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Det er et underligt forår — KL og lærerforeningens knudrede forhandlinger har i løbet af den
sidste måneds tid skabt en underlig stemning på
skolen. Børn og voksne har haft 100 spørgsmål,
som ingen rigtig har kunnet besvare alligevel, og i
skrivende stund er der stadig ingen der ved, hvordan det bliver, når lockouten bliver en realitet —
når dette blad er trykt, vil den måske være ovre
igen. Det bliver i givet fald nogle besynderlige
dage. Hvor går børnene hen, hvis ikke der er lærere på skolen? - de skal måske med far eller mor på
arbejde?
Uanset hvad og hvordan, håber jeg at man vil
forstå at få det bedste ud af det - måske kan det
trods alt blive en form for kvalitetstid?
’Count your blessings’ siger englænderne - husk
på de gode ting! I Sønderris har vi et vidunderligt
foreningsliv med gode tilbud til en indholdsrig
fritid for både store og små. Vi har et lokalråd,
som er gået ind i arbejdet med i dialog med de
folkvalgte at forme området herude og skabe de
bedste rammer om et sundt og velfungerende boligområde. Vi har en skole, som er en god daglig
ramme om børnenes læring og opvækst og
’Galaksen’ søger at skabe vækst og trivsel blandt
de mindste. Alt dette kan man læse om i dette
blad.
Og der er også et liv efter lærer/KL-konflikten—
forhåbentlig lander vi på et sted, hvor parterne
kan være på talefod og kan arbejde konstruktivt
sammen - det skylder vi børnene og hinanden.
->bee
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Forsiden: Selv om temperaturen udenfor står på minusgrader, kan foråret ikke holdes tilbage. På Midtgård
begynder det at vrimle med småkræ af den ene og den anden slags — her er det en lille ny boerged, som
bliver beundret af pigerne. Mange børn fra Sønderris, Guldager og Gjesing Nord besøger beboer– og aktivitetsgården for at møde hinanden og deltage i de mange gode oplevelser der er ude og inde med samvær,
leg og dyr.

Sønderriset

Bestyrelsens beretning ved formand Thomas Dall:
Jeg vil gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til denne første ordinære generalforsamling i
Sønderrisskolens støtteforening.
Det er med stor glæde, at vi i aften kan holde den
første generalforsamling og vi er alle vidne til et
lille stykke historie.
Vi er en flok forældre fra både Guldager og Sønderris, som har taget udfordringen op, og vi har i
fællesskab med skolens leder Peter Hundebøl fået
en støtteforening stablet på benene.
Idèen med en støtteforening blev fostret for år tilbage og i dag er den en realitet.
Starten har ikke været lige let. Det har knebet med
at få medlemmer til foreningen,
men vi er nu på et fornuftigt niveau. Dog kunne vi
godt ønske at flere ser foreningen og melder sig ind
i fællesskabet.
Vi arbejder målrettet med opgaver i foreningen og
hjælper skolen i det omfang de kan bruge nogle
frivillige hænder.
Alt fra udendørs rengøring til indvendig vedligehold vil vi gerne være behjælpelige med, dog i stor
respekt for de servicemedarbejdere der har deres
daglige virke på skolen.
Også torvedag med salg af legetøj, tøj m.m. under
Sønderris-dagene og bedsteforældrebanko har vi
deltaget i.
Seneste skud på stammen, som vi er ophavsmænd
til, er en ansøgning ved Tipsfonden. Det skal helst
udmønte sig i et større tilskud til udendørs faciliteter, nærmere betegnet et overdækket udeareal på 65
kvm, til glæde for både skolens elever og lærere.
Vi har naturligvis også en sum penge som vi gene-

rerer gennem blandt andet kontingentindbetaling og
diverse arrangementer.
Disse penge vil vi tilgodese de enkelte årgange på
skolen med, således at eleverne på Sønderrisskolen
får glæde af vores fælles arbejde.
Vi vil i bestyrelsen fortsætte den positive rytme, vi
er i og håber at støtteforeningen vil leve i rigtig
mange år, også efter at vores børn ikke går på skolen længere.
Jeg vil i aften gerne benytte lejligheden til at takke
mine kollegaer i støtteforeningen for et godt samarbejde, det var jo helt nye mennesker, som jeg ikke
havde mødt inden jeg blev valgt til denne bestyrelse.
Rigtig dejlige mennesker, som gør det sjovt at være
med.
En stor tak til Peter og skolen, fordi de har gjort
processen lettere for os og en tak for husly og kaffe, når vi skal afholde vores møder.
Tak til medlemmerne i støtteforeningen, både for
praktisk hjælp og for den støtte i giver når I indbetaler kontingent en gang årligt.

Med ønske om en fortsat god generalforsamling.
På bestyrelsens vegne.
Thomas Dall

På næste side annonceres forårsoprydningen på skolen, kom og vær med!
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Til forældre, søskende og
børn på Sønderrisskolen
Så er det igen blevet tid til renoveringsdag på Sønderrisskolen.
Det bliver Fredag d. 3 maj.

Vi mødes på Stjernetorvet 16.30
og slutter af ca. 18.30.
Man vil blive fordelt på følgende tre poster:
1) Vaske vinduer (medbring gerne spand, skraber og klud)
2) Samle affald
3) SFO’en
4) Andre praktiske opgaver
Efterfølgende giver vi afslutningsvis pølser og vand.
S.u til skolens kontor senest d. 22/4, jpn@esbjergkommune.dk
eller på tlf. 76162301
-giv besked om antal voksne og antal børn, tak.
Håber på at se jer og håber på godt vejr ☺
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Lokalrådet i Sønderris har den 12. marts 2013 afholdt sit andet
ordinære årsmøde. Herunder lidt trivia om rådets sammensætning og arbejdsopgaver:

Lokalrådet består herefter af 4 folkevalgte personer som er:
Formand Tommy Noer
Næstformand Jannie Ulriksen
Kasserer Rene Frahm
Hanne Mortensen
Suppleant Kirsten Pedersen, Boligforeningen
Fremad
Desuden er flg. repræsentanter udpeget af de
forskellige institutioner og foreninger mm. i
Sønderris:
Sønderis Sportklub: Inge Hansen
Skolebetyrelsen for Sønderiskolen: Marie Wiuf
Hansen
Menighedsrådet: Inger Jensen
Daginstutionerne: Charlotte Simonsen
Øvrige foreninger: Hanne Kjærgaard Lehmann
Midtgård
Sekretær for lokalrådet blev skoleleder Peter
Hundebøll
Revisorer Henrik Hauman og Hans Mortensen.

Lokalrådet vil fortsat arbejde på, at Sønderris
kommer til af fremstå, som en bydel, der er attraktiv at bo i og med mange tilbud, både for de
helt unge og de ældre. Nytårsmarch, Spis sammen aften, motionssti og Ren Sønderris er nogle
at de ting lokalrådet har sat i søen.
Der vil i fremtiden være mulighed for at søge lokalrådsmidler til medfinansiering til initiativer, der understøtter formålsparagraffen. Her står
der, at lokalrådet skal bidrage til udvikling af lokale interesser til gavn for befolkningen og miljøet i Sønderris.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
ved undertegnede eller på www.soenderris.dk
De bedste hilsner fra
Tommy Noer
Merkurvænget 79
6710 Esbjerg V.
tlf. 40174301
tommynoer@gmail.com

Årsberetning på følgende side
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Årsberetning Sønderris Lokalråd 12. marts
2013.
Lokalrådet har afholdt 6 ordinære møder siden sidste årsmøde.
Desuden har rådets medlemmer
været repræsenteret i mange andre sammenhænge i forbindelse
med nye kommunale tiltag.

forsøg gøres !!!!!!!!!!!! over 50
personer er tilmeldt.
Motion i naturen
Den 14. maj 2012 havde vi møde
med Økonomiudvalget. Her
fremlage vi ønsker om etablering
af hundeskov og en natursti med
motionsfremmende foranstaltninger.

”

Det virker at klage
Ved sidste årsmøde refererede vi om et møde med Vej og
Park den 8. marts 2012, hvor
vi klagede over vedligehold
af området i og udenom hallen. Vej og Park meldte hus
forbi, da det var ejerforeningen, der stod for vedligeholdelsen. Konsekvensen heraf
blev en skrivelse til Børn og
Kulturudvalget, og alle de
fejl og mangler vi påpegede,
blev efterfølgende lavet. Det var
både belægning, manglende beplantning og udtynding af de beplantede arealer.

Spis sammen — et godt tiltag
Den 7. maj 2012 havde SSK og
Lokalrådet arrangeret et nyt tiltag ”Spis sammen”. Det blev en
succes, hvor der var ca. 30-35
personer, der fik noget godt mad
og et par timer i fællesskab.
Endnu et forsøg blev gjort den
30. nov.2012, men måttes aflyses, i det det konfliktede med
julefrokoster.
Fredag den 8. maj 2013 endnu et
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Der kræves det at vi er godt forberedte (alle forvaltningscheferne er der også).

Afslag på ansøgning
Den 9. juni udfærdigede vi en
ansøgning om, at Sønderris kunne indgå i begrebet Energi landsbyen, det vil sige at der i hele
Sønderris skulle arbejdes på at
nedsætte energiforbruget.
Kommunen ville støtte projektet med eksperthjælp mm.
Sønderris skal Vi fik desværre nej til at deli projektet. De omligvære et dejligt tage
gende landsbyer havde fået
første prioritet, da potentialet
sted
her var størst.

at bo og færdes i”

Her skal være dejligt
Under temaet ”Sønderris skal
være et dejligt sted at bo og færdes i” kom vi ind på ønsker om
vedligehold af området, skiltning
(oversigtkort, hundeluftning forbudt mm.), affaldsproblematikken (3 steder skraldespande).
Ligeledes fremførte vi kravet om
sikre skoleveje (hajtænder).At
hjertestarter i hallen skulle være
et kommunalt anliggende, fik vi
dem til at se på, det er med ved
kommende budgetforhandlinger.
Generelt er møderne med Økonomiudvalget meget positive.

Kedelig sag
I sommeren 2012 kom Sønderris i alle landets medier.
Det handlede om, at kommunen påtænkte at lave et botilbud for søskende på Jupitervænget 57. Sønderris blev valgt,
fordi forvaltningen mente, at
Sønderris var det mest rummelige bynære område i Esbjerg. Lokalrådet var også indblandet i
denne sag, vi forholdt os til proceduren i sagen i forhold til
manglende informationer til borgere, udfordringen af lokalplan
for Sønderris mm. Det var en sag
med mange følelser i - en rigtig
dårlig sag, som vi godt kunne
have været foruden. Men kommunen købte ejendommen trods
protester fra mange sider.
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Fremadrettet håber vi, at sådanne
sager bliver tacklet noget mere
professionelt. Noget tyder på, at
alle har lært af denne sag.

der er kommet for at blive. En ny
tradition i Sønderris er blevet til igen noget, der er med til at skabe identitet.

Aktivt rådsmedlem
I hele år 2012 har jeg som Formanden for Sønderris Lokalråd
været udpeget af kulturforvaltningen til at deltage i en tænketank om Esbjergs kommende
kulturpolitik (Kultur i byrummet)., der skal være færdig 1.
april 2013 til politisk beslutning.
I 2012 har repræsentanter fra lokalrådet også deltaget i andre
kommunale projekter. Vi har været aktive i udfærdigelse af en ny
cykelpolitik, som er vedtaget i
byrådet. Vi har deltaget i møde
om ændring af biblioteksstrukturen.
Lokalrådet er også kommet med
i udgiverforeningen af bladet
Sønderriset.

’Legeplads’ for voksne
I løbet af foråret vil I se at der
bliver opsat motionsredskaber
for voksne ved den ny legeplads,
det er resultatet af de ønsker vi
tidligere har fremført. Der er allerede sat en del nye bænke op.

Gode traditioner
Den 1. januar 2013 gennemføres
vores 2. nytårsmarch med stor
succes – det er garanteret noget,

Planer og ideer
Den 7. marts 2013 var der det
årlige møde med Vej og Park.
Her havde vi taget følgende. med
til mødet: Vedligeholdelse af
udenoms arealer, cykelstier og
vejene generelt (hvis der findes
kritisable forhold, skal det indberettes til lokalrådet), etablering af
nyt fortov mellem Skyttens kvarter og Centeret ( skal forelægges
Økonomiudvalget pga. af økonomien), ensartede beplantninger af
læbælter - her tænkes bl.a. på det
omkring indkøbscenteret, udbygning af stisystemet i forbindelse
med seneste udstykning og sne-

rydning af forbindelsesstierne
mellem skole, Midtgård og
Ravnsbjerggård mm.
29.april 2013 har vi endnu et møde med Økonomiudvalget. Vi
håber, der kommer nogle gode
ideer frem i løbet af aftenen.
Lokalrådet vil fortsat arbejde på,
at Sønderris kommer til at fremstå som en bydel, der er attraktiv
at bo i og med mange sundhedsfremmende tilbud, både for de
helt unge og de gamle.
Der vil i fremtiden være mulighed for at søge lokalrådets midler
til medfinansiering til initiativer,
der understøtte det nævnte.
Tommy Noer

Endnu en succes i Sønderris!
Sønderris Lokalråd og Sønderrishallens Café har nu for 2. gang afholdt et "Spis Sammen" arrangement for
Sønderris’ borgere.
Godt 50 personer i alle aldre var mødt op til fælles spisning.
Formålet med disse arrangementer er at opbygge nye fællesskaber og opbygge en områdeidentitet.
Det er et vigtigt element i en fortsat positiv udvikling i lokalområdet Sønderris.
Sønderris Lokalråd
Tommy Noer
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ét af Danmarks mest
efterspurgte kopiorkestre.
Luftguitaren bliver rusket til
Strengelegen. Der er altid
gang i Rabalderstræde.
Langebro er stadig lang en
tidlig mandag morgen, og
Smukke Charlie drøner
Deruda’ på sin Harley
.
Siden 1993 har Peter & De
Andre Kopier med største
glæde, respekt og kærlighed
holdt festen kørende. Der er
bal og gang i den, når
Kopierne går på scenen. At
løse billet til en koncert med
Peter & De Andre Kopier er
som at løse en returbillet til
70'erne. Det er næsten som at
være der selv; det er et supernostalgisk genhør med de
gode, gamle Gas-hits, ingen
skandinav nogensinde
glemmer.
Hvor den tunge start gik fra
små caféer, bodegaer og
værtshuse, fik Peter & De
Andre Kopier pludselig i ’95
så megen succes med at spille
Gasolins sange, at både radio,
TV og aviser nærmest faldt
over hinanden i jagten på
historien om bandet i den
følgende tid. Succesen var
uden overdrivelse "hjemme".

Sæt kryds i kalenderen i uge 35!

Styregruppen for årets byfest i Sønderris er nu
godt i gang med planlægningen…
Det bliver en dejlig uge – akkurat som det plejer
– så gør plads i din kalender, så du kan komme
til ét eller flere af vore arrangementer.
Mht. lørdagens halbal, så er billetsalget i gang –
så få fat i din nabo, træningsmakker, kæreste,
kortklub – ja hvem du nu har lyst til at være sammen med – der er allerede solgt en del billetter,
så hvis du vil sikre dig en plads, så er det ved at
være tid…
Janni Kristiansen
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Vi er stolte over at kunne
præsentere hovednavnet
til årets halbal!
Her kommer et uddrag af
bandets pressemeddelelse:

20 år for fuld Gas!
Alle – inklusive Smukke Linda
og Stakkels Jim – troede hele
verden ville gå i stå, da
Gasolin’ lukkede & slukkede i
1978.
Men, nej! 35 år efter lever
musikken stadigvæk stærkt
videre i Danmarks bedste
Gasolin’ show med Peter &
De Andre Kopier, der i 2013
kan fejre 20 år på bagen som

Samme sommer debuterede
Peter & De Andre Kopier på
både Midtfyns, Langelands
og Skanderborg Festivalen.
Året efter fulgte også Samsø
og en lang række andre
festivaler rundt om i landet.
Og siden har Kopierne spillet
for små 2 millioner
nostalgikere landet over,
fordelt på ca. 2000 koncerter!

”Først tror du, det er
Gasolin – så tror du,
det er løgn!”

Sønderriset

En herlig fastelavnsfest for 0 klasserne, der var mange dejlige sjove udklædte børn. De voksne var også
klædt ud, en som sommerfugl, en nisse
(Søren Banjomus), en fæl heks og en
søvning mexicaner.
Der blev vist power point, over hvorfor vi holder fastelavn, der blev sunget mange forskellige fastelavnssange som vi har øvet, og vi fik besøg af en 2. klasse til morgensang..
Der blev slået voldsom til tønderne, 0.b´s tønde var svær at få hul på, så nogle gode gæve slag fra den fæle heks og et par 5 klasses drenge hjalp lidt på det....
Vi fik nogle velfortjente kattedronninger og kattekonger...
Alt i alt en herlig dag...
Tusind tak til forældrene som havde bagt de dejligste fastelavnsboller, som vi nød efter de 5 fastelavnsværksteder hvor børnene blev udfordret på forskellig vis.
Ikke at forglemme var vi heldige at få Søren Rytter med hele dagen, tusind tak for det
Søren Banjomus, og du skal være velkommen til at komme og give en hånd med en anden gang…
Pia clausen
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Vi startede alle ud med en god gang morgensang (vinter og fastelavnssange), massage
og så var vi klar... - aftisset - masser af tøj - Dorte sørgede for at dem som ikke har
kælke med fik en lånekælk fra SFOén. Det gav masser af frisk luft varme røde kinder - masser af god motion
op ad bakken .
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0 kl. har været på besøg på Sundhedskolen til aktivitetsdag, som de studerende skulle stå for.

Vi var inviteret af Sundhedsskolen til en aktivitetsdag sammen med deres studerende på
Sundhedsskolen.
Det blev en spændende dag. Vi startede dagen med at gå 1,5 km over til Grønlandsparken
for at tage bussen. Der var to søde piger fra Sundhedsskolen som kom og kørte i bussen
sammen med os. Det var bustur med højt humør.
Vi blev rigtig godt modtaget af de unge studerende.
Børnene var dagen igennem i 4 forskellige sjove værksteder, der var pause hvor der blev
serveret frugt og vand. Børnene var fantastiske til at høre efter og være med på alle de nye
situationer som de blev sat i.
En rigtig fin og legende dag for både børn og voksne.
God dag det vil vi gerne prøve igen.. Så Sundhedsskolen skal være velkommen til at invitere os igen.
Pia Clausen
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Ved et besøg på hovedbiblioteket i Esbjerg, på
en af vores fordybelsesdage i skolen, blev 0B og
nogle 5 klasser bekendtgjort med en konkurrence om børns gode gerninger til fordel for Danmarksindsamlingen.
Børnene skulle nedskrive ”gør en god gerning”
hvorefter alle de indsamlede gode gerninger blev
afleveret til biblioteket og ville udløse 25 kr. pr.
stk. fra Legofonden til fordel for Danmarks indsamlingen.
Børnene havde i 0 klasserne nedskrevet med børnestavning "Gør en god gerning". Flere børnene forsat derhjemme med at skrive flere gode gerninger
ned, som de gerne må tage med i skolen, biblioteket udlover en præmie til dem som aflever 10 eller
mere gode gerninger.
12

Dorte havde lagt et dokument på Intras forside som
kunne printes ud... Derefter blev alle gode gerninger afleveret til hovedbiblioteket.
Det blev til i penge
0 A = 1175,00kr
0 B = 2400,00 kr
0 C = 475,00 kr
5B = 1875,00 kr
5 C = 1325,00 kr
Så det blev i alt til 7250,00 kr (det jeg er bekendt
med) fra Sønderrisskolen
Kanon flot og godt gået kære elever!
Pia Clausen

Sønderriset

Vores gode AKT folk Annette og Maibrit har været i 0 B og lavet et forløb om kammeratskab, og hvordan har vi det godt med
hinanden, hvordan læser vi hinandens ansigter og så lavede de samarbejdsøvelser med os.
Vi har haft mange sjove udfordringer og øvelser undervejs. Vi har snakket om og mærket efter hvor vores følelser som glæde,
vrede og ked-af-det-heden sidder i kroppen, der senere blev til fælles billedsprog. Det er blevet til gode og opmærksomme
snakke. Tusind tak til vores dygtige AKT folk.
Pia Clausen

Anders Toft Nielsen
— en glad cykelrytter
Anders Toft Nielsen fra 4B her på
Sønderris skolen er cykelrytter og
cykler for Esbjerg Cykelring.
Anders Toft Nielsen fik en velfortjent pokal for at køre flest point ind
i sæsonen 2012 i Esbjerg Cykelring.
Man skal ikke være i tvivl om hvor
mange hårde træningstimer der går
forud for sådan en indsats.
Anders Toft Nielsen har cyklet i 3
sæsoner i Esbjerg cykelring og på
trods af hans meget unge alder - han
bliver først 11 år til april, gør han det
rigtig godt. Næste sæson bliver en ny
og hård klasse for Anders: U 13.
Stort tillykke til Anders Toft Nielsen
med den flotte præstation og rigtig
meget held og lykke i næste sæson.
Pia Clausen
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Regnbuens Vuggestue
I Regnbuens vuggestue har vi stor fokus på, hvordan vi synliggør vores arbejde med de pædagogiske Læreplaner.
Når vi arbejder med læreplaner er det en meget
bevidst faglig handling, set fra et voksent synspunkt. Set med barnets øjne er det en del af de sjove og udfordrende aktiviteter, som skal være i et
godt børneliv. Vi vægter meget højt at vuggestuen
er et sted, hvor barnet bliver mødt med omsorg af
kærlige, nærværende voksne. Således at vuggestuen er et trygt og rart sted, hvor det enkelte barn har
mulighed for at udvikle sig på alle områder.
Læreplanerne handler om at komme omkring alle
barnets udviklingsområder. Vi arbejder med 6 temaer 2 måneder af gangen. Det er vigtigt for os, at
vi voksne har et konkret arbejdsredskab, derfor
laver vi månedsplaner, som tager udgangspunkt i
det aktuelle læreplanstema. Pt. arbejder vi med
temaet sprog og udtryksformer. Vi arbejder med
forskellige aktiviteter der stimulerer, udfordrer og
støtter det lille barns udvikling.
Det er ligeledes vigtigt for os, at forældre ved hvad
der optager os og hvad vi har lavet i løbet af dagen
med de skønne dejlige børn.

Derfor kan forældre hver dag se på vores tavler,
hvad vi har lavet i løbet af dagen, og naturligvis
altid få en snak med os omkring deres barn. Håber
dette giver et lille indblik i den pædagogiske praksis i Regnbuens Vuggestue.
På vegne af vuggestuen i Regnbuen
Trine Lind
De 6 læreplanstemaer:

Sprog:
Den sproglige kompetence er at lære det
verbale/nonverbale sprog
og forståelsen deraf.
Vi vil have fokus på følgende:
At barnet øver sig i at udtrykke
sine tanker og følelser
At barnet øver sig i at forstå og
handle på en besked
At barnet øver sig i at gøre sig
forståelig med sin krop via mimik og fagter
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•
•
•
•
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Barnets alsidige personlige udvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Sønderriset

Dialogisk læsning med førskolebørnene
Tirsdag var Spækhuggerne på tur til hovedbiblioteket. Vi var så heldige at tale med en
meget sød bibliotekar. Hun gav os forskellige foldere til dialogisk læsning og hjalp os
med at få billetter til dialogisk højtlæsning på Kvaglund bibliotek, som vi deltog i.
Hjemme i børnehaven har vi arbejdet videre med dialogisk læsning. I marts måned har vi
forskellige aktiviteter med som styrker barnets sproglige udvikling.
Barnets evne til at kunne forstå og bruge sproget er meget vigtig for dets samvær med
andre børn og voksne livet igennem, da en stor del af vores kommunikation med hinanden foregår ved hjælp af tale, læse og skriftsprog.
Det var helt sikkert et besøg værd på biblioteket og kan kun anbefales.

Hilsen Spækhuggerne

Wellnessdag hos Appelsinerne i Solstrålen
Det ser ud til at være en helt almindelig dag på Appelsinstuen. Men det er det ikke ‐da vi træder ind af døren,
bliver vi mødt af dæmpet instrumental musik og eksotiske dufte.
En mystisk dame med turban møder os og fører os ind i stuens inderste krog, hvor sterin lysene blafrer. Her
placeres vi i de bløde møbler til afslapning og et væld af sanseoplevelser.
Det føles koldt på huden, da muddermasken påføres på ansigtet. Efterfølgende lægges der agurker på øjnene
og afslapningen er total hos børnene. Fødderne placeres skiftevis i sand og lunkent vand og hænderne læg‐
ges i knasende blade og ned i et kar med vand og runde sten.
Som afslutning på vores wellness dag, slutter vi af med at udfordre vores smags‐ og duftsanser.
Da vi træder ud af Appelsinstuen denne anderledes formiddag er vi i fuld harmoni og balance – klar til at mø‐
de dagens udfordringer med et smil på læben.
Anne og Ragnar

Wellness — en hyggelig udfordring for alle sanser
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Denne pressemeddelelse, som blev udsendt før
kulturugen til medierne i Esbjerg-området
fortæller alt om, hvad Sønderrisskolen havde
gang i i uge 11:
De store mestre BEETHOVEN, COLUMBUS, METALLICA OG HC ANDERSEN er
med når elever og lærere lægger bøgerne på
hylden og arbejder koncentreret med kultur
en hel uge. Skoledagene byder på masser af
fortælling, faglighed og innovativ undervisning, som ad forskellige veje lærer eleverne
om store kulturelle personligheder og deres
bedrifter.
Proces med produkt
Det sprudler af liv og kreativ læring på hele Sønderrisskolen. iPads,malerpensler, mobiltelefoner, musikinstrumenter, fotoudstyr, ler,SMARTboards, teaterscener, alt
er brug. På alle årgange resulterer
arbejdet med de store mestre i produkter, som eleverne
kan præsenterer for andre. Derfor vil skolen hele ugen
summe af liv og aktivitet, når eleverne arbejder på at
udvikle og færdiggøre deres arbejde til tiden.
Kulturugen
Emnet for kulturugen er " De store mestre". Årgangene
skal lære om en eller flere af historiens store mestre indenfor kultur, og samfund, og de skal eksperimenterer
med forskellige kunst- og udtryksformer.
Tidspunkter
Torsdag kl. 17.00-18.00: Fernisering på 7. årgang
(fotografier, malerier, stomp og musik/
billedfremførelse) Kunsten og musikkens mestre.
Onsdag kl. 8.00-11.30: 8 årgang arbejder med stopmotion film og andre filmgenrer.

Fredag kl. 9.15-10.00: 3 årgang opfører teaterforestilling om Columbus.
Tirs, onsdag og torsdag kl. 8.15-13.05: 0-1 årgang arbejder i forskellige værksteder om HC-Andersen.
Fredag kl. 11.00-11.30: Skolen fejrer fødselsdag
(kulturugen afsluttes, skoleband spiller og der synges
fødselsdagssang)
Skolen er selvfølgelig altid åben og I er velkommen til
at gå lidt rundt.
Ved. samlingen i Stjernhuset fredag 11.00 har Sønderrisskolens Støtteforening en særlig fødslsdagsgave til
mellemtrinsklasser. Det er første år, hvor Støtteforeningen uddeler en stor portion af sidste års overskud. Gaverne vil blive overrakt af Støtteforeningens formand
Thomas Dall og bestyrelsesmedlem Lone Fredborg.
Fakta om kulturlivet på Sønderrisskolen: Sønderrisskolen har 3 søjler, hvor den ene er kultur. Derfor er skolens kulturuge en årlig tilbagevendende begivenhed. I
løbet af et år møder eleverne på skolen desuden koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger og masser af
andre kulturoplevelser. Mange af skolens elever deltager desuden i skolens mangfoldige musikliv.
Er I interesseret i at høre mere om vores kulturuge, er I
meget velkomne til at kontakte os. I er selvfølgelig også
velkommen til at komme og tage nogle billeder på skolen.
I løbet af ugen har vi masser af aktiviteter, som kan give
nogle gode billeder.
Med venlig hilsen
Peter Hundebøll
samt formand for skolens kulturudvalg
Anne-Majbritt Sørensen
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Pr. tradition er uge 11 emneuge på Sønderrisskolen, og ugen afsluttes med fejring af
’Skolens Fødselsdag’. Emneugen involverer klasser på alle trin undtagen 9., som i år afviklede deres projektarbejdsuge i netop uge 11.
Hvert år vælger skolens kulturudvalg et overordnet emne, som alle skal arbejde med. Dette
års emne var ’Store mestre’, som det så stod frit for årgangsteamene selv at putte ideer og
indhold i. Der er blevet arbejdet med kunstnere, forfattere, opfindere, store sportsfolk osv.
Der arbejdes i emneugerne tværfagligt og kreativt, ofte på tværs af børnegrupper, så man
er sammen med nogen fra en anden klasse eller en anden årgang.
->bee

Kulturuge i uge 11 — ”De store mestre”
0 – 1 årgang havde valgt en uge hvor H.C. Andersen skulle
være mesteren, vi ville lære at kende. Vi startede ud med at
lære H. C. Andersen at kende, en del uger før ved at besøge
biblioteket en gang om ugen, hvor de søde bibliotekarer havde forberedt et lille oplæg om hvem og hvad den kære dansker var for en, og vi så også små film over nogle af hans
eventyr. Det blev en rigtig god måde at lade op til emneugen
om ” den store danske mester”
Vi havde delt alle klasserne på tværs i 6 grupper, vi forsøgte
at dele børnene efter ønsker og lyst til hvad de ville arbejde
med.
Som grupper var der en teatergruppe som kørte hele ugen, der
var ler/saltdejs værksted og skriveværkstedet, som kørte over
2 dage og så var der papirklip/maleri og billedværksteder og
så eventyr løb i bevægelsesgruppen.
18

Børnene startede meget spændte ud om mandagen med hvad
det nu var for noget de skulle i gang med. Hele ugen har sydet
at glade, arbejdsomme og kreative børn og voksne.
Hørt i skriveværkstedet om torsdagen fra en elev på 7 år ”jeg
vil meget helle gå i skole i emneugerne, øv det snart er slut”
Når jeg var rundt og tage lidt billeder indimellem, så det meget ud til børn og voksne hyggede sig vildt på trods af travlhed med at arbejde på kryds og tværs af klasserne...
Og der er ikke det vi ikke ved om H.C. Andersen nu og det vi
ikke ved er ikke værd at vide... :-)
Mange hilsner alle personaler på 0 – 1 årgang
Pia Clausen

Sønderriset

Den 19. marts 2013 holdt U8 pigerne afslutning i
hallen. Pigerne startede kl. 16 med forskellige
lege og spil.
Kl. 16.30 var forældrene inviteret med og børnene
havde sådan glædet sig til forældrene kom. Vi lavede fælles opvarmning med musik og sluttede af
med at danse Gangnam style, og pigerne synes det
var sjovt at se hvordan deres forældre klarede det.
Så skulle vi lave nogle forskellige aktiviteter og vi
må sige at vi er glade for at det er børnene vi træner
og ikke deres forældre (smiley). Det der med at
holde en række, det var svært.
Til sidst blev pigerne og forældrene delt i fire hold
og spillede totalhåndbold mod hinanden - men
IGEN var det lidt svært for forældrene. MÅSKE
forældrene fandt ud af at det ikke er så enkelt.
Håndbold er jo en sport med mange regler, så der
er mange ting at holde styr på.
Kl. 17.30 satte alle 60 børn/forældre sig i foyeren
og fik pizza, kage, sodavand, kaffe & the. Her hyggede vi os og pigerne fik udleveret et diplom med
billede af holdet.
Tusind TAK til de forældre der havde bagt kage og
fordi så mange forældre på en tirsdag eftermiddag/
aften deltog. Det er altid dejligt med så engagerede
forældre. Også TAK for gaverne.
Vi har haft en fantastiske sæson med pigerne og de
har lært meget.
1 års U-8 har fået styr over at kaste/gribe/skyde og
bevæge sig. 2 års U-8 er efter jul begyndt at spille
på stor bane og har klaret sig flot både i totalhånd-

bold og på stor bane - det er piger der virkelig gerne vil spille håndbold.
Sammenholdet blandt pigerne er helt i top, selvfølgelig kan de blive uenige, men tonen blandt dem er
god og man tager sig af hinanden. Har en slået sig
eller er ked af det, har alle de andre travlt med at
trøste og bakke op.
Vi håber at både forældre og børn har haft en god
sæson og at pigerne kommer igen til næste sæson.
Rigtig god sommer!
Mange Sportslige hilsen
Karen, Signe, Mia og Tina
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Søndag den 17. marts sluttede SSK gymnastik vintersæsonen af med en
forårsopvisning i Sønderrishallen
I løbet af godt 3 timer havde vi i omegnen af 1000 mennesker igennem hallen – godt 400 tilskuere,
over 200 gæstegymnaster, ca. 200 af vore egne gymnaster samt en masse hjælpere, instruktører mm.
Alle hold, fra de yngste til de ældste, gav smagsprøver på, hvad der er blevet arbejdet med i løbet af
vinteren af flotte koreografier, hotte danse, sanglege, hop og spring og lidt mere traditionel gymnastik. De voksne gav flotte, velkoreograferede opvisninger mens de helt små sammen med deres forældre mere gav et godt bevis på, at de nu er blevet introduceret til konceptet om, at det er sjovt at bruge
kroppen. Årgangene midt imellem viste, at de allerede har forstået, hvor sjovt og inspirerende, det er
at dyrke idræt – og de viste sammen med de dygtige ledere nogle sjove og fine ting.
20
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Vi så også nogle rigtigt flotte gæsteopvisninger – både traditionel gymnastik, spring på højt niveau,
rytmiske serier, show-numre osv. osv. Det var meget betagende at se på – ikke mindst, da de 124 elever fra Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole – herunder et par elever med rødder i Sønderris sluttede opvisningen af med et forrygende show.
Der kan ses en masse billeder fra dagen på www.soenderris.dk/ss - her kan I gå på opdagelse og finde
jer selv.

Tak for denne sæson.
Janni Kristiansen, SSK gymnastik
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Gave i anledning af
jubilæum afsløret og overdraget.

passes i de fysiske rammer, dels afspejle
stedets ånd”, udtalte Lis Andersen i efteråret – og her et halvt års tid efter må vi
konstatere, at skulpturen
”Transformation”, der er udarbejdet i
sort diabas og rød granit, lever op til vore
forventninger, og at kunstneren har løst
udfordringen.

I anledning af SSK’s 25 års jubilæum i
efteråret 2012 fik vi en stor gave af sponsorudvalget – nemlig en skulptur til op- ”Transformator flytter energi fra et punkt
stilling ved Sønderrishallen.
til et andet. Diabassøjlen har menneskestørrelse (ca. 170 cm.), og fremstår med
Kunster Lis Andersen fik opgaven. ”En stenens forskellige overflader og karakteopgave til et konkret sted er altid en ud- rer. Fra den rustfarvede bark til rå og
fordring, idet skulpturen dels skal indkløvede flader til spejlblanke polerede
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facetter – en kombination som vi dagligt
møder i vore medmennesker”, siger Lis
Andersen. Bag diabassøjlen giver granit
væggen ro til skulpturen.
Vi håber, at alle brugere af Sønderrishallen vil nyde skulpturen og være med til
at værne om den. Vi siger tusind tak.

På vegne SSK
Janni Kristiansen

Sønderriset

Program forår/sommer 2013
SSK er klar med programmerne for forårets/
sommerens tilbud.

fodbold, løb og gymnastik, herunder zumba og yoga.

Til børn har vi fodbold – og lidt håndbold - hold
øje med hjemmesiden for eventuelle yderligere tilbud til børnene – men som udgangspunkt regner vi
med, at de fleste af dem hellere vil ud at lege.

Træningstider for fodbold, løb, indoor cycling og
gymnastik mv. følger her i bladet.

Til unge mellem 14 og 16 år har vi endvidere fitness med eller uden forældre – se hjemmesiden.
Til de voksne har vi – udover medlemskab i SSK
fitness, som kører året rundt – både indoor cycling,

Alle medlemskaber købes online på vores hjemmeside/onlineshop eller kontant i medlemsservice.
Voksne bedes endvidere tilmelde sig på holdene.
Man er naturligvis velkommen til at komme og
prøve først.
Vi glæder os til at se dig.
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Kære alle fodboldbørn i Sønderris Sportsklub
Så nærmer foråret sig med hastige skridt hvor vi alle skal ud og spille på græs og dermed komme i form
til SSK FODBOLDSKOLE 2013.
I år afvikler vi fodboldskolen i dagene 14 – 16. juni og håber på en gentagelse af sidste års store succes.
Tilmelding foregår via SSK Online Shop.
Igen i år starter vi fredag eftermiddag kl. 15.00 og slutter søndag kl.15.00
Sidste år deltog 100 børn og 30 frivillige voksne i fodboldskolen – så vi håber på minimum samme antal
☺
SÆT DERFOR KRYDS I KALENDEREN – VI SES TIL SSK`S FODBOLDSKOLE 2013
Med sportslige hilsner
Søren – Thomas – Mikkel - Torben
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SSK løb fortsætter
også forår og sommer.
Årets første opstartprogram for
både nye og rutinerede løbere
slutter medio april, hvorefter
vedligeholdelsesprogram starter
den 16. april.

•
•
•
•

Gåhold
3 – 5 – 7 – 10 km (2 grupper
med hver sit tempo)
Halvmaraton 10 – 21 km
Intervaltræning/fartleg

Pris for medlemskab i løbeklubben:
100 kr./år
Vi starter nyt løbeprogram for begynderhold /let øvede igen den 20. august –
sæt allerede nu et kryds i kalenderen!

I perioden 16.04.13 til den 20.08.13 kan
vi ikke garantere, at der er løbetrænere
til alle hold, men vi håber, at mange vil
komme og vedligeholde formen hen
over sommeren.
Vi løber tirsdag kl. 17 og torsdag kl. 18
Vi forventer at være delt op i 4 grupper: Mødested: Sønderrishallens foyer

Hanne Holm

Sønderris Oldboys/Veteraner søger nye legekammerater!
Er du 30 år og opefter, og har lyst til at spille fodbold, hvor det sociale er i højsædet, er vi ca. 20 gamle drenge, der
godt kunne bruge nogle flere/nye holdkammerater.
Vi deltager i sæsonen med et 11 mands oldboyshold og et 7 mands veteranhold.
8. april starter forårssæsonen op, og vi træner om mandagen fra kl. 18.30 – så kom og vær med, alle er velkommen.
Vi mødes ved Sønderrishallen, hvor der er mulighed for omklædning.
Evt. spørgsmål kan rettes til Max på tlf. 53 36 51 59.
Vel mødt!
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Foråret 2013 — i uge 11, kort før påske, midt i marts måned er der
sne, sne og atter sne, hundekold vind og strålende sol. En isnende
skønhed! Men mange længes efter lidt varme nu….
Foto: Søren Rahbek
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Sønderrisskolen
Foto: Allan Ekstrôm

Huskøb af kommunen til
6 omsorgsvigtede tvangsanbragte børn har bragt
sindene i kog hos naboerne på Jupitervænget. Her
er skolens reaktion.
Af Jonas Jantzen
Skoleinspektør Peter Hundebøll
synes, det er godt, at skolen kan
tage imod anbragte børn som dem
og synes, det er godt, at alle seks
søskende kan være sammen. Han
udtaler, at han ingen erfaring har
med, at anbragte børn er mere pro-

blematiske end andre. Han siger
også, at det er helt almindelige
børn, og han regner ikke med, at de
skal i specialklasse, men ved ikke
noget om børnene endnu. Men hvis
de skal i specialklasse, bliver det
ikke her på skolen, da der ikke
kommer nye børn i Sønderrisgruppen. Han fortæller, at man ikke
forbereder noget særligt for børnene, ikke andet end det sædvanlige
for nye elever, altså en samtale
med ham. Han udtaler, at han godt
forstår naboernes skepsis, da de
måske havde misforstået, hvilke
børn der skulle bo der fx bosted for
problembørn og ikke en søskendeflok.

Ifølge Peter Hundebøll kunne det
have været undgået, hvis kommunen havde haft en bedre kommunikation med naboerne. Han siger, at
han har erfaring med ungdomshybler, der hvor han bor. I ungdomshyblerne bor der unge, som ikke er
klar til at stå på egne ben endnu.
Han siger, de aldrig har mærket
dem i alle de år, de har været der.
Han er derfor positiv over for bosteder, men han udtaler, at han måske bare har været heldig. Men
han har dog ingen fordomme.
Lærerholdning
Lærer Jan Wittrup er ikke bange
for problemer med børnene, ikke
flere end med andre elever. Han er
sikker på, at pædagogerne er gode
og giver en god opdragelse til børnene. Han siger også, at hvis han
skal undervise børnene, bliver hans
undervisning ikke anderledes end
ellers. Han udtaler, at det ville glæde ham at undervise dem. Jan Wittrup synes, ligesom skoleinspektør
Peter Hundebøll, at det er godt, at
skolen kan tage imod anbragte
børn som dem. Det glæder ham
samtidigt, at alle seks søskende kan
bo sammen.

På denne og de følgende sider bringer vi
nogle indlæg fra elever på 7. årgang på Sønderrisskolen. Det drejer sig om to artikler og
to essays, som er skrevet i danskundervisingen, men som egner sig til at blive delt med
flere...
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Konsekvenserne ved at spille
computer
Nogle børn og unge bliver så
opslugt af computerspil/internettet,
at de næsten lever i en anden verden.

Af Anders Madsen
Når børn og unge kommer med problemer som angstanfald, depressioner eller skolevægring, oplever børneog ungdomspsykiater Birgitte Vange ofte, at de også
har et overdrevent forbrug af computerspil og internetaktivitet.
Birgitte Vange er overlæge i børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Kolding og Augustenborg. Hun
har stor erfaringer med børn og unge inden for psykiatrien og fortæller blandt andet:
”Det giver en pause fra nogle trælse ting i hverdagen.
Og når det bliver helt ekstremt, så bliver den verden,
der leves ved computeren altoverskyggende, - så kan
den virkelige verden ikke følge med. Nogle unge er på
nettet alle de timer, hvor de ikke sover”.
Birgitte Vange fortæller, at nogle børn og unge ofte
ikke spiser sammen med familien, men bare tager en
mad og en sodavand med op på værelset, hvor de lige
har gang i et spil.
”Det kan være en teenager, som bliver mobbet, er lidt
genert, eller har nogle problemer derhjemme, som de
ikke kan snakke om og som gør dem ensomme. Og så
tager verden på nettet mere og mere over. Hvis du ikke
har ret mange venner, så kan du føle, at du har en slags
venner der. Både på diverse spilplatforme og i såkaldte
chatrum finder man nye venner og grupper at være

Dette billeder viser en dreng, der er
opslugt af sit spil.

”sammen med”, og det giver tryghed og identitet. Og
de bliver nødt til at spille sammen med deres gruppe
for at holde den gode placering i et spil, og så vender
de langsomt deres ”rigtige” venner ryggen,” forklarer
Birgitte Vange.
Børn og unge er altid på. Fra de står op om morgenen,
til de går i seng om aftenen, er deres dage fyldt med tv,
internet, musik og computerspil. En undersøgelse viser,
at børn i alderen 5-16 år cirka bruger syv timer og tre
kvarter på medier om dagen.
Der findes forskning som beskæftiger sig med, hvordan børn og unge påvirkes af internet, computerspil og
den tid, hvor de sidder ved computeren. De forsker
blandt andet i, hvordan det påvirker deres afledelighed,
evne til koncentration, opmærksomhed og sociale færdigheder.
Konklusionen er klokkeklar: Det påvirker børnene,
formentlig meget mere end de fleste tror. Og påvirkningen er ikke positiv. Der er tale om bl.a. psykiske
lidelser som fx ludomani, depression eller angst/social
fobi.
Du kan finde mere om emnet på bupl.dk

Et essay defineres som en kortere tekst, måske på 2-3 sider, som tager udgangspunkt i skrevne kilder eller personlige overvejelser.
I teksten diskuterer skribenten spørgsmål og problemer og reflekterer over svar eller løsninger. Man kan
kalde essayskrivning ’at skrivetænke’ - essayet kan
virke som et stykke oplysende faglitteratur eller
som skribentens forsøg på at formulere sig omkring
en problemstilling eller et emne — måske for selv
at nå til en større erkendelse af emnet.
Essayopgaven tager i skolen som oftest udgangspunkt i
en tekst, eleven får udleveret. Den benyttes især i fagene dansk og engelsk.
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”Kunsten i at være forkælet”
AF NANNA

Bliver man selvglad af at blive forkælet? Tror et forkælet barn, at hele verden drejer rundt om den? …..Jeg
kender et par forkælede mennesker, men de er bestemt ikke
den selvglade type, der poster
billeder af dem selv på Instagram 24/7. De leder nu mere i
retning af, at de er og skal være i centrum. De er vel vant til,
at få som det vil have det derhjemme - rettere sagt, at få det
hele serveret på et sølvfad.
Det
næste
indlysende
spørgsmål ville være om man
kan blive forkælet på andre
måder – svaret er hermed JA!
Jeg har nemlig selv gået og
spekuleret på dette spørgsmål
og min konklusion er at overvægtige børn er forkælede.
Deres tankegang er blevet fordrejet til, at man lige kunne
spise et ekstra stykke kage –
fordi at mormor lige pressede
på, lidt for mange gange. Det
kunne også være at Mc D –
eller en anden fastfood restaurant, var blevet til en dårlig
vane.
Ordet forkælet kan jo også
bruges i en anden anledning
end bare for meget fastfood og
et overforbrug af penge, forkælelse kan også være at lægge en ansigtsmaske, eller få
noget ekstra lækkert – men
dog sundt mad. Det synes både ens smagsløg og samvittighed om. Man skal til et vist
punkt også huske at pleje OG
forkæle sig selv lidt, ved at
lave hvad man har mest lyst til

– for mig er det jo nok glæden
ved nyt kluns, men det kan jo
sagtens være, at man finder
glæde i bare at ligge på sofaen
og flade max ud. Så spørgsmålet er blevet svaret på: Forkælelse skal ikke kun betragtes
som en grim ting.
Men kender de små børn
nede i Afrika til forkælelse?

”

Forkælelse
af børn
handler jo
hovedsageligt
om forældrene,
for det er jo dem, der
ikke kan
sige nej. ”

Jeg tror fuldt og fast på, at der
er så primitivt i Afrika at der
ikke engang findes et ord for
forkælelse på Afrikansk – for
hvad skulle man dog bruge det
ord til, sådan et sted? Ikke en
ting.
Hvis et barn er så heldig at
komme i skole, så er det jo
nok ikke lige ens såkaldte forkælede sidemakker som man
bagtaler, sammen med vennerne.
Er de voksne mennesker for
grådige efter deres børns kærlighed, at de køber materielle
ting? - eller er det bare sådan,
at man har mere tid i hverdagen, at man giver sin dreng en
ny Play Station 3? Forkælelse
af børn, handler jo hovedsageligt om forældrene – for det er
jo dem, der ikke kan sige nej.
Jeg synes at forældrene, burde
tage sig sammen. Bare fordi at

de ikke havde
noget legetøj da de
var børn, så er det jo ikke en
selvfølge, at deres børn ikke
skal gå igennem det samme –
men hvor er grænsen? Jeg synes at grænsen går der hvor
ens barn begynder at blive sur
over, at de ikke får deres vilje
med små hverdagsting. Måske
får man som barn bare mange
ting, fordi at ens forælder er
meget på forretningsrejser og
så får man materielle ting der
erstatter tiden, hvor man kunne have været sammen med sit
barn. Måske har man også to
andre børn, som man skal passe, der er arbejde, aftensmad
og lektielæsning hver dag og
så har man ikke lige tiden.
Men det børn nok helst ville
have er tiden med ens forældre
- vandkrig i haven om sommeren og sneboldkamp om vinteren, ville lyde godt i alle børns
øre.
Alt i alt så er forkælelse et
omtalt emne, som kan blive
omdiskuteret igen og igen.
Men grænserne bliver bare
kørt længere og længere ud.
Børn får tidligere mobil, computer, Nintendo DS og det bliver dyrere og dyrere at have et
barn – i forhold til hvad man
har sagt før. Et vaskerigtigt
forkælet barn ville beskrive
sine dyreste værdier som ens
forældre, men så ville alle de
materielle ting komme ind og
overtage, hvor et normalt barn
måske ville sige ting, der giver
mere mening. Men en ting er
sikkert: Alle børn er forkælet
på hver deres måde.
31

Sønderriset

hvor man går ud af skolen og kan tænke tilbage, på
alt hvad man har oplevet. Uanset hvilke oplevelser
år du læser det her, bruger du tid. Det man har haft, vil man altid have minder både til de
er ikke sikkert, det er lang tid, du bru- gode og de dårlige oplevelser. Heldigvis selvom de
ger, men det er tid. For nogle vil det dårlige stadig ligger som minder, vil vi lære at leve
føles som en evighed at komme igennem det her, med dem, som tiden går.
Der er et gammelt ordsprog, der siger: ”Tiden
andre ville nærmest ikke ane, at de var begyndt.
Det er forskelligt fra person til person. Det kommer læger alle sår”, og det gør den også. Det er ikke
ikke altid an på, om man er god til at læse, men sikkert, det sker lige så hurtigt, som man gerne vil
have det til at ske, men som tiden går, skal den nok
mere om teksten man læser er
læge alle sår… Det kan hjælpe
spændende. Hvis noget er
at tale med en ven. Så kan det
sjovt, spændende eller bare
hyggeligt, kan man nogle gan...uden død ville virke lettere at komme over og
ge godt blive overrasket, over
livet ikke betyde i nogle tilfælde endda hjælpe
en til at glemme. Nogle gange
hvor lang tid der er gået.
noget.
er det en god ting at kunne
Derfor kan en trist og kedeDu ville kunne udsætte
lig dag, hvor vennen måske er alting til i morgen og næste glemme, som når man har været ude for en dårlig oplevelse,
syg, føles som en rigtig lang
dag udsætte det til en
man ville ønske ikke var sket,
dag at komme i gennem. De
anden dag…”
så kan det være en hel lettelse
dage er dem, man helst ikke
at ikke kunne huske den i devil opleve. Nogen gange kan
taljer, men andre gange er der
man også føle, at tiden er gået
også sorger, man ikke har lyst
for hurtigt. Som når man ser på kalenderen og opdager, at det allerede er d. 1. december, og man til at glemme. Komme over? Ja, men ikke glemme.
egentligt føler, at sommerferien kun lige er slut. Så Som når et nært beslægtet familiemedlem dør. Det
føler man sig stresset og tror, at man kommer til at kan være svært at komme over, i sært fordi man er
længes helt vildt meget efter, at det skal blive d. bange for at glemme. Døden kan virke så uretfær24., men det gør man ikke… Lige pludselig er da- dig på mange måder. Men tænk hvis vi ikke havde
gen kommet, og først her kan man begynde at mær- døden, og vi ikke havde tiden, hvad ville livet så
ke, at tiden ”snegler” sig afsted. Så er det snart nyt- være værd? Så ville nogle mennesker sidde der
år, og vi siger farvel til det gamle år og hopper ind i hjemme, hvis de altså havde et hjem, for man ville
det nye år på slaget 00.00. Derfra begynder det hele ikke kunne dø, og når man ikke kan dø, har man
at køre igen i tidens kredsløb. Nogle dør og giver ikke brug for mad, og hvis man ikke har brug for
plads til, at et nyt menneske kan få sin tid på jor- mad, så ville der ikke være nogen grund til at tjene
den. Det menneske vil opleve mange sorger og gla- penge. Uden at der var nogen folk, der arbejdede,
de stunder, som en ulykkelig forelskelse hvor den ville huse ikke blive bygget, der ville ikke være
man er forelsket i har en anden, eller som den dag nogen til at sy tøj, vi kunne have på, ingen til at

Et Essay af Ina Rud Folmer

N

”
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bygge biler eller til at forbedre og udvikle vores
samfund. Ingen tid/død = Ingen evolution. Det ville
være kaos, og uden død ville livet ikke betyde noget. Du ville kunne udsætte alting til i morgen og
næste dag udsætte det til en anden dag. Du ville
have alverdens tid, så hvorfor skulle du gøre det i
dag. Nogle ville tænke, at det ville være fedt at blive udødelig og ikke ælde, men tænk på den dag,
hvor du bliver alvorligt skadet eller syg, og hvor
det ikke kan helbredes. Så må du gå til evig tid, rettelse, du ville aldrig få fred fra din smerte.
Nogle mennesker udnytter alt deres tid, ikke et
sekund skal gå til spilde, som min mor. Hun har
altid travlt, og når vi en sjælden gang i mellem har
tid i weekenden til bare at være hjemme og slappe
af, så bliver man forstyrret af sin
mor, der komme ind og siger:
”Ina, sluk for fjernsynet, du bruger alt for lang tid på at lave dine lektier” men hvorfor skynde
sig, når man har tid nok. Jeg forstår hende ikke. Hun er sikkert
ligesom mange andre mødre er.
Skal altid skynde sig, og hun får
aldrig tid nok. Jo mere tid hun
får, desto mere tid bruger hun.
Min mor har sin egen klinik, og
jeg synes hun bruger nok tid inde på klinikken, men når hun så kommer hjem, bruger hun også tid på arbejde der hjemme, og min far
bruger også tid på klinikken. Nogle gange kan det
være en fordel med de forskellige ture, vi kan komme på som fx skiferie hvert år i februar, men andre
gange kan det også være irriterende, når min mor
fx skal på en masse kursusser.
Der er meget forskel på hvor højt, folk går op i
det med at komme til tiden: Fx er vi nogle venner,
der hvert år tager på skiferie sammen. Vi mødes
også engang i mellem skifte vis hjemme hos os
hver. Hvor værten laver hovedretten, og de to andre
familier, som vi er, delvist tager eftermiddagskaffe
og dessert med. Der er altid forskel på hvornår vi er
der. Mine forældre, mig og min lillebror kan man

altid være sikre på, at vi kommer omkring de 10
min., før vi skulle mødes. En anden familie kan
man altid regne med, at de kommer omkring de 10
min. for sent. Den sidste familie kommer ca. på
tidspunktet. Her sidste gang vi mødtes kom min
familie som altid for tidligt. Efter at der var gået ti
min. efter mødetidspunktet, var den anden familie
ikke kommet. Vi ventede. Blev lidt sultne. Ventede
lidt mere. Blev lidt mere sultne. Ventede endnu
mere, og blev endnu mere sultne. Til sidst blev vi
enige om bare at sætte os til bords og få noget at
drikke, og sjovt nok lige som vi havde sat os, kom
den længe ventede familie.
Det er irriterende at vente, men hvordan kan
man blive sur, når de kommer med frisk bagte boller og chokoladekage med flormelis og smarties som pynt?
Alle kender det med, at man er
ved at lave noget, og man lige
mangler at lave det sidste, bare
den sidste lille finish, det sidste
lille touch, det der afslutter det
hele, inden tiden er gået. Det er
det, jeg er i gang med ”nu”,
mens tiden tikker afsted. At afslutte det hele så man kan være
bekendt at aflevere det. Det kan
altid være svært at finde det sidste lille finish, touch
eller afsluttende ting, men under pres går det nemmere, og når man først tager sig sammen, kan man
opdage, at det faktisk blev ret godt, og så nåede
man det lige til tiden.
Bagefter kan man selvfølgelig godt tænke:
Ahrr… jeg kunne godt have skrevet lidt mere om
det der, eller: måske skulle det der have stået på en
anden måde, men man kan godt se, at det kunne
have gået værre, og så tænker man
til sig selv: Det blev da ret
godt… i forhold til den tid jeg
havde…
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Midtgård inviterer til 16 års fødselsdag d. 5. maj
Midtgård inviterer til fødselsdag den 5. maj fra kl
10 – 16. Der vil dagen igennem summe af liv, aktiviteter og hygge på gården. Kom og gør en god
handel ved salgsboderne og nyd en pølse fra grillen. Drømmer du om at være cirkusartist for en dag
så har du muligheden. Maleboden er altid flittigt
besøgt og ponyridning er ligeledes et tilløbsstykke.
Vil du prøve kræfter med bue og pil, har du denne
dag chancen. Der vil være opvisning i hundeagility
og hesteshow. I haven er hoppepuden pustet op og
trænger du til et hvil kan du grille et snobrød ved
spejderne. Traditionen tro er der også mulighed for
at få en stade til salg af ”børneloppeting”. Kom forbi og få en tilmelding eller benyt tilmeldingen i bladet
Vi glæder os til at byde alle vores gæster velkommen.

Søde gedekid i stalden
Der er i år født 4 gedekid. Mange af børnene oplevede den første gedefødsel. Det var en fantastisk
dag og vi fik alle en på opleveren. Der var stille i
stalden, kun gedemorens høje brægen kunne høres,
børnene og de voksne stod helt stille og fulgte ged
nr. 420 føde 2 fine bukkekid. Fødslen blev også
foreviget og kan ses på følgende link.
youtube.com/user/landogby
Kiddene øver sig dagen igennem på at hoppe og
springe. Når de trænger til hvil ovenpå dagens fysiske udfoldelse finder de hen under varmelampen,
hvor de får sig et velfortjent hvil. De små bukkekid
er nu blevet kastreret af dyrlægen. Dyrlægen sprøjter lokalbedøvelse omkring testiklerne, hvorefter
hun sætter en elastik på dem.
–fie-

Oplev ”Fåremanden” på Midtgård d. 3. juni
Vi har været heldige at få en aftale med fåreklipper,
Kennet Storm Klausen. Han skal klippe Midtgårds
får – vi vil derfor invitere alle interesserede børn
med pædagoger, lærere, forældre eller bedsteforældre til at komme og opleve ”Fåremanden” arbejde.
Der bliver også mulighed for at et par villige gæster
evt. børn kan prøve kunsten at klippe et får og selvfølgelig kan man spørge ”Fåremanden” om alt
vedr. får og klipning. Arrangementet er åbent for
alle og finder sted mandag d. 3. juni kl. 10.30 på
Midtgård.
–hanneLæs mere om ”Fåremanden”, Kenneth her:
www.faareklipning.dk
Et bukkekid kastreres - han ser lidt betænkelig ud, men det er
der jo ikke noget at sige til...
34

Sønderriset

Midtgård frugthave og Aske allé langs vejen
For nogle år siden blev vores frugttræer beskåret
meget kraftigt. Træerne var syge og i et forsøg på
at redde dem valgte vi denne metode. Træerne er
nu ved at komme sig nogenlunde, men der var enkelte der ikke klarede beskæringen. Vi har nu fået
fjernet de ”døde” træer og vil naturligvis plante nye
igen. Jeppe, der jo er uddannet skovarbejder har
med motorsav nedlagt træerne og rodfræset alle
stubbene.
Hele alléen langs med vejen til Midtgård er beplantet med asketræer. Desværre er alle asketræer i
Danmark ved at dø pga. af en plantesygdom, der
angriber og dræber asketræer. Sygdommen kan ikke kureres og breder sig i hele Danmark. Askesygen skyldes formentlig en svampeinfektion. Flere
af træerne i alléen er allerede angrebet, så vi er nødt
til på et tidspunkt at fjerne træerne og erstatte dem
af andre træer.
-hanne-

segård – de slås indtil en af dem dør. Så for freden i
hønsegården måtte vi aflive hanen/hønen.
I vinter har vi mistet den røde guldfasan kok. Den
døde af alderdom og vi har nu fået en ny ung fasankok. Han er nok den flotteste af vores fasankokke.
Hvis man kommer ned til fuglene en dag i foråret
og man ser at fasankokkene tér sig anderledes – de
basker måske lidt ekstra med vingerne eller står i
en bestemt positur, så er det deres parringsleg overfor hønerne man ser. Det er forskelligt fra fasan til
fasan hvordan parringsdansene er. Det er meget
specielt og fascinerende at se på.
–karin-

Midtgård-børn med et af forårets første dyrebørn

Jeppe in action

Fuglene og forår!
Nu er det endelig blevet forår og så starter en masse arbejde ved fuglene. Der skal gøres rent ved dem
og der skal sættes redekasser op til de små fugle. Vi
forventer der kommer kanarie- og zebrafinkeunger,
fasankyllinger og ællinger. Moskusænderne fik 8
ællinger sidste år og det var en oplevelse at følge
deres opvækst.
Vi regner med at vi skal have nogle flere høner til
Gammel dansk landracehønsene. En af hønerne,
blev pga. af en genetisk fejl til en hane. Når dette
sker, opfører hønen sig som en hane, og skifter tillige fjerdragten ud, så den også ligner en hane. Den
er dog ikke i stand til at befrugte æg. Vi ved alle
hvad der sker, hvis der er 2 haner tilstede i en høn-

Lam
Nu er der ikke længe til at fårene bliver flyttet til
marken ved frugthaven. Her skal de læmme og
snart vil vi se de søde lam springe rundt på marken.
Alle får flyttes til Midtgårds ”fødeafdeling”, som er
marken bag ved huset. Jørgen, vores meget dygtige
snedker, har lavet de fineste læmmebokse til fårene. Det er ikke tilladt at gå ind til lammene, når der
er født, da det er meget vigtigt at lammene får den
rigtige binding til deres mor. Det gør nu heller ikke
noget, det er bestemt en oplevelse at sætte sig på
plænen ved fårefennen, nyde en kop kaffe eller et
stykke medbragt rugbrød og blot iagttage alle lammenes spring i aftensolen. Det kan ikke beskrives
med ord, det SKAL opleves. Lammene skal gå
sammen med deres mor de næste 4 mdr – vokse
med en tilvækst på mindst 200 g i vægt pr dag,
hvorefter de tages fra moren. De sidste måneder
skal de spise særlig godt, så de til sidst opnår en
vægt på 40-45 kg.
I okt/nov køres alle lam til Holsted slagtehus, hvor
de slagtes. Der er mulighed for at bestilles et slagtet
lam fra Midtgård. Henvendelse til Hanne Lehmann,
7616 3740.
–fie/hanne35
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Hesteholdet på Midtgård
Børn kan efter aftale med Fie komme på hesteholdet. Prisen er 30 kr. pr. måned som opkræves halvårligt. Inden man kan starte på holdet skal ens forældre give skriftlig tilladelse. Tilmeldingsblanketten kan hentes på Midtgård. Fie er uddannet pædagog, hestepjattet og ansat på gården. Børnene undervises ikke i ridning men lærer at omgås heste.
På holdet snakkes om hvordan man er sammen
med hestene og om hvad man skal være opmærksomme på, når man omgås disse. Børnene lærer at
strigle hesten, renser hove og lærer også hvordan
man sadler op. Ridehjelm kan lånes på gården og
skal bruges i al omgang med hestene.
–fie-
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Kaninholdet på Midtgård
Midtgård ejer 16 kaniner som alle kan lejes for 50
kr. Mange børn nyder at komme efter skole og passe kaninen og hygge med vennerne i stalden. I de
kolde måneder bygges der baner og hoppes i hallen. Når foråret er kommet går børnene tur med
kaninen. Der er mulighed for at være på plænen, i
frugthaven, i hallen eller i stalden. Der er altid et
hyggeligt sted at finde. Hvis det er noget for dig så
kom forbi Midtgård og hent en pjece om at have
kanin på gården. –
fie-
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Guldager Kirke
guldagerkirke.dk

GUDSTJENESTELISTE
GULDAGER

OG

FOR

HOSTRUP

Sognepræst
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
75 11 61 90
Fax 75 11 61 52
Åbningstid:
Mandag lukket
Tirsdag, onsdag og fredag åben fra
kl. 9.00 – 12.30
Torsdag åben fra 16.00 -18.00
kordegn@guldagerkirke.dk

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

Graver
Susanne Jensen
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.
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Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt

MPF: Mette Præstegaard Friis

Sønderriset

I november 2012 var der valg til menighedsrådet i Guldager sogn, som Sønderris
hører til. Det er lykkedes at få et rigtig godt hold, som glæder sig til arbejdet med
kirkens liv og vækst til gavn for borgerne i Guldager og Sønderris.
Besøg vores hjemmeside: www.guldagerkirke.dk, og se nærmere om aktiviteter og praktiske forhold
vedrørende kirken.
Det nye menighedsråds sammensætning:
Inger Jensen, formand - Sønderris
Jannie Ulriksen, næstformand - Sønderris
Helle Pedersen, kontaktperson - Guldager
Erik Nielsen, kirkeværge - Guldager
Søren Gade, kasserer - Guldager
Ove Albert Pedersen, Sognehuset - Hjerting
Kirsten Pedersen - Sønderris
Tove Damm Rasmussen - Guldager
Anette Hyldegård - Guldager
Inger Jensen

Sønderriset i 2013
I år kommer bladet i 6 udgivelser — man kan se skæringsdatoerne på kalenderen herunder.
->bee
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Så sker der noget NYT
Fredag den 19. april 2013 fra kl. 16 - 18
og lørdag den 25. maj kl. 10 - 12 er der

FamilieSpejd
hos Baptistspejderne, Ravnsbjergvej 6, (ved Midtgård)
FamilieSpejd er for børn fra 3—? års alderen, der sammen med mindst én af deres forældre/
bedsteforældre el. andre voksne, har lyst til at være med i et uforpligtende fællesskab
og samtidig opleve spejderlivets værdier - herunder møde det kristne evangelium.
Vi tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse
og derfor er det nødvendigt hver gang at have det rigtige udendørstøj på.

Fredag den 19. april mødes vi ved bålet
og går bagefter i 1000 års skoven
for at finde forårstegn og måske
en ”Skovser”.

Lørdag den 25. maj skal vi på et lille
”Spejder”løb, hvor vi kan vinde det,
vi skal bruge bagefter for at hygge
os ved bålet.

Alle interesserede er hjertelig velkommen — det koster ikke noget at prøve.
Har du spørgsmål, så kontakt venligst Esther og Frank Korsbro, på tlf. 2782 1524 eller korsbro@esenet.dk

