum, Jomfruens Kvarter
Nr. 122 Poul Brogaard, Uranusvænget
Nr. 179, Brian Møller, Krebsens Kvarter
Nr. 188, Helle Kriiger, Tvillingernes Kvarter
Nr. 212, Line Nielsen,

SMtens Kvarter

Lad os sælge din bolig!
Få en gratis salgsvurdering

- Solgt eller gratis
''1

Ring 7512 42

OO

danbolie
SAMARBEJDER MED NORDEA

Sønderriset januar 2020
Vinteren nærrner sig sin afslutning. Allerede i februar er der
mange tegn på at foråret er på vej. Solen er begyndt at varme
mere og på disse dage kan solsortens sang høres. I haven
titter vintergækker og erantis frem. Kigger i nærmere ned i
den smukke vintergæk kan I se grønne tegninger. Det er
duftpletter, der lokker insekter til blomsten, så den kan blive
bestøvet.

Vintergækken er ikke den eneste, der får fint besøg i denne
måned. Gurli Gris har også fået kærestebesøg fra Vorbasse.
Gurli Gris nyder i den grad at fr selskab og det bliver en fornøjelse at følge hende de næste 3 måneder, 3 uger og 3 dage.
Så længe er en so drægtig og denne gang tror vi på det.
Fårene klippes to gange om året. I februar og i september.
Dagen i februar bliver annonceret på Midtgårds facebookside, da mange institutioner gerne vil opleve fareklipperen

Winnie klippe og fortælle.
Fårene er drægtige

i

150 dage og

vi forventer lam i starlen af

aprrl.
Gederne forventes at læmme medio april. Igen i år læmmer
gederne på marken, så gæster på gården vil kunne se dem

hoppe rundt.
Sæt kryds i kalenderen den 2614 frakl. 10-12.30, hvor Midtgård inviterer til nogle hyggelige timer med bål og snobrød
samt sjove oplevelser ved dyrene.

Ved skrivebordet arbejdes der med ideer til nye formidlingstilbud til institutioner og skoleklasser.
Vi glæder os til foråret og til at byde velkommen til de mange grupper, som allerede har booket en dag på gården. Kalenderen fortæller at der igen bliver fokus på den legende
læring.

-Fie15
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...til en kor-workshop for voksne
lørdagden 14. marts zozo fra kl
9:3o-ca. 16:00 i Stjernehuset på
Sønderrisskolen, Krebsens Kvarter 58, 67to Esbjerg V.
Repertoiret er rytmiske, afrikansk prægede sange. Ved den åbne prøve, som dagen afsluttes
med, spiller bl.a. to professionelle afrikanske musikere, brødrene Suso, som er opvokset med en
righoldig vestafrikansk musikkultur. De mestrer
traditionelle instrumenter som kora, balafon og
djembe, så musikken får den helt rigtige lyd! (Find
dem evt. på facebook, søg efter'The Gambian
Folk Project')
Korledere er Heidi Newlands, Mette Johansson
og Dorthe Kodal, som alle er et{arne indenfor musik og korledelse.

Program for dagen:
9:3o-11
1't

:oo-11

:oo Opvarmning og korprøver
:Jo Formiddagskaffe

11:3o-1j:oo Korprøve
13:oo-13:+j Frokost
13:4j-15:1j

P

røv

er

m

ed m usikere

i5:3o-ca r6:?? Åben prØve.lnvitdr gerne familie og
venner til at komme og lytte på. Du behøver ikke
at være korsanger for at deltage, bare du er glad
for at synge og indgå i et fællesskab.
Pris inklusive forplejning zoo kr Tilmelding og be-

taling sker via mobile pay til nr 53657543 - skriv
WORKSHOP iteksten.
Sidste frist for tilmelding er den 1o. marts. Betalingen gårfortrinsvis til forplejningen. Musikere og
korledere arbejder gratis, og overskuddet fra dagen går til foreningen Bendula, som støtter børns
skolegang i Gambia. (Besøg evt. Bendula på facebook, søg efter Bendula.

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS . ESBJERG
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Baptistspejderne har et godt tilbud

TIL DIG!
I KLYNGEN - for børn fra 5-7 år
i FLOKKEN (1. - 3. klasse) og TROPPEN (4. -?? k

er der plads til flere spejdere,
og vi inviterer derfor alle friske børn til

SPEJDERMØDE
HVER MANDAG fra 16.30 - 18.00
Vi hygger os med forskellige spejderfærdigheder
f.eks. lære knob, morse og naturen at kende.
- men vi Ieger også, går på opdagelse, får nye venner,
synger, tegner, laver små konkurrencer m.m.
Har du lyst til at være med
i et dejligt FÆLLESSKAB
- så kom og vær med!

PRØV

KOtul og
- det koster ikke noget
e første fire gange!
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Hver MANDAG aften kl. 16,30 - 18,00 i "NØglen" på Ravnsbjergvej G ved Midtgård
Vil du vide mere kan du også ringe til Kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944
https ://www. esbjerg

1

kreds.d k

&ftåæ ffis" ffiffis;å wæffkæmffi'?ffiffi hffiffi mærm$HåæSp€jd
FamilieSpejd er for børn fra 3
års alderen, der deltager
-? voksne.
sammen med mindst 6n af deres
- eventuelle søskende er selvfølgelig også velkommen.
Vi tager udgangspunkt i emnerne natur, Ieg og oplevelse
- samt mødet med SKOVSERNE.
FamilieSpejd mødes en lørdag formiddag om måneden.
dog næste gang: Lørdag d"22. febr. kl. 14 - 16 til FASTELAVN
- her er alle velkommen - med SMS tilmetding
Lørdag d. 7 . marts kl. 1 0-12 til almindeligt FamilieSpejd-møde
Ring/SMS til Esther og Frank Korsbro på tlf. 27821524 for mere info/tilmelding.

Sønderriset

Aktfivnteter n Gufldagcr 0g Hostrup $ogme
Februar

Fredag den 27. marts kl. 14.00: Strikkecaf6

Søndag den 2.februar kl. 16.00 i Guldager Kirke: Orgelindvielse.
Konceft med kirkens organist Karina Bøje Jensen samt
Mette Krtiger, basun, og Kasper Knudsen, trompet. Der
vil blive spillet musik af bl.a. Bach og Buxtehude..

set, Sønderris

Onsdag den 5. februar kl. 14.30: Sogneeftermiddag i
Sognehuset, Sønderris, med tidligere professionel fodboldspiller Jens Jøm Bertelsen, der vil fortælle om sit
arbejde med De Hjemløses Venner, der arbejder for de
socialt udsatte i Esbjerg Kommune.

i Sognehu-

April

Onsdag den l. april kl. 14.30: Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Denne eftermiddag vil vi slmge fra
Højskolesangbogen og der vil være mulighed for selv at
vælge, hvilke sange, vi skal
synge.

Fredag den 17. april kl. 14.00: Strik4<ecafe

i Sognehuset,

Sønderris

Maj

l.

maj kl. 14.00: Strikkecaf6

i Sognehuset,

Onsdag den l2.februar kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset i Sønderris. Denne aften skal vi besøge Esbjerg Lufr
havn, hvor vi vil ffi en rundvisning. Vi mødes ved Sognehuset i Sønderris og kører
derefter ud til lufthavnen.

Fredag den

Fredag den l4.februar kl. 14.00: Strikkecafd i Sogne-

på kirkegården og Brian
Bannerholt fortælle om kirken. Efterfølgende går
Guldager Forsamlingshus og drikker kaffe.

huset, Søndemis

Fredag den 2 l . februar kl. I 9. 00 i Guldager Kirke: I(oncert med Jazzpil dansk. Vi gentager succesen fra sidste år med det anmeldenoste jazzorkester "Jazz på
Dansk". Orkestret har høstet mange roser for sine iazzfortolkninger af sange og salmer fra den danske sangskat,
senest med udgivelsen "Den fagreste rose", hvor vi bliver taget med tilbage til 1700 tallets åndelige sange med
Kingo, Brorson, Stub og Bellman. Orkestret består af
Martin Schack på piano, Michael Olsen på saxofon, Martin Ramsbøl på bas og Morlen Lund på trommer. Efter
koncerten er der snacks og et glas vin.

Mandag d. 24. februar kl. 19.30 i Guldager Kirke: Yestjysk Orgelfestival med Rikke Lender, mezzosopran
og Søren Christian Vestergaard, orgel.
Fredag den

28. februar

Sønderris.
Onsdag den 6. maj kl. 14.30: Sogneeftermiddag i Guldager Kirke. Denne eftermiddag mødes vi ved Guldager
Kirke, hvor graver Søren Brydsø vil give en rundvisning

Onsdag den 13. maj kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset
Sønderris. Efter vi først har fået lidt at spise vil Brian
Bannerholt forlælle om sin tur til New Zealand

Fredag den

15.

Guldager og Hostrup menighedsråd.

Har du lyst til at prøve at synge i børne-

kl. I 4.00: Strikkecaf6 i SogneForløbet strækker sig over fire onsdags korprøver og
ender ud med en Gudstjeneste Palmesøndag i Guldager kirke.

Marts

Onsdag den 4. marts kl. 14.30: Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Foredrag med Mette og Poul Nørup:
Et billedforedrag om en langsom kultunejse på cykel fra
Esbjerg til Rom.
Onsdag den I I . marts kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset
i Sønderris. Vi besøger denne aften Esbjerg Mejeri. Vi
mødes ved Sognehuset og kører derefter til mejeriet.

Fredag den I3. marts kl. 14.00: Strikkecaf6

i Sognehu-

set, Sønderris

Vi vil bl. andet øve søndagens salmer, men vi skal
også øve en sang, vi selv skal synge midt i Gudstjenesten og endnu en sang som vi skal synge sammen med
kirkens store kor oppe ved kirkens orgel.
Onsdagene 413, \713, 1813,2513 holder vi korprøve kl.
15 - 16 i sognehuset som ligger tæt ved Sønderrisskolen.
Søndag d. 5/4 holder vi en kort korprøve kl 9.30 i kirken før Gudstjenesten starter kl. 10.30.
Spørgsmål kan rettes til kirkens organist Karina Jensen

organisti guldager@ gmail. com
Onsdag den 25. marts kl. 19.00 i Guldager Kirke:Phskens salmer med Guldager Kirkes kor og organist,
Karina Bøje Jensen

tlf.50933327
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Fax 1 5116152
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
22.mafts
29.

marts

09.00

10.30

MPF

Midfaste

MPF

10.30

Mariæ bebudelsesdag

Graver

10.30

2. påskedag

10.30

1. s. e. påske

aprrl

09.00

26.

maj
3. maj
8. maj
9. maj
i 0.maj
2.

@ 50933321
organist@guldagerkirke. dk

april
5. april
9. april
10. april
12. aprll
13. april
19. april

4.

Karina Bøje Jensen

10.30

Dåbsgudstjeneste

10.30

09.00

Palmesøndag

19.30

10.30

Skærtorsdag

Langfredag (ingen dåb)

10.30
10.30

09.00

r

0.30

Påskedag
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Sognehuset
Krebsens Kvarter J4
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Kirkelige handlinger
Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse

til Kirkekontoret
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Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til
gudsdenester 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 al kirkebetjeni ngen.

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

BB: Brian Bannerholt
VPF: Mette Præstegaard Friis
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