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Julehyggen er helt i top, når der inviteres til julekoncert ved skolens kor og musikundervisning. I år er
koncerten i Sædden Kirke mandag den 6. december kl 18:30, på skolen tirsdag den 7. december kl 10:00.
Det store stemningsfulde Luciaoptog afvikles tirsdag den 13. december kl 8:00 og igen 8:40. Kom og se
julen blive båret ind!

Side 3: Morgensang på skolen, Skolefordbold
Side 4-5: Nyt fra Galaksen
Side 6: Frittereftermiddage
Side 7: Kage!
Side 8: 0.b’s tur til Midtgård
Side 9: Bendulas kagekonkurrence
Side 10: 3.b på lejr i Givskud Zoo
Side 11: SSK Cross Dance

Side 12-13: SSK Gymnastik, Årets julekalender
Side 14-15: Nyt fra Midtgård
Side 16: Vestjysk Bank Cup
Side 17: Baptistspejderne
Side 18: Guldager Kirke
Side 19: Om ’Sønderriset’
Side 20: SSK fodbold

Forsiden:ÊPåÊMidtgårdÊfylderÊtankerneÊomÊbæredygtighedÊmeget.ÊIÊdisseÊårÊerÊvoresÊsårbareÊinsektfaunaÊtruetÊafÊbekæmpelsesmidlerÊogÊforarmelseÊafÊdyrenesÊhabitater.ÊGodeÊbiblomsterÊpåÊalsidigeÊbiotoperÊ
erÊenÊhjælpendeÊhåndÊtilÊhumlebier,Êsvirrefluer,ÊhonningbierÊogÊandreÊafÊnaturensÊsmåÊnødvendigeÊ
væsner.
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SkolenÊharÊiÊdetteÊskoleårÊbesluttetÊatÊsamleÊheleÊskolen,ÊalleÊbørn,ÊungeÊogÊpersonaler,Ê4ÊgangeÊårligt,ÊiÊStjernehuset,ÊtilÊfællesÊmorgensang.Ê

MandagÊd.Ê12/9ÊvarÊdetÊførsteÊgangÊviÊvarÊsamletÊfællesÊpåÊtorvet.ÊMartinÊbødÊ
velkommenÊogÊderefterÊblevÊderÊsungetÊtreÊsange,ÊsomÊmangeÊhavdeÊøvetÊpåÊiÊ
forvejen.ÊViÊsangÊSensommervisen,ÊJordenÊerÊfladÊogÊJoanna.ÊDetÊlødÊganskeÊ
fantastiskÊmedÊsåÊmangeÊstemmerÊogÊMetteÊvedÊflygeletÊogÊHeidiÊpåÊguitar.Ê
DetÊvarÊenÊdejligÊmådeÊatÊstarteÊdagenÊpåÊforÊbådeÊbørn,ÊungeÊogÊvoksne.

Lise Brock Hemdorff skriver:
Et af drengeholdene på 4. årgang er i år blevet nr. 1 til skolemesterskaberne i Tjæreborg:
Kasper, Nikolai, Malte, Liam, Sander, Mads og Jonathan.
Vi siger tillykke til gutterne med det fine resultat!
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Onsdag d. 7. september kunne Galaksen
fejre 10 års fødselsdag, og det blev gjort
med fest for alle hele dagen lang.
Dagen startede hvor alle børn var samlet ved Solstrålen, hvor der blev sunget fødselsdagssang og
spist is. Selvom Galaksen er en institution med 270
børn, har vi et fællesskab på tværs af vores 3 afdelinger når det giver mening for børnene. Vi har
mange fælles emner og aktiviteter gennem året, og
nogen er fælles – andre bliver afholdt i den enkelte
afdeling.

Om eftermiddagen var der fest for børn, forældre
og personale i Galaksen, og det blev en rigtig stor
fest på pladsen foran Stjernetorvet på Sønderrisskolen.
Temaet til festen var cirkus, og personalet havde
været kreative og fundet på mange sjove boder
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børn og forældre kunne prøve, man kunne blandt
andet lave dåsekast, ride på kæphest og gå på balancebane. På cirkuspladsen gik der ballerinaer
rundt pustede sæbebobler og uddelte lækkerier til
børnene. Forældrene var fantastiske og havde lavet
en masse lækre kager, som blev serveret sammen
med en kop kaffe.
Galaksens Forældreråd havde en bod hvor der blev
solgt slushice og popcorn.
Det hele sluttede med et trylleshow lavet af Tryllestøv, og så var det tak for en dejlig dag.

Det var en helt fantastisk dag, hvor vi kunne samles
om en dejlig fest. Vi vil gerne sige mange tak til
dem som deltog i festen og gjorde det til en god
dag for både børn og voksne.
Monika Hansen
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Når skolen slutter, benytter
rigtig mange børn sig af vores fritter. Her nyder børn at
være sammen og lege.
Vi har voksenstyrede aktiviteter,
som mange børn nyder. I de aktiviteter laver vi ofte kreative ting efter
børnenes ønsker.
Derudover har og får børnene mulighed for at lege på kryds og tværs
af klasser og årgange og mange nye
venskaber opstår.
Børn bruger deres nysgerrighed og
fantasi, og vi hjælper og støtter dem
i det. F.eks da nogle børn havde
fundet en død mus og en død fugl.
De begravede disse og lavede et fint
gravsted med blomster og pynt, de
kunne finde i naturen. De bad dog
lige om hjælp til at skrive tekster på
”gravstenene” så alle kunne se,
hvem der var blevet begravet.
Børnene bygger også de fedeste
huler i skoven og buskadset omkring skolen. De bliver så fordybet i
deres leg, at de glemmer tid og sted,
heldigvis.
Og når vi er i hallen, er det så fedt
at se, hvordan de store børn hjælper
de mindre. Og hvordan de finder
det helt naturligt at gøre.
Da der kom en kæmpe vandpyt,
indbød den også til leg. Der blev
plasket og gravet åer, som kunne
lede vandet i andre retninger. Rigtig
mange børn blev drivvåde i de dage. Nogle af pigerne fandt løsningen på at tørre deres våde hår, ved
at sidde op af radiatoren og lægge
håret på den, der hvor den varme
luft kommer ud :-)

Susanne Pedersen
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I mini-klubben på 3.årgang
havde børnene et stort ønske
om at komme over i skolekøkkenet og lave noget lækkert. Det ønske imødekom vi
selvfølgelig og lagde op til
Den store lagkagedyst. Der
blev lavet lagkager i små hold
og der blev ikke sparet på
hverken fyld eller udsmykning. Præmien var, at alle
vandt, og måtte spise lagkage
til den store guldmedalje.
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0.b har af to omgange været på cykeltur til Midtgård. De er superseje til at
cykle.
Børnene var delt i et drengehold og et pigehold. De skulle på skift lege fælleslege og gætte en lort :-)
Det er mega fedt med leg og læring uden for skolens vante rammer. Det synes
både børn og voksne.
Midtgård er helt fantastisk til de formål og vi glæder os allerede til vi skal afsted igen.
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…..tilÊkagekonkurrenceÊsøndagÊdenÊ5.ÊnovemberÊiÊStjernehusetÊpåÊSønderrisskolen

Bag din bedste og flotteste kage og donér den til et skoleprojekt i Gambia
Overskuddet fra dette hyggelige arrangement går til foreningen ‘Bendula’, som arbejder
med skoleudvikling i det lille vestafrikanske land Gambia. Pengene vil fortrinsvis gå til
etablering af et skolebibliotek og kulturhus i landsbyen Song Kunda.
‘Bendula’ støttes i dette arbejde af CISU, som på vegne af DANIDA arbejder med udvikling
af civilsamfund.
Kagerne indleveres fra kl. 13:45, hvor de får et nummer og sættes til udstilling på kagebuffet’en.
Eftermiddagen byder på dejlige sange med Sønderrisskolens kor. Heidi Newlands viser billeder fra Gambia
og fortæller om foreningens projekter dernede, der er amerikansk lotteri, præmiering af den smukkeste/
flotteste og den mest velsmagende kage, samt endelig kaffe og kage. Vi har inviteret Manja Lindgaard,
kendt fra TVs ’Den store Bagedyst’ til at være med til at kigge på kagerne :-)
Der er tilmelding, men frie entré.

Priser:

Kage 20,Kaffe/te 10,Saftevand 5,Lodder til lotteriet 25,- pr stk, 5 for 100,Tilmeld kage til konkurrencen: sms KAGE + dit navn til telefonnummer 53657543
Tilmeld deltagere: sms afsender + antal personer til telfonnummer 53657543
Frist for tilmelding: lørdag den 5. november
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3.b havde en helt fantastisk tur til Givskud Zoo hvor de skulle overnatte i telt.
Lejrskolen som var arrangeret af forældrerådet havde fokus på klassens sociale liv, trivsel
og læring om bl.a. dinosaurerne og savannens dyreliv.
Helle Maienborg Nielsen
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Fra omkring 1. november vil I møde vores unge gymnaster, håndbold- og fodboldspillere, som sælger SSK julekalenderen.
Overskuddet går netop til fordel for ungdomsarbejdet i SSK, så tag god imod dem og køb én eller
gerne flere julekalendere.
Der er gode gevinster – 1. præmien er på 1.000,- og 2. præmierne er på 500,Tak for jeres støtte....
JonnaÊHansen
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Farvel og tak

som gennem årene har besøgt gården.
Så er tiden kommet for at jeg trækker Jeg har haft de herligste oplevelser
ved at sidde ved et fødende dyr og
mig fra mit skønne arbejdsliv på
opleve et lille nyt dyreliv.
Midtgård og nu vil nyde mit otium,
med tid til flere oplevelser, børnebørn Jeg har haft de herligste oplevelser
med muligheden for at følge årstiderog familie.
ne og naturen på tæt hold.
Jeg har haft 22 herlige år og det er
bestemt ikke uden vemod at tage af- Jeg har haft de herligste oplevelser
ved at se børns glæde når de første
sked med gården, gårdens liv og de
gang rører ved en gris, et får eller en
allerbedste kollegaer.
Jeg har haft de herligste oplevelser og and.
glæder ved de mange børn og voksne
14

Jeg har haft så mange oplevelser som
jeg vil tage med mig i mit kommende
otium.
Tak for de mange oplevelser og skønne mennesker jeg har mødt i mit arbejdsliv.

Hanne Kjærgaard
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Hanne er gået på pension fra den 1.
oktober 2022
Vi kommer til at savne Hanne helt
utroligt meget. Hun har været en
kæmpe inspiration for os alle. Hun har
en fantastisk formidlingsevne som
børn på gården har kunne glædes ved
at opleve. En levende legende tilgang
til foderturene og altid en dejlig ro og
tid til fordybelse kendetegner Hanne.
Hanne har været medvirkende til at
Sønderris fik et krible krable område
ved Stjernesøen. Søens mangfoldighed, de græssende dyr og deres lort på
marken, lige op til søen, giver et utal
af muligheder for krible krable formidling.
Hanne har været på Midtgård siden
oktober 2000, hvor gården var under
Distrikt Nord/klubberne. I januar 2016
kom gården under Børn & Kultur og
blev en del af Myrthue – Natur, Kultur & Læring. Midtgård ændrede på
det tidspunkt profil og blev til Midtgård – et økologisk formidlingssted.
Hanne blev udannet Naturvejleder
2017.
Vi går snart i gang med at finde Hannes efterfølger og vi forventer at vores
nye kollega kan starte i januar 2023.

Fie Bornich
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I weekenden 16-18. september sendte SSK og SGI i samarbejde ialt 120 børn fra lokalområdet fordelt på 4 hold U13
piger, 2 hold U13 drenge og 2 hold U15 piger l Vestjysk Bank Cup i Grindsted - sammen med frivillige trænere, forældre og ledere.
Flere af holdene nåede både kvar inaler, semiﬁnaler og ﬁnaler.
U13A Pigerne vandt deres ﬁnale mod VRI med cifrene 11-10
Billedet viser U13 pigerne med medaljer, pokal og pengepræmie på 3000,- l holdkassen.
Maria Pedersen
Lokalrådet 😊
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

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

FÆLLESSKAB, NATUR, LEG og OPLEVELSE

- samt mødet med SKOVSERNE.
FamilieSpejd mødes den sidste lørdag i måneden.
Ved september mødet lavede vi bl.a. Æblesaft og Gourmet snobrød

Lørdag d 29. oktober kl. 10-12
- mødes vi igen - ved Spejderhuset på Midtgård - og her skal vi bl.a.
en tur rundt for at se, om vi kan finde nogle SKOVSERE og se på EFTERÅRET
Ring til Esther og Frank Korsbro på tlf. 5189 7224 for mere info/tilmelding.

Vil du også prøve at være SPEJDER ?
Er du velkommen hver MANDAG kl. 16.30—18.00

- så kom selv og prøv det er gratis de første 4 gange

Vil du vide mere — så ring til Ditte på tlf. 4078 1134
https://www.esberg1kreds.dk

Sønderriset

Guldager Kirke
Sognepræst

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
( 75 11 60 30

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

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

Der tages forbehold for ændringer,
se venligst dags- og ugepressen.
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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.

Sønderriset

’Sønderriset’ er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 34 år - altså siden 1988. Bladet uddeles gratis til
samtlige husstande i området. Det vil sige at ca. 1500 hjem får og læser bladet. Elever på Sønderrisskolen
AURA, som ikke bor i Sønderris, får bladet gennem skolen.
Bladet bliver til i et samvirke mellem Sønderrisskolen, Sønderris Lokalråd, den lokale sportsklub SSK,
Guldager Kirke og sognets menighedsråd, Daginstitutionen 'Galaksen', samt Baptistspejderne, som holder
til i tæt naboskab med Beboerhuset Midtgård, som også er bidragydere.
Hvis man ikke er tilknyttet nogen af ovennævnte interessenter som betaler for fremstillingen af bladet, skal
man henvende sig til Peter Hundebøll pr. e-mail, hvis man ønsker materiale optaget. Han vil kunne afgøre
om materialet er egnet til netop vores blad, og han vil kunne oplyse dig en evt. pris på hvor meget det vil
koste dig.
2022‐priser for annoncering:
1120 kr. for en hel side
645 kr. for en halv side
405 kr. for en kvart side, alle priser inkl. moms
Indlæg kan optages i bladet, hvis ansvarshavende redaktør Peter Hundebøll skønner at det er foreneligt med
bladets øvrige bidragydere og formål.
Deadline for næste nummer er den 18/11 2022.
Vil du vide mere om ’Sønderriset’, så kig ind på hjemmesiden (du kan blot google på bladets navn)

- bee
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fodbold
TRÆNINGSTIDER FRA UGE 43 TIL NYTÅR

Sandkasse

Lørdag 09:30 - 10:30

Sønderris hallen

U6

Fredag

17:30 - 18:30

Sønderris hallen

U7

Lørdag 08:30 - 09:30

Sønderris hallen

U7/U8 piger

Fredag

16:00 - 17:30

Sønderris hallen

U8

Lørdag

11:30 - 12:30

Sønderris hallen

U9

Onsdag 16:00 - 17:30
Onsdag 16:00 - 17:30
Lørdag 10:30 - 11:30

8 mandsbane Kunstgræs i Guldager
Vinterbane 9 i Guldager (11 mands)
Sønderris hallen

U9/U10 piger

Tirsdag 16:30 - 18:00
Fredag 16:00 - 17:30

Vinterbane 10 i Guldager (11 mands)
Sønderris hallen

U10

Mandag 16:30 - 18:00
Torsdag 16:00 - 17:30

Sønderris hallen
8 mandsbane Kunstgræs i Guldager

U11

Onsdag 16:00 - 17:30
Onsdag 16:00 - 17:30
Søndag 08:00 - 10:00

8 mandsbane Kunstgræs i Guldager
Vinterbane 8 i Guldager (11 mands)
Kunstgræsbane i Guldager

U11 piger

Onsdag 16:00 - 17:30
Fredag 18:30 - 19:30

8 mandsbane Kunstgræs i Guldager
Sønderris hallen

U12

Tirsdag 16:00 - 17:30
Torsdag 16:00 - 17:30
Fredag 17:30 - 19:00

Kunstgræsbane i Guldager
Vinterbane 8 + 9 i Guldager (11 mands)
Kunstgræsbane i Guldager

U12 piger

Tirsdag 16:00 - 17:30
Torsdag 16:00 - 17:30
Søndag 08:00 - 09:30

Kunstgræsbane i Guldager
Vinterbane 8 + 9 i Guldager (11 mands)
Sønderris hallen

U13 SGI/SSK

Tirsdag 18:00 - 19:30
Torsdag 18:00 - 19:30

Vinterbane 8 i Guldager (11 mands)
Vinterbane 8 i Guldager (11 mands)

U14 SGI/SSK

Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

Vinterbane 9 + 10 i Guldager (11 mands)
Kunstgræsbane i Guldager
Vinterbane 9 i Guldager (11 mands)
Vinterbane 9 + 10 i Guldager (11 mands)

U15 SGI/SSK

Mandag 17:30 - 19:00
Onsdag 16:00 - 17:30
Onsdag 16:00 - 17:30

Vinterbane 8 i Guldager (11 mands)
8 mandsbane Kunstgræs i Guldager
Vinterbane 10 i Guldager (11 mands)

U15/16 piger

Fredag

16:00 - 17:30

Kunstgræsbane i Guldager

U16 SGI/SSK

Mandag 17:30 - 19:00
Onsdag 17:30 - 19:00

Kunstgræsbane i Guldager
Kunstgræsbane i Guldager

U17 SGI/SSK

Tirsdag 19:00 - 20:30
Torsdag 19:00 - 20:30

8 mandsbane Kunstgræs i Guldager
Vinterbane 10 i Guldager (11 mands)

U19 SGI/SSK

Tirsdag 18:00 - 19:30
Torsdag 20:30 - 22:00

Vinterbane 10 i Guldager (11 mands)
Kunstgræsbane i Guldager

Herre senior

Torsdag 20:30 - 22:00

Kunstgræsbane på Gl. Vardevej

Oldboys

Mandag 20:30 - 22:00

8 mandsbane Kunstgræs i Guldager

17:00 - 18:30
17:00 - 18:30
17:30 - 18:30
17:00 - 18:30

KONTAKTINFO FREMGÅR AF
SOENDERRIS-SK.DK/SPORTSGRENE/FODBOLD

Hvis man ønsker at starte andre hold op,
kontakt venligst ssk@soenderris.dk

