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Da covid-19-pandemien satte en stopper for mange sociale og sportslige aktiviteter, udkom ’Sønderriset’ ikke dette forår. *)
Deadline for næste nummer er den 30. oktober. Lokalrådet leverer forsiden, SSK bagsiden.

Auraskolen har fået EU’s godkendelse (igen-igen) af et
Erasmus+ projekt, som har overskriften IN-AP-DI
(forkortelse for: INnovative APproaches to DIdactics =
innovative tilgange til didaktik).
Verden forandrer sig – hurtigere end nogensinde – og gør
det nødvendigt for Auraskolen også at forandre og forbedre sig ved at have fokus på innovative tilgange til didaktik; måden at undervise på.
Auraskolen ønsker fortsat at give eleverne den bedste
undervisning og de bedste rammer for at kunne lære og
uddanne sig. Det er derfor nødvendigt, at medarbejderne
tilegner sig nye innovative tilgange til didaktik, og at
dette sker i en europæisk kontekst, da det ikke længere er
tilstrækkeligt at søge viden nationalt.

Side 3: Fodbold supersøndag
Side 4-5: Nyt fra Galaksen

Auraskolen ønsker at forbedre den didaktik, som anvendes i dag for således at anerkende og tilgodese de nye og
anderledes krav og behov, som er i skolens hverdag. Auraskolen arbejder fortsat på at understøtte elevernes læring og tilegnelse af 21st century skills (kommunikation,
samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning).
Projektet har udløst midler (EURO 75600,-) til at 36 lærere og pædagoger fra Auraskolen kan komme på kursus
i Europa og blive endnu stærkere og mere kompetente
undervisere.
Læs mere om Auraskolens internationale projekter og
samarbejder her:
http://auraskolen.esbjergkommune.dk/om-auraskolen/
internationale-projekter.aspx
/Lisbeth Kodal (international koordinator)

Side 6-7: Midtgård
Side 8: Aflysning af ’Kom-og-spis-arrangement’
Side 9: Nyt fra Baptistspejderne
Side 10-11: Guldager Kirke
Bagsiden: Fra Baptistspejderne

For børnene i Galaksen er et besøg på Midtgård et spændende og stimulerende møde med jord, planter,
dyr og mennesker.
Billedet viser en lille flok galaksebørn på opdagelsesreje.
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SuI U14 AFDELINGEN
U14 årgangen i SGI/SSK fodbold havde
søndag d. 30. august arrangeret
“Supersøndag i Sønderris”.
Alle 4 hold spillede kampe forskudt således, at der kunne
heppes på hinanden på tværs af holdene.
L3 startede ud med at vinde ganske stort i lokalopgøret mod
Tarp. Derefter måtte L4 se sig slået af BFO fra Grindsted egnen. L5 spillede en træningskamp mod SGI/SSK U13 - og her
blev det til et knebent nederlag på 0-1.
L2 sluttede dagen af med endnu et lokalopgør mod EfB. Her
måtte de sort/hvide se sig slået med 1-2 efter en tæt kamp.
Masser af forældre, bedsteforældre og venner kom forbi for at kigge og
heppe på spillerne.
U14 tæller 63 spillere og 11 trænere, og cheftræner Mathias Paulsen
fortæller stolt, at der altid er 40-60 spillere til træning de 3 gange i ugen
årgangen træner.
Nogle spillere kommer til alle 3 træninger, mens der selvfølgelig også
er plads til de spillere, som kun ønsker at træne 1-2 gange i ugen.
Det er et fedt træningsmiljø, hvor alle spillere bliver matchet på rette
niveau, og hvor det usædvanlige gode sammenhold på tværs af de 4
stk 11-mands hold, er det bærende element. Holdene spiller i L2b, L3,
L4 og L5.
Derudover er der en enorm stor opbakning
fra forældrene på årgangen, som gang på
gang hjælper trænerne med at arrangementer som ex “Super-søndag” lykkedes.
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På tur til Midtgård
I Galaksen har vi siden midt i
marts, hvor store dele af vores samfund blev lukket ned, og efterfølgende i genåbningen skullet agere i en
ny ”Corona-virkelighed”.
Det har betydet mange nye rutiner og ændrede rammer for børnene, forældrene og personalet. Vi har
nemlig løbende skullet forholde os til de mange
retningslinjer og krav, der er kommet til os.
Fra dag til dag ændrede vi på praksis og rutiner i
vores huse.
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Vi oplevede her en kæmpe forandringsparathed
blandt personalet, børnene og forældrene.
Her er lidt eksempler på den nye praksis:
• Nye rutiner når forældrene afleverer og henter deres børn. Indtil sommerferien blev børnene afleveret og hentet udenfor dørene/lågerne. Vi har stadig
anderledes rutiner, og vi har meget fokus på afstand
blandt de voksne.
• Mange nye hygiejne tiltag med hyppig håndvask
og ekstra rengøring.
• Vi er ude det meste af dagen, aktiviteter er flyttet
ud på legepladsen eller i nærområdet
• Børnene er i faste grupper og zoner.
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Den noget anderledes måde at arbejde pædagogisk
på, har givet anledning til spændende refleksioner
over vores pædagogiske praksis.
Vores primære fokus har været at samle på de mange ”Guldkorn”, der har styrket børnenes dag. Vi har
oplevet, at der i aflevering og hentesituationer er en
anden ro og nærvær. Det samme er gældende i børnegrupperne, hvor vi har oplevet en fordybelse og
anden tilgang til leg.
Udelivet har fået endnu større værdi i det pædagogiske læringsrum med børnene. Vi har oplevet, at opdelingen af legepladsen, for mange børn har givet
mere tryghed med faste voksne i zonerne.
Vi har også oplevet nye måder at være sammen om
lege og aktiviteter på, da der ikke har været adgang
til så meget legetøj.
De faste rutiner omkring hygiejne og håndvask har
mindsket sygefraværet blandt børn og voksne.
Alle disse erfaringer har vi på forskelligvis valgt at
bringe med os videre ind i den fremtid, der venter på
den anden side af Coronaen og inddrage i vores
fremadrettede praksis.

Hulebyggeri på legepladsen

Vi er nu på vej ind i efteråret, fortsat med en øget
opmærksom omkring de retningslinjer, der stadig er
gældende i forbindelse med covid-19.
Forebyggelsen af Coronavirus er vores fælles ansvar, og det er dejligt at opleve, at forældre har forståelse for dette, og for de anderledes arbejdsvilkår
personalet har.
Stor ros til personalet i Galaksen, som hver dag passer alle børn på en tryg og nærværende måde, og
sørger for en hverdag med masser af leg, læring og
kreativitet i de nye vilkår.

Mie Rasmussen
Pædagogisk leder i Galaksen, Stjerneskuddet

Vi fejrer fødselsdag på legepladsen
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September på Midtgård
Det er blevet efterår, men vi har mange dejlige dage med sommervarme, og det nyder de mange
grupper som besøger gården.
Det har igen været en stor fornøjelse at følge grisenes udvikling. 3 af grisene er blevet solgt til en familie i Novrup og de sidste fire skal slagtes i oktober. Pris for Økologisk grise/lammekød er 65 kr. pr.
kilo.
Ved interesse for køb af grisekød og lammekød
kontakt Hanne Kjærgaard Lehmann 27241452.

Lammene er taget fra fårene og går på marken op
mod skoven. De tager fint på i vægt og skal ligeledes slagtes i oktober.
Gedekid og geder er blevet vældig tamme. De nyder at blive nusset og klappet af de mange familier
og børnegrupper som besøger gården.
Andeflokken er meget stor i år, da vi på gården har
besluttet at købe en skræmmefugl, som blev opstillet ved andegården. Vi har i mange år haft besøg af
gråkrager, som både spiser andeæg og ællinger.
Kaninerne er rykket ind i stalden, da deres hus skal
renoveres. De kan besøges når personalet er på arbejde.
I frugthaven har vi besøg af de skønneste sommerfugle. Her kan man blandt andet opleve Nældens
takvinge og Admiralsommerfuglen. Det særlige
ved admiralsommerfuglen er, at den lægger sine æg
på brændenælden. Den søde nedfaldsfrugt tiltrækker sommerfuglene, og de drikker sig gerne fulde
og bliver sløve.
Køkkenhaven er ved at blive flyttet op til stuehuset.
Her vil køkkenhaveforløbet hænge bedre sammen
med bålstedet og pizzaovnen. På sigt vil der blive
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etableret et udekøkken, som vil gøre arbejdsgangene i køkkenhaven bedre.
Biernes honning er blevet presset. Det har været en
stor oplevelse for både personale og børn fra Galaksen at følge arbejdet i bigården.
Det overdækkede madpakkehus bliver flittigt brugt
af besøgende. Det er dejligt at opleve den store interesse for området og dyrene.
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Desværre har vi i lokalrådet set os nødsaget til at aflyse nedenstående arrangement pga. Coronasituationen. Det er vi meget kede af, men forsøger at få det op at stå igen når muligheden er der.
De tilmeldte vil få betalingen refunderet/tilbageført - håber på forståelse herfor.
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Tommy Noer

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Baptistspejderne har et godt tilbud

TIL DIG!
Der er plads til flere spejdere i Klyngen og i Flokken
og vi inviterer derfor alle friske børn (fra 5 år) til

SPEJDERMØDE
HVER MANDAG fra 16.30 - 18.00
Vi hygger os med forskellige spejderfærdigheder
og er
(så husk varmt tøj — for vi er ude hver gang)
- men vi leger også, går på opdagelse, får nye venner,
laver små konkurrencer, hygger ved bålet m.m.
Har du lyst til at være med
i et dejligt FÆLLESSKAB
- så kom og vær med!
KOM og PRØV

- det koster ikke noget
de første fire gange!

SES VI ??
PS.– vi følger
selvfølgelig alle
Corona reglerne

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
https://www.esbjerg1kreds.dk

Alle er også velkommen hos FamilieSpejd
FamilieSpejd er for børn fra 3 —? års alderen, der deltager
sammen med mindst én af deres voksne.
- eventuelle søskende er selvfølgelig også velkommen.
Vi tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse
- samt mødet med SKOVSERNE.
FamilieSpejd mødes den 1. lørdag i måneden.
Næste gang: Lørdag d 3. oktober kl. 10-12

Ring til Esther og Frank Korsbro på tlf. 2782 1524 for mere info/tilmelding.
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Efterårets arrangementer for
Guldager og Hostrup sogne
September
Onsdag den 2. september kl. 14: Sogneeftermiddag i
Guldager Kirke. Denne eftermiddag mødes vi ved
Guldager Kirke, hvor graver Søren Brydsø vil give en
rundvisning på kirkegården og Brian Bannerholt fortælle om kirken. Efterfølgende går vi i Guldager Forsamlingshus og drikker kaffe.
Onsdag den 9. september kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset i Sønderris. Efter vi først har fået lidt at spise
vil Brian Bannerholt fortælle om sin tur til New Zealand
Fredag den 11. september kl. 14.00: Strikkecafé i
Sognehuset, Sønderris
Fredag den 25. september kl. 14.00: Strikkecafé i
Sognehuset, Sønderris
Oktober
Onsdag den 7. oktober kl. 14.00: Sogneeftermiddag i
Sognehuset, Sønderris. Østerklev – et hus med en
usædvanlig historie. For edr ag med ar kivchef J ør gen Dieckmann Rasmussen.
Østerklev er navnet på det statelige hus på Hjerting
Strandvej 77. Det er tegnet af arkitekt C. H. Clausen
og opført som privatbolig. Sådan fungerede det også
frem til 1947, og sådan fungerer det også i dag, men
fra 1947-ca. 1975 var det ejet af Mødrehjælpen for
Ribe og Ringkøbing amter og fungerede som såkaldt
svangrehjem, hvor gravide piger kunne få et diskret
ophold. Fra 1976 og frem til 1989 var det rekonvalescenthjem for Ribe Amt, inden det blev nedlagt og
bygningerne solgt til en privat køber. Det er ikke
mindst om tiden som svangrehjem under Mødrehjælpen, der er fokus på i foredraget, som ledsages af billeder. Og, Inge Thygesen, en af pigerne fra dengang
medvirker og fortæller sin historie.
Fredag den 9. oktober kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Mandag den 12. oktober kl. 19.00: Koncert i Guldager Kirke med ”Duo KlaSiRuLa” Duoen består af
blokfløjtenist Ditte Østergaard og guitarist Kristian
Nøhr, som har spillet sammen siden 2001 da de begge
studerede på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg hos henholdsvis Nikolaj Ronimus og Jørgen
Bjørslev.
Duoen spiller klassisk musik fra den tidlige renæssancen og op til nutiden, hvor der ofte skeles til danske
komponister.
Et typisk program kan kan varieres med musik fra
barokken af Johan Sebastian Bach, argentinsk tangoer
af Piazolla og romantisk folklore af Carl Nielsen og
Edvard Grieg.
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Onsdag den 14. oktober kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset i Sønderris. Filmaften. Vi vil denne aften først
få lidt at spise og bagefter se film.
Fredag den 23. oktober kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
November
Onsdag den 4. november kl. 14.00: Sogneeftermiddag
i Sognehuset, Sønderris. Fællessang. Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Denne eftermiddag vil vi
bl.a. synge fra Højskolesangbogen.
Fredag den 6. november kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Onsdag den 11. november kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset i Sønderris. Efter vi har spist sammen vil tidligere sognepræst ved Vor Frelsers Kirke, Esbjerg,
Arne Aa fortælle om ”Det levede liv”. Om sit foredrag skriver han: ”Fra Grønlands kolde øde og til
Ækvators brand”, sådan husker jeg vi skrålede i min
tid som pilt i FDF 2. og senere 5. kreds i Esbjerg.
Nu hvor erindringen om et meget omskifteligt liv efterhånden er blevet betydelig længere end ”pusten”,
tænker jeg ofte over denne linje, når eftertanken panorerer hen over det liv som er levet.
Levet som sømand, som fisker, som sognepræst og nu
som emeritus.
I løbet af fortællingen vil vi tage en tur rundt i hele
den brogede verden, men også gå en tur igennem sind
og sogne og mangeartede opgaver, og se på det levede liv, som det kom til at se ud gennem præstens briller.
Fredag den 20. november kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Søndag den 22. november kl. 11.30: Efter gudstjenesten i Guldager Kirke, der starter kl. 10.30, spiser vi
frokost i Sognehuset i Sønderris.
December
Onsdag den 2. december kl. 19.00: Syng Julen ind.
Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager. Efter
vi har sunget, går vi i forsamlingshuset, hvor der vil
blive serveret kaffe, sodavand og kage.
Søndag den 6. december kl. 14.00: Julekoncert i Hostrup Kirke med Hjertingkoret.

Guldager og Hostrup menighedsråd
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Gudstjenesteliste for
Guldager og Hostrup
Dato

Guldager Hostrup

Guldager Kirke

Præst Bemærkninger
Sognepræst

3. okt.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

4. okt.

10.30

MPF

17. s. e. trin Høstgudstjeneste

11. okt.

10.30

BB

18. s. e. trin

17. okt

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

18. okt.

09.00

MPF

19. s. e. trin

09.00

10.30

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

Sognepræst

Mette Præstegaard Friis
Kastanielunden 67
6705 Esbjerg Ø
50 51 60 20

Kirkekontoret

25. okt.

10.30

BB

20. s. e. trin

1. nov.

10.30

MPF

Alle Helgens dag (-dåb)

7. nov.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

8. nov.

10.30

MPF

22. s. e. trin

15. nov.

09.00

BB

23. s. e. trin

22. nov.

10.30

29. nov.

10.30

5. dec.

09.00

10.30

BB

Sidste s. i kirkeåret

MPF

1. s. i advent

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

6. dec.

10.30

BB

2. s. i advent

13. dec.

09.00

MPF

3. s. i advent

20. dec.

10.30

BB

4. s. i advent

24. dec.

13.00 BB
14.30 BB

09.00

10.30

Juleaften
14.30 MPF

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

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

16.00 MPF
25. dec.

10.30

26. dec.

09.00

MPF

Juledag

10.30

BB

2. juledag

27. dec.

10.30

MPF

Julesøndag

31. dec.

15.00

MPF/BB

Nytårsaften

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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I WALK
THE
LINE
Et multishow
om livets vilkår
med musik
af Johnny Cash

Fri entre

Søndag den 8. november 2020 – kl. 14.00
Oplev de bedste og mest indholdsrige Johnny Cash
sange.
Mellem sangene bliver beretningen om Johnny Cash
fortalt i ord og billeder.
Showet opføres af seks sangere og musikere fra
Amager, som har sammensat det spændende
repertoire. Til hverdag synger de sammen i
Amager Gospelkor.
Alle er velkomne!

STED:
Stjernehuset, Aura Skolen
Sønderris, Krebsens Kvarter 58,
6710 Esbjerg V

Yderligere info fås hos
Frank Korsbro 5189 7224
eller på korsbro@esenet.dk

Arrangør:	Baptistspejderne
og Baptistkirken i Esbjerg

