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Hvis I ikke modtager bladet, kan det
hentes på skolen , Midtgård eller i Multicenterets foyer.

Sønderris Sports Klub,
Baptistspejderne, Beboerhuset Midtgård, FDF, Guldager Sogns Menighedsråd, Daginstitutionen Galaksen
og Sønderrisskolen

SYNG! Både store og små!
Nuværende og tidligere elever, forældre, bedsteforældre, naboer, pensionister, institutioner m. flere.

SÆT X-kryds i kalenderen
den 31. oktober
Her afholdes SPIL-DANSK dagen.
Som noget nyt indbydes alle i Guldager og Sønderris til
at synge sammen.
Dette foregår i løbet af hele dagen og aftenen.
Skolen holder åbent for ALLE!
Der vil komme til at foregå forskellige arrangementer i
løbet af dagen.
Sangaften med masser af fællessang
Brian Bannerholt og Anne Majbritt Sørensen laver
fællessang om aftenen.
Det endelige program kommer senere.

Side 3-4: Skolenyt
Side 5-8: SSK efterårsaktiviteter
Side 9-11: Sønderrisdage
Side 12: Indoor Cycling
Side 13: Sønderrisløbet
Side 14-16: Midtgård
Side 17: Galaksen
Side 18: baptistspejderne
Side 19: Guldager Kirke, gudstjenestelisten
Side 20: Baptistspejderne

Anne-Majbritt, musiklærer

Den årlige aktivitets– og festuge i Sønderris, ’Sønderrisdage’ står for døren med alt, hvad den kan byde
på af store og små begivenheder. En af de større er det store halbal, som er ugens højdepunkt. Billedet
er fra sidste års fest—man får indtryk af intens og hyggelig feststemning. Foto: Mads
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...orientering fra skolen
Skolens værtsskab ved Landsstævnet
Et vellykket Landsstævne indledte sommerferien også i Sønderris, hvor der var indkvartering, både på
skolen, i hallen og på Ravnsbjerggaard, samt bespisning af 600 deltagere i Stjernehuset. Rigtigt mange
deltagere gav udtryk for rigtigt gode forhold og god
servicering af lokale Sønderrisfolk, primært fra SSK,
der sammen med skolens pedeller og rengøringsfolkene trak et stort læs.
Fra skolens side skal der også lyde en tak til de meget
aktive Sønderrisledere, som virkelig forstod at bruge
skolens faciliteter på den gode måde, og fik deltagere
til også at passe på tingene ude og inde (som vi skriver i vores 2.ordensregel).
Skolens sætter stor pris på, at vi alle, ansatte og borgere i Sønderris, bruger vores faciliteter på den måde,
at vi også sørger for at passe på tingene, og aflevere
lokalerne, som vi gerne selv vil tage imod dem. Det
er jo tankevækkende, når der kommer Landsstævnedeltagere og roser vore lokaler til skyerne, og spørger
om hvor ny vores skole er, selv om lokalerne nu er
mellem 31 og 15 år gamle.
Det kommende skoleår
I det kommende skoleår vil der som altid være en hel
masse genkendelige ting, og som altid på Sønderrisskolen en række nye initiativer, som vi gerne vil arbejde med, sammen med vore 640 elever, aktive hjem
og andre engagerede i Sønderris, som arbejder for og
bakker op omkring vores fælles skole, til gavn for
vore elever.
Talentudviklingsprojekt
Det nyeste projekt som vi skal etablere sammen med
Gjesingskoler, Bakkevejens og Kvaglund skole i et
samarbejde med Esbjerg tre ungdomsuddannelser:
Rübners, Esbjerg Gymnasium med HF og HTX. Det
et tilbud til særligt talentfulde overbygningselever,
som gerne vil lære endnu mere, end det man lige gør i
en traditionel overbygningsklasse, det kan være inden
for: Handel, sprog, naturvidenskab eller det musiske
område. Først skal folkeskolelærere mødes med undervisere fra byens gymnasiale ungdomsuddannelser
og planlægge en række projekter, som tilbydes eleverne senere på skoleår.
Samarbejde daginstitutioner og skolen
Der er fortsat udvikling omkring samarbejde daginstitution og skole imellem, både med Galaksen og Bør-

nehuset i Guldager. Vi gør meget ud af, at vore resursepersoner (f.eks. bhv.kl.ledere og læsevejledere) besøger medarbejdere og evt. forældre i daginstitutionerne. Men det er også vigtigt at vi forsætter de gode
initiativer med at kommende skolebørn kommer på
besøg på skolen med deres pædagoger fra børnehaverne.
Det 4-årige innovationsprojekt afsluttes i 2014
Sammen med Rørkjær Skole, Bakkevejens Skole,
Egekratskolen og 2 Fredericia skoler, har vi i nu tre år
været i gang på forskellig vis med at afprøve små og
større projekter inden for innovation. Vi vender tilbage til dette i et senere nummer.
De tre søjler: Miljø, Kutur og Sundhed
Skolen fastholder og udvikler vore tre søjler. Dette
sker bla. via de tre temauger: Miljø i uge 40, Kultur i
uge 12 og sidste uge inden sommerferien slutter vi af
med en Sundhedsuge. Men arbejdet med de tre søjler
gennesyrer rigtigt meget af det, der sker i skolens
hverdag. F.eks. kan ingen anden skole i Esbjerg
(sikkert også i Kongeriget) præstere at over 160 børn
og unge synger i kor, flere bands, flere hold der spiller blokfløje og en hel række elever, som spiller på
andre hold i Kulturskolen. I løbet af året sætter vi også på forskellig vis fokus på sund mad og god motion.
Der bliver også arbejdet løbende med miljøbevidsthed, og vort ansvar for menneskene i den 3. verden,
at de også kan få forbedret deres livforhold.
De fysiske rammer
På Gården er Sønderrisgruppen flyttet ud af Stuehuset. Gruppen er nedlagt på Sønderrisskolen, og eleverne fra gruppen er flyttet til andre skoler i kommunen, primært Ådalsskolen og Kvaglundskolen. Dette
betyder at vi skal til at indrette stuehuset på Gården
til personale- og gruppe rum, således at der bliver
endnu bedre forhold for vores udskolingselever og de
lærere, der arbejder på Gården enten i udskolingen
eller i de faglokaler, som er placeret der.
Aktiv bestyrelse og Støtteforening
Det er lykkedes at få ekstra tilskud til flere ting på
skolen. Senest er der kommet et kontant tilskud til et
kommende udelokale. Det er Friluftsrådet, der har
syntes at vort projekt har været støtteværdigt, med
rigtigt pænt tilskud.
Det er dejligt med aktive folk, både i skolebestyrelsen
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og i Støtteforeningens bestyrelse. Men hvad kan du
gøre, som læser af bladet? Du kan bakke op, ved at
kontakte skolens kontor, eller en fra en af de to bestyrelser og sige , at du gerne vil tegne et medlemskab
på kun 75. kr. årligt. Vi kan love at alle penge går
ubeskåret til børnene på vor skole. Det er en enkel,
positiv og virkningsfuld måde at sige, ja tak til den
lokale skole, og det arbejde der udføres ud fra den, af
medarbejdere, engagerede forældre og andre.
Vel mødt til et helt nyt skole år, kontakt os på kontoret, hvis du har en god ide, en fond der fortjener en
ansøgning fra skolen, eller anden evt. kunne tænke
dig at drøfte i forhold til at få skabt skolen, der skal
danne og uddanne elever til morgendagens samfund.
-------------------------------Personalestatus på skolen
Skolens mangeårige klaver underviser i Kulturskolen,
Connie, er blevet sagt op af Kulturskolen, der skulle
spare 1,5 ansat. Det har betydet, at der ikke tilbydes
klaverspil på Sønderrisskolen i kommende skoleår.
Skolen ny psykolog bliver Anni Ernstsen, en erfaren
psykolog, som p.t. er på bl.a. Danmarksgades Skole.
Lærerne Dorte Dahl-Hansen, Carina Termansen, Gitte Lund og Tina Cargo har ønsket at stoppe som lærere på vor skole.
Ikke mindre end tre af de faste lærere har søgt og fået
et års orlov. Det er Tina Hessellund, Mette Roden og
Lotte Cassard.

Den gradvise nedlukning af Sønderrisgruppen og nu
senest den ultimative lukning hos os udløser også en
række forflyttelser: Bettina Martzak er rejst til
Kvaglund.
Inge Henriksen, Majbrit Bertelsen og Annette Pedersen har alle fået arbejde i specialgruppen på Ådalsskolen.
3 er gået på efterløn: 1.1. gik Inge Aagaard på efterløn, hun blev fulgt af Karl Jensen, der stoppede 1.4.
og til sommerferien stoppede Peter Nielsen også sin
lærergerning
Der er afholdt afskedsarrangementer for vore pensionister. Men skolen vil også på denne plads udtrykke
stor glæde over alle medarbejderes store engagement
omkring arbejdet med vore elever, hvad enten det har
været en kortere eller meget lang årrække, hvad enten
det handler om pensioneringer, folk der af forskellige
årsager har sagt op, eller søgt og fået bevilliget orlov
fra lærerjobbet.
Der er hermed blevet plads til et par nye: Susanne
Haun, som i en årrække har været ansat i tidsbegrænsede jobs, er nu fastansat. Desuden er Pernille Jensen
ansat i en tidsbegrænset stilling i dette skoleår. Pernille har undervisningserfaring fra såvel Præstegaardsskolen og Danmarksgade. Desuden er der også blevet
plads til Kristian Valther og Jan Wittrup Christensen.
De to havde en stor del af deres timer i den nu nedlagte Sønderrisgruppe.
Peter Hundebøll

Velkommen i skole!
Så er alle 0.-klassernes voksne klar til at modtage alle de dejlige forventningsfulde små førskolebørn.
En del af de dejlige børn har jo allerede stiftet
bekendtskab med Sønderrisskolen igennem førskolen, og de voksne i SFOén, hvor I har gået
siden 1. april.
Nu hedder det så 0. A – 0. B og 0. C, hvor i også
kommer til at lære Dorte, Anne og Pia at kende.
Vi glæder os alle rigtig meget til første skoledag
og det nye skoleår, og har igennem sommeren
tænkt mange spændende tanker om det kommende år..
Vi ønsker jer alle meget velkommen, og håber vi
sammen kan slippe sommerfuglene i maven fri.
Dorte, Elizbieta, Anne, Allan, Susanne,
Nanna og Pia
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Efterårets program for SSK er klar
SSK er nu klar til at byde dig velkommen til efterårets store program, som indeholder mange aktiviteter for både store og små.

Gymnastikholdene, herunder både spring og dans,
starter i uge 36. Se plan.

For voksne har vi adskillige tilbud.

Sluttelig har vi tilbud om badminton for børnene.
Se de forskellige tilbud og tider på hjemmesiden.

Vi har stadig vort motionscenter – se åbningstider
på www.soenderris.dk/ssk
Der er mulighed for fodbold, se træningstider samt
mere info på www.sskfodbold.dk
Løbeafdelingen er stadig i gang, der løbes to gange
om ugen, og den 20. august er der opstart for helt
nye løbere – se nærmere her i bladet.
Indoor cycling/spinning har udskiftet sommerplanen med en ny plan gældende fra 12. august. Se
andetsteds. Samtidigt tilbyder afdelingen helt gratis
introduktionstimer, hvor du kan få forklaret og vist
helt basale ting, der er vigtige at vide og kunne, for
at spinning bliver den succes, vi ved, det er for
mange.
Vi har et varieret udbud i gymnastikafdelingen,
herunder zumba, se oversigt andetsteds.
Igen i år har vi nye tilbud, nemlig powerhoop samt
begynderstep.

Generelt kan I finde flere informationer på hjemmesiden http://www.soenderris.dk/ssk/.
Har I spørgsmål eller problemer, så skriv til
ssk@soenderris.dk, eller find den afdelingsleder
eller træner/instruktør, der har noget at gøre med
det, du gerne vil gå til – og ring eller skriv til ham
eller hende – vi er alle klar til at hjælpe dig. Endelig kan du møde op i motion i åbningstiden for at få
hjælp.
Alle medlemskaber købes online på vores hjemmeside/onlineshop eller kontant i motion.

Voksne bedes endvidere tilmelde sig på holdene.
Man er naturligvis velkommen til at komme og
prøve først.
Vel mødt til endnu en fantastisk sæson i SSK!
Janni Kristiansen

Slutteligt kan man leje en badmintonbane, hvis
man er 2-4 personer, der har lyst til at spille i vintersæsonen. Mere info findes på hjemmesiden.
For børn har vi endnu flere tilbud!
Håndbold og fodbold er også gået i gang, når du
læser dette blad. Se træningsoversigt her i bladet
for håndbold, og se www.sskfodbold.dk for den
seneste træningsoversigt for fodbold.
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Opstart uge 36.
Tilmelding og betaling på vores hjemmeside: http://soenderris.dk/ssk se efter
Eller kontakt os personligt, se åbningstider på hjemmesiden ved dette logo
Voksne bedes endvidere tilmelde sig på holdene efter køb af medlemskab, se
Spørgsmål sendes til ssk@soenderris.dk
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SSK Håndbold tilbyder følgende hold i efterårssæsonen – idet vi gør opmærksom på, at også vi er begrænset af antal timer i hallen, så et par af årgangene er allerede godt fyldt op, så vi kan ikke garantere
plads til alle, desværre.
Det første stævne for U10-U18 piger er planlagt – foregår 6-8/9 på Fyn. Det er muligt for nye spillere at
komme med til stævnet, selv om tilmeldingsfrist er overskredet, når du læser dette.
Indbydelsen og øvrig information kan findes på vores hjemmeside.
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SSK løb holder officiel opstartsdato den 20/8 - men vi løber året rundt på
nedennævnte tidspunkter...
Mødested: Foyeren i Sønderrishallen, hvor vi varmer op
Mødetid: Tirsdage kl. 17 og torsdage kl. 18
Pris:
100 kroner/år
tilmelding via SSK's online-shop - www.soenderris.dk/ssk
Målgruppe:
- løb for såvel nybegynderen som ½-marathonløberen – og alle grupper der i mellem!!!
- vi har tilbud om intervaltræning om tirsdagen
- påtænker du at “power-walke” så mød op - så prøver vi på at danne et hold
Løbeafdelingens årsplan kan findes på www.soenderris.dk/ssk - bl.a. kan du se, at vi har opstart for nye
løbere to gange årligt – hvoraf den ene så er NU…
HUSK at vi i Sønderrisdage afholder det årlige SønderrisLøbet – lørdag den 31. august. Se annonce her
i bladet – der ER mulighed for eftertilmelding på dagen!
Velkommen ønsker instruktørerne ved
SSK-løb/Hanne Holm
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Program for Sønderrisdage
Sønderrisdage er i gang!

Når du sidder med dette blad i hånden, er Sønderrisdage i gang.
Hvis du har mistet det program, du har modtaget i din postkasse, så finder du det genoptrykt her i bladet
– lige til at tage ud.
Der kan være ændringer til programmet – se det altid ajourførte program på hjemmesiden http://
soenderris.dk/ssk/soenderrisdage2013/index.asp
I skrivende stund kender vi kun én ændring – og det angår tidspunkt for åbent hus i motion – det ændrede tidspunkt er fra kl. 17-19, og ikke som det fremgår af det trykte program. Der vil være instruktører og
hjælpere til stede i både motion og medlemsservice.
Måske er vi så heldige at have en overraskelse i den nye MTB – mountainbike cykling – afdeling, men
dette er endnu så nyt, at vi ikke kan sige noget som helst herom i skrivende stund – så her er det kun at
holde øje med hjemmesiden og lytte til jungletrommerne…
Vel mødt til et eller flere af vore mange arrangementer.
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Tilmelding via www.soenderris.dk/ssk

Pris: 175,- kr.

Der vil blive serveret lidt snacks til de skønne øl.

Historierne om de forskellige øltyper bliver
levendegjort via ord, lyd og billeder.

19:30-22:00 Ølsmagning med Torben Mathews
Kom og deltag i dette forrygende øl foredrag, hvor I
bliver præsenteret for et bredt udvalg af forskellige
øltyper.

Fitness og holdtræning (kr. 149, pr. måned)

Tilbuddet gælder kun voksne, der ønsker DIBS
medlemskaber til

Tilbud: Spar
oprettelsesgebyr på kr.
100 ved indmeldelse

19:00-21:00 Åbent hus i SSK motion
SSK Motion i Sønderrishallen holder Åbent Hus.

Tirsdag 27. august 2013

Tilmelding ikke nødvendig.

Pris: 10,- kr. pr. spilleplade

18:30-22:00 Bankospil i Sognehuset
SSK’s sponsorudvalg afholder banko for alle (også
børn). Mange præmier og gavekort.
Der er nogle specielle runder for børn.

Mandag 26. august 2013

Kom og Dans for alle voksne, der har lyst til at prøve
det. Med eller uden partner.
Det er gratis og foregår i Sognehuset. Tilmelding ikke
nødvendig.

19:00-22:00 Kom og dans

19:00-23:00 Discoaften for børn
Disco for børn i 4 - 6 klasse i foyeren i Sønderrishallen.
Tilmelding via www.soenderris.dk/ssk

Tilmelding via www.soenderris.dk/ssk

Pris: 50,- kr. inkl. 1 øl/vand
Pris: 125,- kr. inkl. steak, 1 øl/vand

17:00-19:00 Lokalrådet
Lokalrådet stiller op med en bod, hvor repræsentanter
for lokalrådet vil være til stede for at fortælle om rådets
arbejde. Kom og få en snak med dem.

18:00-23:00 Sønderris Open i petanque
Mød op og deltag i Sønderris Open i petanque. Grillen
tændes.

Mere information vil blive sendt ud via skolen

14:30-16:30 Bedsteforældrebanko på Sønderrisskolen

Fredag 30. august 2013

Tilmelding via www.soenderris.dk/ssk

Pris: voksne 90,- kr. og
børn (til og med 12 år) 50,- kr.

Mød manden, der har arbejdet 15 år blandt de største
stjerner. Thomas Kristensen har arbejdet som journalist
og tv-kommentator siden 1997. Med otte Olympiske
lege, ni VM og EM slutrunder i fodbold, 25 håndbold
slutrunder og ni Tour De France er Thomas blandt de
mest rejste danske sportsjournalister overhovedet.

Fra 101,7 Radio Victor
l toppen af TV2 Sporten

19:30-21:30 Foredrag med Thomas Kristensen

Torsdag 29. august 2013

17:45 Autografskrivning EfB spillere
Vi får besøg af et par spillere fra EfB’s Superligahold.

17:00-20:00 Forældre fodbold
Et fodboldstævne for alle børnefodboldhold i SSK. Der
vil blive spillet på udendørs banerne ved hallen. Hvert
hold spiller en kamp mod forældrene, og bagefter kan
der købes grillpølser, øl og vand m.m. Spillerne vil
modtage mere information fra deres respektive
trænere/ledere.

17:00 Fotografering til SSK’s julekalender
Traditionen tro så vil der blive taget et billede af alle
børn, som er medlem af Sønderris Sportsklub til brug
for SSK’s julekalender. Så kom og deltag.

Onsdag 28. august 2013

Hovedsponsor:

Billetter købes via www.soenderris.dk/ssk

18:00-02:00 Halbal i Sønderris Hallen med
Peter og de andre kopier

12:30-14:00 Indvielse af Multibanen
Den længe ventede multibane (boldbane) er nu klar og
efter den officielle indvielse, så afholdes der en intern
SSK miniturnering for U10 årg. 2004

12:00-12:30 Opvisning med modelhelikopter
Martin Hjermitslev fra Billund kommer forbi og viser sin
kunnen med sine modelhelikoptere.

Tilmelding via www.soenderris.dk/ssk

11:00-12:30 Sønderrisløbet 2013
Vi håber at se alle, der har lyst til at gå eller løbe en tur i
Sønderris. Der vil være forskellige ruter/længder alle
med start ved Sønderrishallen.

11:00-15:00 Pladsen bag Sønderrishallen er åben
SSK's café vil hele dagen sælge pølser, slik, øl og vand
m.m

10:00-12:00 Børne– og ungdomsfodbold
SSK’s børne– og ungdomsfodboldhold spiller
hjemmekampe.

10:00-12:00 Børne markedsdag ved
Sønderrisskolen.
Mere info via skolen.

09:00-10:30 Fælles morgenbord ved Sognehuset.
Gratis og ingen tilmelding.

Lørdag 31. august 2013

Der tages forbehold for evt. ændringer eller trykfejl. Opdateret program for
ugen kan altid ses på hjemmesiden http://www.soenderris.dk.

.

Der må IKKE medbringes egne drikkevarer, og/eller
madvarer til nogen af ugens arrangementer.

Alle dage har caféen åben og de fleste dage er grillen
tændt, så man kan købe pølser og brød.

Caféen

Eller scan koden med din smartphone

Læs mere på
www.soenderris.dk

26. - 31. august 2013

Sønderriset

Tilbud om introduktion til denne sport
Nu er sommerferien sikkert slut for de fleste, og nogen har
måske endda konstateret, at det har sat synlige spor på
kroppen, at man har slappet lidt for meget af. Det kan også
være, at man er kommet til den overbevisning, at man vil til
at i gang med at dyrke motion.
Vi kan i SSK tilbyde netop dig, der vil i gang med at dyrke
motion, introduktionstimer i spinning, hvor du som nybegynder lærer
lærer de mest grundlæggende basiscykelindstillinger
lærer at sidde og stå rigtigt
lærer at holde/finde takten i musikken
prøver nogle få øvelser/programmer af.
Netop denne form for introduktion i spinning giver dig
den bedste ballast for hurtigt at komme videre på
de øvrige hold, og dermed øge/forbedre din kondition yderligere i den positive retning.
Disse timer vil vi tilbyde dig som nybegynder ganske gratis
Timerne kommer til at ligge over 3 onsdage i tidsrummet
kl. 17-18, hvor der vil være 2 uddannede instruktører til
stede i lokalet for at instruere dig og hjælpe dig gennem
timen.
12

Disse timer tilbydes henholdsvis
28. august
4. september og
11. september
så går du allerede nu med tankerne om at starte på spinning,
som jo for øvrigt er den hurtigst konditionsfremmende motion man kan dyrke, så kontakt undertegnede, så jeg kan
sørge for, at der bliver reserveret en cykel til netop dig, så
du kan blive vejledt og instrueret i spinning.
Program for eksisterende hold
Planen for eksisterende hold bringes også her i bladet.
Planen er gældende fra 12. august – uge 33.
Specielt gøres opmærksom på, at succesen med XXL+15holdet gentages – og et nyt hold starter op den 3. september.
Henrik Thomsen
Afdelingsleder SSK Spinning
Hrt1964@hotmail.com

Sønderriset
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Sønderrisbladet august
Midtgård inviterer til økologisk Høstmarken søndag den 1. september fra kl. 10.00 – 16.00. Dagen
igennem vil der summe af aktiviteter på gården.
Traditionen tro har vi kæledyrs-dyrskue i hallen.
Alle børn har mulighed for at deltage med et kæledyr i de tre kategorier. Se tilmeldingskupon på side
16.
Der er mulighed for at få en stadeplads, hvor du
kan sælge genbrugsting eller egne produktioner af
hobbyting. Stadepladsen er ganske gratis. For nærmere info og tilmelding skal du blot kontakte Midtgård.
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Hundeagility vil også være at opleve på gården.
Falkoneren kigger forbi og giver en opvisning.
4 H har en stand med forskellige aktiviteter for
børn. Malkekoen må malkes. Naturmælk deler
smagsprøver ud.
Klattrup’s Klippestue har igen i år en stand, hvor
det er muligt at følge en klipning af en hund, samt
få råd og vejlidning om vask,-føn-klip af din hund.
Maleboden er altid flittigt besøgt og ponyridning er
ligeledes et tilløbsstykke.
I haven er hoppepudes sat op.
Cirkus og gøgler-gruppen Fugl Føniks har workshop.

Sønderriset

Ågården kommer med en stand, hvor det er muligt
at få smagsprøver på forskellige lækkerier. Det er
ligeledes Ågårdens økologiske pølse, som vil blive
serveret ved Midtgårds høstmarked.
Veras lækre kager og boller kan købes i stuehuset,
hvor det også er muligt at købe kaffe og te. Øl og
vand kan købes ved grillen.
Sommer på Midtgård
Hos fuglene er der kommet 4 kyllinger. De er nu
ved at være ret store. Man kan stadigvæk ikke se
hvilket køn de er.
Vi fik også to ællinger, men dem tog de ravnene
desværre. Ænderne og hønsene lægger masser af
æg, men de lægger sig ikke til at ruge på dem. Ærgeligt.
Vi håber i nær fremtid at få nogle flere høns af racen gammel dansk landrace.
Hestene på gården er blevet godt fede og nyder at
blive striglet af de børn som kommer forbi.
De 26 lam er nu klar til at blive taget fra deres
mødre. Lammekød kan bestilles på Midtgård.

Børnene på gården tager sig kærligt af alle de søde
kaniner. De mødes dagligt i stalden med kaninerne
og hinanden.
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Rideholdet starter op igen i midten af august.
Signe er vores nye medarbejder og vi glæder os til
at arbejde sammen med hende. Signe vil være at
finde i stalden og vil til daglig være at finde i stalden, hvor hun skal passe dyrene og området om-
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kring Midtgård. Hun er en frisk pige som børnene
skal glæde sig til at være sammen med.
Fie Bornich

Sønderriset

Børn og voksne har nydt den herlige danske sommer. Vi valgte igen i år at lukke et hus ned i uge
28 og 31. I år var vi samlet i Stjerneskuddet og
Solstrålen.
Vuggestuegrupperne fra Solstrålen og Regnbuen
tog sammen i Byparken hvor de hørte ”Ann og
Aberne”.
Stjerneskuddet var inviteret til Cirkusforestilling.
Anni og Mette tog imod børnene. Anni og Mette
har orlov fra Stjerneskuddet og er ved at læse til

Pædagogiske Assistenter og i den forbindelse var
de sat til at lave en cirkus forestilling som vi fik
glæde af. Tak for det.
Ellers har sommeren budt på spontane ture ud af
huset, hygge og vandlege på legepladsen.
Med venlig hilsen
Claus Dalgaard Jensen
Daglig pædagogisk leder
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Så starter et nyt spejderår
Mandag den 26. august kl. 18.30 er der spejdermøde
i Spejderhuset Nøglen ved Midtgård - og DU er også velkommen
Søndag den 1. September kl. 10.00 (i forbindelse med Midtgårds Høstmarked)
er der Familiegudstjeneste og bagefter inviterer spejderne dig til at
prøve nogle FamileSpejd aktiviteter, bage dit eget snobrød
og evt. få en snak med spejderførerne.

DU/ I er velkommen til at komme og
prøve om det´ at være SPEJDER
er noget for DIG/JER ??.
fra 0.-3. klasse i Flokken
fra 4. - ? klasse i Trop/Gruppe
eller som FamilieSpejder
- sammen med en voksen

Det koster
ikke noget
at prøve !
VELKOMMEN
Hver mandag i ulige uger kl. 18,30 – 20,00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård
Vil du vide mere kan du også ringe til kontaktperson Lisa Lykke Nielsen tlf. 7515 9962

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

25. august
1. september
8. september
15. september
22. september
29. september
6. oktober

kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 19.00

- Café gudstjeneste
- Familiegudstjeneste
- Gudstjeneste
- Gudstjeneste
- Gudstjeneste
- Aftengudstjeneste
Menighedsweekend

Se meget mere på Baptistkirkens hjemmeside…
..www.baptistkirken-sydjylland.dk
Yderlige oplysninger gives gerne hos
Baptistkirkens præst Jørgen Jürgensen på tlf. 2180 6151

Sønderriset

Guldager Kirke

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Guldager Hostrup

Præst

Bemærkninger

1. sept.

10.00

BB

Højskoledag

7. sept.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

8. sept.

10.30

BB

15. s. e. trin.

15. sept.

10.30

BB

16. s. e. trin.

22. sept.

09.00

MPF

17. s. e. trin.

29. sept.

10.30

BB

18. s. e. trin.

5. okt.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

6. okt.

10.30

BB

19. s. e. trin.

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

13. okt.

10.30

MFT

20. s. e. trin.

Graver

20.okt

09.00

MPF

21. s. e. trin.

Susanne Jensen
75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

22. okt.

19.30

MPF

Aftengudstjeneste

27. okt.

10.30

BB

22. s. e. trin.

2. nov.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

3. nov.

10.30

MPF

Alle Helgens dag

Sognepræst
Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

09.00

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

10.30

Kirkekontoret
Guldagervej 89
75116190
Fax 75116152
Åbningstid:
Mandag lukket
Tirsdag, onsdag og fredag åben fra
kl. 9.00 – 12.30
Torsdag åben fra 16.00 -18.00
Guldager.sogn@km.dk

09.00

Organist

10.30

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.

09.00

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

BB: Brian Bannerholt

MPF: Mette Præstegaard Friis
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På tur med FamilieSpejd hos Baptistspejderne
FamilieSpejd er for børn fra 3-? års alderen, der sammen med mindst én af deres forældre/
bedsteforældre eller andre voksne, har lyst til at være med i ét uforpligtende fællesskab
og samtidig opleve spejderlivets værdier - herunder møde det kristne evangelium

Alle interesserede er hjertelig velkommen til at være med.
Ved Midtgårds Høstmarked kan du prøve nogle FamilieSpejd aktiviteter
Har du spørgsmål, så kontakt Esther og Frank Korsbro på tlf. 2782 1524 eller korsbro@esenet.dk

