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Forsiden: Skoleåret byder på forskellige ’sjove’ arrangementer — her deltager børnehaveklasserne i 8. 
årgangs løbs-event for at samle ind til truede børn. 

Nu blev det lige pludselig meget tæt på jul igen — dette num-
mer af Sønderriset nærmest oser af årstidens gode festlighe-
der. 
 
Jeg vil gerne på bladets vegne ønske alle læsere i vores dejli-
ge område en glædelig jul 2013 og et lige så fantastisk nytår. 
 

Hilsen Bente D Eskildsen 
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Vi er på Sønderrisskolen med i Skolernes 
Kunstforening , Esbjerg, sammen med 3 andre 
lokale skoler i byen. 
Hvert skoleår har vi 4 forskellige kunstnere, 
der udstiller på biblioteksgangen i Stjernehu-
set på skolen. 
I år lagde vi ud med keramiker, Anna Marie 
Junker fra Gørding. Hun besøgte skolen i for-
bindelse med ferniseringen af sine værker, og 
som vi plejer, var det 5. årgang, der fik lov at 
opleve en fernisering. Eleverne var meget op-
tagede af at lytte til Anna Maries fortælling 
om sin fascination af leret, og bagefter havde 
de mange, gode spørgsmål til hende. 

Ny udstilling er sat op her primo november 
med kunstværker af Lars Waldemar, Bryn-
dum. Vi har tidligere vist værker af Lars Wal-
demar, men den gang var det skulpturer af 
fedtsten. Denne gang har kunstforeningen fået 
lov til at vise nogle af hans flotte kalkskulptu-
rer og også en helt anden side af hans talent, 
nemlig små, fine tegninger. 
Til januar og marts kommer nye udstillere. 
 
Velkommen til at besøge Sønderrisskolen 
og se kunst på biblioteksgangen i skolens 
åbningstid mellem kl. 8 og 15 
 

/Birgitte P. 
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På en blæsende og til tider kold dag i emneugen, var det endelig tid 
til at indvie det nye ude undervisningslokale, som Sønderrisskolen i 
samarbejde med skolens Støtteforening havde fået opført. Støttefor-
eningens bidrag var på 30.000 kr. som man via en fond, havde fået 
bevilget. Friluftsrådet og Støtteforeningen havde nemlig i tæt sam-
arbejde med skoleledelsen afstemt forventningerne til det nye loka-
le. Sammen med skolens dygtige pedeller, som lavede den sidste 
”finish”, blev udelokalet opført på rekord tid. 
Valhal er navnet på det nye samlingssted, hvor vi håber, at alle både 
i skoletiden og familier i weekenden med barnevogne samt madpak-
ker, kan få en anderledes oplevelse i Sønderris’ dejlige natur.   

 
På Støtteforeningens vegne  

Thomas Dall  
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0.-klassernes uge 40 
Vores Fælles Fremtid 

 
Vi har i uge 40 haft en rigtig god og spændende 
uge på flere plan, vi har i 0 kl. arbejdet med affald 
og genbrug.  
Hver morgen startede vi samlet med morgensang. 
Der blev i klasserne lavet robotskulptur af brugte 
og rengjorte dåser og andre genbrugsmaterialer, 
der blev lavet lys-glas af brugte syltetøjsglas, der 
blev produceret bordskånere med brugte kork 
propper.  
Der er blevet samlet affald omkring og på skolen, 
der blev besøgt genbrugsstationen i Tarp med 
rundvisning, Vi fik alle lært noget om hvad for 
noget affald som skal i skraldespanden, hvor af-
faldet kommer videre til forbrænding og hvad de 

ikke vil have i skraldespandene og gerne vil have 
på genbrug og hvordan vi skal aflevere det. F.eks. 
må flasker faktisk ikke smadres så får genbrugs-
stationen ikke noget for dem.  
Torsdagen med åbent hus på skolen blev en dag 
hvor mor, far og familier kunne komme at se 
hvad børnene havde lært, lavet og øvet.  
Vi startede i indskolingen med at åbningen af vo-
res nye træhus til udendørsskole. Børnene i 0.-
klasserne sang så smukt om de 4 elementer for 
alle de tilstedeværende inden der blev serveret 
majs kolber og saftevand af Gitte og Søren R.  
I emneugerne på skolen syder det af en fantastisk 
energi, og masser af liv over alt, der arbejdes på 
kryds og tværs, det er en helt specielt stemning, 
når skolens timer og rammer er brudt op. 
 

Skrevet af Pia Clausen      
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Torsdag d. 31. oktober var officiel Syng-dansk 
dag. Derfor havde Sønderrisskolen og Støttefor-
eningen med Anne-Majbritt og Brian Bannerholt i 
spidsen inviteret til sangaften på skolen. Små 50 
personer havde trodset vejret, og fundet vej til sko-
lens personalerum.  
 
Det blev en helt igennem fantastisk aften, hvor vi 
sang med på gamle såvel som nye sange. Tidligere 
elever var ligeledes mødt frem, og efter pausen 
hvor Støtteforeningen var vært ved en øl og vand 

samt hjemmebagt brød og kaffe, var det tid til at 
høre de unge mennesker fortolke og synge en ræk-
ke sange. To timer i selskab med god musik og en 
masse sangglade mennesker.  
Tak til Anne-Majbritt, Brian og ikke at forglemme 
Christian Albertsen på harmonika.  

 

På Støtteforeningens vegne 
Thomas Dall  
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Syng og spil dansk dagen på Sønderrisskolen d. 31. okt. 2013  
 

Nok engang stod vores fantastiske musikfolk for en velafviklet og dejlig syng og spil dansk dag på Søn-
derrisskolen. 

Syng dansk dagen blev afholdt over to gange på skolen den dag , da vi ville være alt for mange børn og 
voksne og vores inviterede børnehaver på Stjernetorvet på en gang.  

Hele indskolingen og børnehaverne var de først som lå ud med dagens danske sange og der var mange 
små stolte 0 klasses børn som stod på scenen for første gang, godt hjulpet af korbørn fra 1 og 2 klasseren.  

Sikke meget godt lyd og sang der er i alle de herlige børn. En dejlig oplevelse. 
 

Pia Clausen  
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Børn løber for børn Sønderrisskolen 2013Børn løber for børn Sønderrisskolen 2013Børn løber for børn Sønderrisskolen 2013Børn løber for børn Sønderrisskolen 2013    
 

Vi var fra 0 klasserne blevet inviteret af en nogle søde piger Vi var fra 0 klasserne blevet inviteret af en nogle søde piger Vi var fra 0 klasserne blevet inviteret af en nogle søde piger Vi var fra 0 klasserne blevet inviteret af en nogle søde piger 
fra skolens 8 klasser, som var rundt i klasserne og spørge om vi fra skolens 8 klasser, som var rundt i klasserne og spørge om vi fra skolens 8 klasser, som var rundt i klasserne og spørge om vi fra skolens 8 klasser, som var rundt i klasserne og spørge om vi 
ville være med til at løbe et sponsor løb for deres projekt, det ville være med til at løbe et sponsor løb for deres projekt, det ville være med til at løbe et sponsor løb for deres projekt, det ville være med til at løbe et sponsor løb for deres projekt, det 
var noget med de ville hjælpe børn som har det svært og ikke var noget med de ville hjælpe børn som har det svært og ikke var noget med de ville hjælpe børn som har det svært og ikke var noget med de ville hjælpe børn som har det svært og ikke 
bor hjemme hos deres egen mor og far, og måske ville de så bor hjemme hos deres egen mor og far, og måske ville de så bor hjemme hos deres egen mor og far, og måske ville de så bor hjemme hos deres egen mor og far, og måske ville de så 
kunne komme på en tur, hvis de kunne samle penge ind til dem, kunne komme på en tur, hvis de kunne samle penge ind til dem, kunne komme på en tur, hvis de kunne samle penge ind til dem, kunne komme på en tur, hvis de kunne samle penge ind til dem, 
fortalte de søde piger om.fortalte de søde piger om.fortalte de søde piger om.fortalte de søde piger om.    
    
Det ville vi vildt gerne, vi skulle have navne på maven den dag, 
navnene var fra folk som havde givet 8.-klasserne penge for at 
de skulle samle ind til de børn som ikke har det godt.  
(Da de skulle dele navnene ud var der ikke flere tilbage, da der 

åbenbart var mange som ville løbe, men skidt med det)  
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Os i 0.- klasserne vi smugtrænede lidt om morgenen på vores mor-
gengåtur med vores voksne, (vi gik jo tur hver morgen dengang) 
men så fik vi en rute vi skulle løbe, vi fik den korte 1 km. Så da vi 
alle var kommet i mål, så klappede vi på alle de andre børn som 
løb, nogle af de større børn løb flere omgange, men det var sjovt 
for de klappede os i hænderne når de løb forbi os.  
Da hele løbet var overstået, så hørte vi en klokke ringe som vi 
godt kunne genkende, det var ISBILEN FRA HJEMIS, vi storme-
de alle om til bilen og så var ismanden så sød han gav os alle en is. 
Sikke dog en anderledes sjov dag at gå i skole.  
 

Mange hilsner børnene i 0 klasserneMange hilsner børnene i 0 klasserneMange hilsner børnene i 0 klasserneMange hilsner børnene i 0 klasserne    
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Atter et flot velafviklet Hjerteløb på Sønderrisskolen, 

der blev svedt, børnene, de unge mennesker, lidt forældre 
eller bedsteforældre og flere personaler, gik til den i stor 
stil, der blev løbet, rullet, cyklet, danset osv. Og heppet 
godt fra sidelinjen, hvor der stod voksne for at tælle  
runder.  
Det var godt at komme i mål efter en time til æbler og 
vand og masser af roser fra scenen i Stjernehuset.  
Tusind tak for et frisk og dejligt løb til alle.  
 

Skrevet at Pia Clausen 
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En regnfuld dag dog 0.b på matematiktur til Nørre 
skoven, med devisen om det er ikke vejret der fej-
ler noget, men påklædningen. 
Alle børn og voksne var i ”fuld uniform” (som det 
hedder på 0 klasses sprog) 
Humøret var højt og intet kunne slå os ud.   
Børnene var super gode til at holde i hånd med 
makker – gå på række - køre i bus – synge i bussen 
for de ældre mennesker og høre hvad de voksne 
siger på tur.  
Da vi ankom til Nørre skoven var det første vi 
mødte den store kælkebakke, så det gav flere løbe 
ture op og ned.  

Så gjaldt det matematikken, lære tallens form og 
antal fra 0 - 9, vi skulle sammen med vores mak-
ker skrive tallene i gruset med pinde, vi samlede 
pinde, blade, sten og små grene og byggede tallens 
form.  
Vi sluttede af med madpakker, det regnede en del, 
så godt der var et lille skur vi kunne sidde og spise 
i, inden vi igen skulle finde bussen for at køre 
hjem igen. 
Børnene synes det var en sjov dag og lære om tal. 
 

Skrevet at Pia Clausen 
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På 5. årgang arbejder vi for tiden 
blandt andet med at designe skolens 
facader og gavle og andre store  
flader om.  
 
Da maling er så dyr og vi alligevel ikke 
må stå på de høje stiger for vores  
lærere, har vi i stedet taget billeder af 
husmurene og andre steder og har  
malet dem om på computeren.  
 
Derefter har vi lagt billederne på  
internettet og har linket til dem med 
disse qr-koder.  
 
Hvis du installerer en app på din  
smartphone, som kan læse disse koder, 
så kan du få vores flotte billeder at se! 
 
Hvis du vil se flere, skal du tage din 
mobil med en tur rundt på skolen, for 
der hænger endnu flere koder, som du 
kan aflæse så du kan nyde vores smuk-
ke kunst! 
 
Hent fx den app der hedder  
i-nigma. 
 
 
 

->bee 
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Læring i børnehøjde — et lille indblik i 
den pædagogiske verden. 
 
Hvad lærer vi når vi går i børnehave? Hvad lærer vi: 

når vi leger, når vi maler, når vi synger, når vi hop-
per i vandpytter, når vi tegner, når vi går tur, når 

vi………. 
I løbet af året i Ga-

laksen kommer vi 
omkring alle lære-

planstemaerne. Vi 
har fokus på et te-

ma, to måneder af 
gangen. I løbet af 
efteråret har vi haft 

ekstra fokus på bør-
nenes sociale og 

personlige kompe-
tencer.  

Sociale kompeten-
cer udvikles i fæl-

lesskab med andre 
mennesker i ven-

skab, grupper og 

kulturer. Grundlæggende elementer i sociale kom-
petencer er empati, evnen til tilknytning, sociale 

færdigheder og livsglæde. Vi anerkender barnet og 
dets relationer, herigennem udvikles barnets selv-

værd, selvtillid, empati og oplevelsen af at være en 
vigtig del af fællesskabet i institutionen. 

En stor del af det daglige arbejde i galaksen er cen-
treret omkring børnenes udvikling og tilegnelser af 

sociale kompetencer.  
 

Det er vigtigt, at barnet får mulighed for at ud-
forske sig selv og omverdenen, og herigennem 
få ny viden og udvikle færdigheder. Barnet skal 
have mulighed for at eksperimentere og drage 
erfaringer sammen med andre. Hver lille succes 
er med til at gøre barnet klar til nye udfordrin-
ger. 
Så når vi hopper i vandpytter, leger, synger mm  
– udfordre vi os selv, lærer nye færdigheder, er 
glade med hinanden, styrker venskaber og rela-
tioner….. og meget meget mere. 

Lørdag den 21. september havde vi i Galaksen 
pædagogisk dag, hvor vi arbejdede med 
Mindfulness. Vi blev undervist af Anne-Dorthe 
Hasholdt, som er klinisk psykolog og instruktør 
i Mindfulness.  
 
Mindfulness betyder at være opmærksom i núet, på 
en speciel måde uden at dømme. Ligesom at have 
et positivt livssyn, kan Mindfulness være med til at 
skabe bedre livskvalitet og reducere stress.  
Mindfulness kan bruges som et pæd. redskab til at 
skabe ro, nærvær og opmærksomhed for den 
enkelte medarbejder helt i tråd med den 
anerkendende tilgang. 
 
I 2014 vil vi implementere mindfulness i 
børnehøjde. For børnene betyder det, at de lærer at 
slappe af i kroppen og falde til ro både psykisk og 
fysisk. 
Vi havde en fantastisk, inspirerende pædagogisk 
dag og vi glæder os til, at arbejde mere i dybden 

med mindfulness, som vi håber får stor betydning 
for hele vores grundlæggende arbejde i Galaksen. 
 

Mange hilsner 

Helle 
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Galaksens Sommerfest 
Så er sommerfesten I Galaksen blevet en årlig tradition. Vi havde igen i år boder, hvor børnene kunne 
boltre sig med søskende og forældre. Der blev malet, kastet med svampe, fisket efter ænder, løbet kar-
toffelløb, kørt mooncar race og meget mere. Når der var brug for en tiltrængt pause, blev der indtaget 
store mængder af lækkerier ved det Sønderjydske Kaffebord, som i år var udvidet med en popcorns af-
deling. Vi takker for alle de lækre kager samt den helt fantastiske opbakning. 
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PAS PÅ DIT LOKALOMRÅDE          
 
”Sakset” fra hjemmesiden for Sønderris 
Lokalråd, som har en aftale med Esbjerg 
Kommune: 
 
Når du nu bevæger dig rundt i Sønderris – det være sig 
til fods eller cykel eller for den sags skyld også i bil, så 
vær opmærksom på, at vi har mulighed for følgende: 
 
Reparation af asfalt 
Hvis du ser et hul i asfalten – 2½ cm eller større - så 
tag et billede af det, beskriv nøje, hvor det er samt send 
det til Esbjerg Kommune. De har så lovet, at de nok 
skal komme og kigge på det. 
 
Sendes til Vej og Park, Leif Dahl Pedersen, mail 
ldp@esbjergkommune.dk 
 
Manglende lys på cykelstierne 
Du kan melde fejl i gadelys på http://melding.elcon-
as.dk/fejlmeldingvej.aspx  
 
Samme sted kan du også følge med i, hvor langt de er 
med reparationerne. 
 
Personlig observation: 
 
Affald 
Hvor er det dejligt, at vi har fået bænke op i området – 
det er selvfølgelig mindre dejligt, når nogen har holdt 
fest omkring en bænk – uden at rydde op. Og nu har vi 
også fået en ny flot EnergiSti, som vi skal passe på. 
Generelt ligger der alt for meget papir og andet skram-
mel rundt omkring langs vore stier. Personligt har jeg 
flere gange om ugen hænderne fulde af opsamlede 
ting, når jeg vender tilbage fra min morgengåtur med 
hunden…  
Der er flere, der gør det samme – der er også flere, der 
tager en bærepose med, når de går tur efter nytårsaften, 
halbal og andet, hvor affaldsmængden er endnu større 
– og det er super – bliv endelig ved med det – men det 
ville unægteligt være noget lettere, hvis alle bare gad 
tage sit affald med hjem!! 
 
Tænk over det – og tag evt. en snak med de børn og 
unge, I kender, så de også lærer at passe godt på vores 
allesammens Sønderris.. 

 

På vegne af Sønderris… 

Janni K 

Endnu en succes i Sønderris 
 
Sønderris Lokalråd og Sønderrishallens Café har 
nu for 3. gang afholdt et "Spis Sammen" arrange-
ment for Sønderris’ borgere.  
50 personer i alle aldre mødte op – samme antal 
som sidst – og denne gang serveredes forret og 
hovedret – gulerodssuppe med hjemmebagte flutes 
og forloren hare med hasselbackkartofler med sa-
lat og diverse tilbehør – afsluttende med kaffe og 
kage. 
Formålet med disse arrangementer er at opbygge 
nye fællesskaber og opbygge en områdeidentitet.   
Det er et vigtigt element i en fortsat positiv udvik-
ling i lokalområdet Sønderris – derfor er det dej-
ligt, at der er opbakning omkring arrangementet. 

 

På arrangørernes vegne 

Ellen Wolf 
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 Når I nu sidder med dette blad, 
kan I se en masse nyheder fra vo-
res bydel og vores klub m.fl. 

Halbal og Hit med 80’erne 

  Den største nyhed er uden tvivl, at det er 
lykkedes os at få fat i Hit med 80’erne 
igen til næste års halbal! Det er en fanta-
stisk nyhed – og som I ved, er der begræn-
set antal pladser i Sønderrishallen, så det 
er bare med at komme ud af busken og få 
fat i nogle billetter. Ydermere har vi denne 
gang sat prisen ned for jer, der køber før 1. 
februar 2014. 

Når du læser dette, så ER billetsalget åbnet 
via vores webshop.. se andetsteds i bladet. 

Jul og nytår 

Som du kan se, holder SSK juletræsfest og 
Lokalrådet holder nytårsmarch. Det er, 
som det plejer at være. SSK afholder også 
ofte jule- eller nytårsevents i nogle af af-
delingerne – f.eks. spinning og zumba. Det 
har ikke været muligt at få endelig afkla-
ring på planlægningen af dette inden dead-
line for dette blad, så hold øje med hjem-
mesiden – der vil det fremgå, hvis der ud-
bydes noget ekstraordinært i anledning af 
højtiden. 

 

Vil du hjælpe? 

Skulle du have lyst til at hjælpe med et el-
ler andet – så sig til. Vi kan altid bruge 
ekstra hjælp. Så har du en time eller to om 
ugen eller om måneden eller om året – så 
sig til – vi kan bruge det hele… 

Gymnastikinstruktør 

Vi vil også gerne, hvis nogen kunne over-
veje at hjælpe os næste sæson i gymnastik-
afdelingen. Der er så mange børn, der så 
gerne vil en hel masse – og vi vil gerne til-
byde en masse – men vi kan altså ikke 
uden instruktører – og der må og skal nye 
og ekstra kræfter til… Vi tilbyder hjælp, 
kurser osv., så gå lige i tænkeboks, om ik-
ke dette kunne være noget, du kunne tæn-
ke dig.  

Bare skriv til ssk@soenderris.dk eller kon-
takt en SSK’er, du eventuelt kender.  

Vi ses ude i området! Husk vi er aldrig 
længere væk end en mail, hvis du gerne vil 
i kontakt med os. 

SSK ønsker dig og din familie en rigtig 
god jul samt et godt nytår. Tak for 2013. 

 

Janni K. 



NYTÅRSMARCH I SØNDERRIS

”VI GENTAGER SUCCESEN 
FRA TIDLIGERE ÅR”

Tid: Onsdag den 1. januar 2014 kl. 13
Mødested: Udenfor Sønderrishallen,   
Krebsens kvarter, Sønderris

Lad os mødes igen i 
år til nytårsmarch i 
Sønderris.

Vi starter turen fra 
Sønderrishallen, 
hvorfra vi vil tage 
os en frisk travetur 
sammen med familie, 
venner, naboer og 
hunden (husk den 
skal være i snor).

Vi vil gå en tur i Sønderris området - længden 
afhænger af vejret (ca. 3-4 km).

Efter gåturen, hvor vi har fået en masse dejlig frisk 
luft og snak, vil vi slutte af med lidt varm suppe i 
foyeren ved hallen.

Turen og suppen er gratis. Øl og sodavand kan købes.

Tilmelding: Det vil være rigtig dejligt hvis du/I vil give 
os besked, så vi er sikre på, at der er suppe nok til 
alle.

Skriv til: ssk@soenderris.dk med overskriften 
”Nytårsmarch” eller send en sms til 22 42 23 99.

Vel mødt – og vi ses forhåbentligt 
Sønderris Lokalråd



SÅ SØNDERRIS:     

– så kan I godt begynde at glæde jer… 

 

Det er med stor glæde, vi nu kan afsløre, at er 
tilbage!! De er hovednavnet til næste års halbal, som foregår i 
Sønderrisdagene – lørdag, den 30. august 2014. 

Billetter vil blive sat til salg fra 25. november 2013. 
 

Der er begrænset antal billetter og differentierede priser – så skynd jer ud af 
busken og bestil… Priser er som følger: 

• 395 kr. med spisning, musik osv. – hvis du køber inden 1. februar 2014 - 
køber du herefter, er prisen kr. 450. 

• 275 kr. for koncerten alene (adgang fra kl. 21.00) uanset 
købstidspunktet. 

Købes via onlineshoppen på www.soenderris.dk      



 
 

80’erne er efterhånden længe siden. Ikke desto mindre er den dansksprogede rock fra dengang mere 

populær end nogensinde.  

 

Det ved de i Hit med 80’erne alt om. Det er nu 20 år siden, orkestret blev dannet. Siden er asfalten på de 

danske hovedfærdselsårer blevet slidt godt og grundigt ned af bandets tur-bus, som har gjort holdt mange 

hundrede steder over hele landet. Og hele tiden med støt stigende publikumstal.  

 

De senere år har en række udsolgte koncerter på nogle af Danmarks allerbedste og største spillesteder vist, 

at bandet har opnået en stor og trofast fanbase fordelt ud over hele landet. Fra Bornholm til Esbjerg. Fra 

Sønderborg til Aalborg.  

 

Hit med 80’erne fejrer 20 års jubilæet sammen med publikum. Igen i 2013 vil perlerækken af uopslidelige 

klassikere fra de danske 80’er-bands blive gengivet på en lang række af Danmarks største og bedste scener. 

 

Det betyder en sætliste med numre af Tøsedrengene, News, Rocazino, Dodo & The Dodo’s, RayDeeOhh – ja 

fortsæt selv opremsningen. LP-pladerne – som det hed dengang – blev solgt i hundredtusindvis af 

eksemplarer i 80’erne. Når man hører sangene i dag, ved man godt hvorfor.  

 

Hit med 80’erne tager sangene under kærlig behandling. I bogstaveligste forstand. Sætter dem sammen i 

overraskende medleys, parrer dem tematisk. Men hele tiden med dyb respekt for det originale materiale.  

Slutresultatet er under alle omstændigheder det samme: Fællessang, glæde og måske endda en lille tåre i 

øjenkrogen hos den del af publikum, der pludselig kan huske lige akkurat dén gymnasiefest eller den første 

kæreste.  

 

 
 



Sønderriset 

20 



Sønderriset 

21 

SSK har i år igen lavet en julekalender, og rigtigt 
mange af vore børnemedlemmer pryder forsiden. 
 
Så støt os ved at købe julekalenderen, når du får den tilbudt – en-
ten ved, at der ringes på din dør, eller ungerne har nogle med hjem 
til salg. 
 
Hvis du ikke møder en sælger, kan du få fingre i et eksemplar af 
kalenderen ved at kigge forbi SSK’s medlemsservice på kontoret til 
venstre i foyeren i Sønderrishallen i åbningstiden, som er tirsdag 9-
10, torsdag 16.30-17.30 og søndag 10-11. 
  



for alle børn fra 0-12 år

Alle børn med voksne  (også gerne bedsteforældre)
i Sønderris inviteres til juletræsfest i Sønderrishallen 

lørdag d. 7. december 2013 
kl. 14.00 – 16.30
Julemanden kommer på besøg og danser og leger med os. Derudover har vi 
inviteret tre musikere, der kommer og spiller og synger sammen med os.
Alle tilmeldte børn får udleveret: 2 æbleskiver, 1 sodavand og en lille slikpose. 
De voksne kan købe æbleskiver, kaffe, te, gløgg, kage m.m. i cafeen.

Julehilsner fra Sønderris Sportsklub 
www.soenderris.dk/ssk

Pris kr. 50 pr. barn – voksne gratis

Tilmelding og betaling foregår
▪ Via vores hjemmeside http://www.soenderris.

dk/ssk/onlineshop.asp
▪ Eller ved personlig fremmøde i 

SSK’s medlemsservice på kontoret til 
venstre i foyeren i Sønderrishallen. Åbningstid 
tirsdag kl. 9-10, torsdag kl. 16.30-17.30 og 
søndag kl. 10-11 (husk at medbringe dankort 
eller kontanter).

▪ Eller ved henvendelse til Sønderrisskolens 
kontor (husk at medbringe kontanter)

Tilmelding senest d. 30. november 2013

SSK’s
medlemsservice
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5 badmintondrenge fra SSK - Mads 
Sørensen (U13), Emil Damtoft, Mads 
Skov (U15) og Mathias Furbo Jør-
gensen samt Mads Ebsen (U17) har i 
denne sæson fået tilbud om at delta-
ge i TALENTTEAMET under DGI 
Sydvest. 
 
Alle har naturligvis takket ja til denne enestå-
ende mulighed for at deltage i talenttrænin-
gerne, der kommer til at betyde meget mere 
træning og deltagelse i mange flere stævner 
med mere kamperfaring til følge. 
 
Drengene har alle ydet en seriøs indsats med 
regelmæssig og hård træning for at nå så 
langt og de skulle med TALENTTEAMET 
gerne nå endnu længere .... 
 
Held og lykke til dem alle!  
 

Kent og Nanna 

SSK Badminton 

 
Motionsbadminton   
 
Har du lyst til at spille badminton? 
 
Vi har fået mulighed for at leje endnu flere baner ud – du kan 
se de ledige baner i vores onlineshop. 
 
I hallen koster en bane 1.000 kr. og i gymnastiksalen 800 kr. 
for en hel sæson, som er fra september til og med juni måned.  
Vi følger skolens åbningstid.  
I må være lige så mange, I vil om banen. 
 
Yderligere informationer kan findes her: http://soenderris.dk/
ssk/badminton/mbadmintonside.asp - her kan du også booke 
en bane. 
 
Da der skal nøgler og brik til yderdøren, skal du ydermere 
kontakte os for at bestille brik og nøgler – evt. via mail til 
ssk@soenderris.dk eller ved personligt fremmøde i medlems-
service – så kan du både booke bane og får ordnet nøglebestil-
ling med det samme.   
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Find SSK på facebook  
 

Her har vi en gruppe for alle interesserede Sønderris-borgere, SSK-ere og andet 
godtfolk. 
https://www.facebook.com/#!/groups/62084344760/ 
https://www.facebook.com/groups/62084344760/ 
(afhængig af browser) 

Her kan du skrive til os med ros og/eller ris, gode ideer, forslag – ja, alle indlæg er velkomne. 
Meld dig også ind i gruppen og få nyheder denne vej. Vi forsøger at oprette alle begivenheder 
på siden – det er ikke altid, vi kan nå at annoncere med diverse tiltag… 
Får du øje på noget, der ikke er sat på gruppens profil, så skriv til SSK eller slå 
selv et opslag på… 
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Kampprogram hjemmekampe SSK håndbold 
            

Søn 24-11-2013 11:00 Serie 2 Herrer SSK Glejbjerg KFUM 

Søn 24-11-2013 12:15 U-12 Pige A SSK SGI-Håndbold, Esbjerg 

Søn 24-11-2013 13:00 Serie 2 Damer SSK Mejls-Orten-Tinghøj 

Søn 24-11-2013 14:10 U-14 Pige A SSK Kolding IF 2 

Søn 24-11-2013 14:55 U-12 Pige B SSK Gørding-Lourup IF 

Man 25-11-2013 18:45 U-16 Piger A SSK Bramming G & IF 

Man 25-11-2013 20:00 U-18 Piger A SSK Team Vest Håndbold 

Søn 01-12-2013 10:30 U-12 Pige A SSK Folding-Brørup HK 

Søn 01-12-2013 11:15 Serie 2 Herrer SSK Team Helle Håndbold 

Søn 01-12-2013 12:25 U-18 Piger A SSK Bryndum Sogns G&IF 

Søn 01-12-2013 13:25 U-12 Pige C SSK Varde HK 2 

Søn 01-12-2013 14:10 U-14 Pige C SSK Tjæreborg GF 2 

Søn 01-12-2013 14:55 U-14 Pige A SSK Varde HK 

Søn 08-12-2013 10:30 U-16 Piger A SSK Billund IF 

Søn 08-12-2013 11:30 U-12 Pige B SSK Ribe HK 

Man 06-01-2014 17:30 U-12 Pige C SSK Alslev S & K 

Søn 12-01-2014 10:30 U-12 Pige A SSK FSH 88, Holsted 

Søn 12-01-2014 11:15 U-18 Piger A SSK DUH, Esbjerg 2 

Søn 12-01-2014 12:15 U-12 Pige B SSK SGI-Håndbold, Esbjerg 2 

Søn 12-01-2014 13:00 Serie 2 Damer SSK Varde HK 3 

Søn 12-01-2014 14:10 U-14 Pige A SSK DUH Esbjerg 3 

Søn 12-01-2014 14:55 Serie 2 Herrer SSK Gørding-Lourup IF 

Søn 12-01-2014 16:05 U-16 Piger A SSK HK Give Fremad 

 
SSK håndbold er godt i gang, og vi håber, rigtigt mange har lyst til at komme forbi hallen for at se lidt 
godt håndbold og støtte de unge talenter. 
 
Kampprogrammet er meget tæt besat – detaljer kan findes på hjemmesiden eller ved at kontakte SSK – 
oversigtsmæssigt ser de næste uger sådan ud: 
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Grisen på Midtgård: 
Grisen ”Møffe” har det godt på gården. De 5 små-
grise følger deres mor og hjælper hende med at 
grave marken op. Der har været mange besøgende 
og mange er med inde på marken og klappe de 
nysgerrige grise som efterhånden er håndtamme. 
 
Høns: 
Midtgårds høns er nu blevet fritgående. De nyder 
deres nye tilværelse og mange af vores gæster føl-
ger hønsene rundt på gården. 
 
Energistien: 
Midtgårds snedker vil i løbet af efteråret udarbejde 
forskellige balanceredskaber på energistien i 1000 
års skoven. Redskaberne vil være motorisk udfor-
drende og placeres meget naturskønt. 
Sydbank har sponseret penge til en bænk på ener-
gistien ved Midtgård. Bænken opsættes i en smuk 
lysning med udsigt udover markerne og dyrene. 

Moskusænderne: 
Søen ved moskusænderne er nu etableret og fugle-
ne nyder at tage sig en svømmetur. Vores snedker 
har bygget et tag over søen i et smukt og gedigent 
materiale. 
 
Spindegruppe på Midtgård: 
Kom og være med når spindegruppen mødes den 
første onsdag i hver måned. Alle er velkommen 
fra kl 19 – 22. Medbring gerne egen spinderok 
samt kaffe og te. Der er rig mulighed for at få råd 
og vejledning af erfarne spindere. 
 
Marsvin: 
Som noget nyt har vi i stalden etableret en stald 
for marsvin. Marsvinene har vi fået foræret af 
Svend Smith. Børnene har taget godt imod de nye 
beboere og de bliver dagligt aet  og nusset om. Det 
ene Marsvin har den 25/10 født tre unger som alle 
har det godt. 
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Fårene: 
Vædderen ”Kurt” er kommet ind til konerne. Kurt 
er ny på gården og kommer fra Nr. Nebel. Han er 
tre år og vi håber at han hen over efteråret vil parre 
sig med samlige syv får. Omkring påsketid forven-
ter vi lam på gården. 
Vi har i år valgt at sælge nogle af vores får. Og vi 

har slagtet nogle af de meget gamle får, da vi gerne 
vil have en mindre flok. ”Lillen” og ”Ronja” går 
stadig i flokken. De er meget tamme og kommer 
gerne helt hen til hegnet for at blive snakket med. 
”Ronja” skal have sine første lam til påske. 
”Lillen” er en kastreret vædder. 
 
Gederne 
Frede vores gedebuk har parret sig med vores to 
hungeder og vi forventer kid i stalden i februar må-
ned. Gederne kommer ind i stalden efter jul. Kig 
forbi gården, da det kan være at I er så heldige at 
opleve en gedefødsel. 
 
Overnatning på Midtgård: 
Vi har igen i år haft overnatning på gården. Det fo-
regik i efterårsferien og mange børn var med. Vi 
hyggede med dyrene og hinanden. Tak til alle for-
ældre som hjalp med mad, kage, pizzasnegle, boller 
og pølsehorn. Vi glæder os til at gentage arrange-
mentet  næste år. 

Hej. Jeg hedder Alberte Mose Kristen-
sen og er 9 år og går på sønderrisskolen.  

Vi gik over på ride banen hvor hestene 
var blevet sadlet op. Vi skulle ride uden 
saddel. Jeg skulle ride på Konik. Vi skulle 
lave en ponygame konkurrence. Jeg fik en 
god tid. Bagefter skulle vi sadle hestene 
af og trække dem på fold. Bagefter skul-
le vi ind i hallen og holde en fest. Så skul-
le vi ind og spise aftensmad i huset. Vi fik 
spagetti med kødsauce og brød. Så gik vi 
ud og lavede en spring konkurrence . Der 
var også en pinlig overraskelse. De sagde 
at vi skulle gå ind i hallen, hvor der kom 
en som har arbejdet på midtgaard en-
gang. Hun dansede Sumba med os alle 
sammen, men der var mange som ikke 
dansede med, blandt andet mig. Om afte-
nen skulle vi holde en fest i meget lang 
tid og derefter så vi en film, inden vi gik i 
seng.  

Med venlig hilsen  

Alberte Mose Kristensen 



DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

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

 
Søndag den    24. November  kl. 14.30  Café gudstjeneste - Erik Lykke Nielsen 
Søndag den    1. December  kl. 14.00  Advents gudstjeneste i BørgeLund hytten.  
Søndag den    8. December kl. 14.00  Gudstjeneste hos Chin kirken i Kvaglund Kirke 
Søndag den  15. December kl. 10.00 Nadvergudstjeneste  
Søndag den  22. December  Ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke 
Søndag den  24. December kl. 14.00   Julegudstjeneste - Jørgen Jürgensen 
Søndag den  29. December   Ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke 
Søndag den  5. og 12 Januar 2014 kl. 19.00 - Møde i Evangelisk Alliance  
 
          Se meget mere på Baptistkirkens hjemmeside… 

                                                      www.baptistkirken-sydjylland.dk 
 
          Yderlige oplysninger gives gerne hos  
     Baptistkirkens præst Jørgen Jürgensen  på tlf. 2180 6151  

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 

          Nu er det snart jul !!!! 
 
 

                           
 

        I weekenden den 30.-1.December inviterer vi  
   Spejdere, forældre, søskende og FamilieSpejdere til 
 

            Advents og juleweekend  
          I Børgelund hytten, Sadderupvej, 6705 Esbjerg Ø 

 

Under temaet ”Jul i Gammelby” - skal vi lave det flotteste julepynt  
og dekorationer, trave tur i skoven, spise sammen, hygge,  
  synge julesange og tænde det 1. lys i adventskransen.  
Tilmelding på lisa@ln58.dk 
 

     Vi holder derefter juleferie. 
 

 Juleaften kl. 14.00 er alle inviteret  
   med til en meget børnevenlig  
           julegudstjeneste. 
 

        Du er også meget  
     velkommen  
            til at deltage  
 

           Vi ses igen til  
           Spejdermøde 
      den 13. Januar 2014 
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Guldager Kirkekor søger nye medlemmer 
 
 
Er du interesseret, kontakt organist 
Karina Jensen på telefon 50933327 

Menighedsmøde 
 
 

Invitation 
 
Menighedsrådet ved Guldager Kirke inviterer til offentligt menighedsmøde 
 
søndag den 24.  november 
 
Dagsorden for mødet: 
 
10.30: Gudstjeneste i Guldager Kirke 
11.30: Frokost i Sognehuset i Sønderris, Krebsens Kvarter 74 
12.30: Sønderrisskolens kor synger for os 
13.00: Orientering om menighedsrådets arbejde 
             Fælles drøftelse og debat om kirkens aktiviteter 
 
Alle er velkomne 
 
Se også vores flotte Søren Kierkegaard udstilling i Sognehusets forhal. 
 
Tilmelding til frokost: Kirkekontoret i Guldager, telefon: 75 11 61 90 eller mail: gulda-

’De ni læsninger’ 
 
 
Onsdag den 11. december kl. 19:00 i Hostrup Kirke: 
 
Igen i år vil vi markere adventstiden med den engelske juletradition ’De ni læsninger’. 
Arrangementet er gratis og alle er velkomne. 
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Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen 

 

BB: Brian Bannerholt    MPF: Mette Præstegaard Friis 

 

 
Guldager Kirke 

 

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 
� 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 

 
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 gra-
tis 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 under-
skrift hos kirketjeneren. Hjemkør-
sel arrangeres af kirkebetjeningen. 

G U D S T J E N E S T E L I S T E  F O R  
G U L D A G E R  O G  H O S T R U P  

Dato Guldager Ho-
strup 

Præst Bemærkninger 

24. nov. 10.30   MPF Sidste s. i kirkeåret 

26. nov.   19.30 MPF Aftengudstjeneste 

1. dec. 10.30 09.00 BB 1. s. i advent 

7. dec. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

8. dec. 10.30   MPF 2. s. i advent 

15. dec. 09.00 10.30 BB 3. s. i advent 

22. dec. 10.30   MPF 4. s. I advent 

24 dec. 14.30 MPF 

16.00 BB 

14.30 BB   Juleaften 

25. dec 10.30 09.00 MPF Juledag 

26. dec. 10.30   BB 2. juledag 

29.dec. 10.30   BB Julesøndag 

1. jan. 16.00     Nytårsdag 

4. jan. 10.30     Dåbsgudstjeneste 

5. jan. 10.30 09.00   H. 3 k. søndag 

12. jan. 10.30     1. s. e. H. 3 k. 

19. jan. 09.00 10.30   2. s. e. H. 3 k. 

26. jan 10.30     3. s. e. H. 3 k. 

1. feb. 10.30     Dåbsgudstjeneste 

2. feb. 10.30 09.00   4. s. e. H. 3 k. 

9. feb. 10.00     sidste. s. e. H. 3 k. 

16. feb. 09.00 10.30   Septuagesima 

23. feb. 10.30     Seksagesima 

25. feb   19.30   Aftengudstjeneste 

2. marts 10.30 09.00   Fastelavn. 
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Før-Disneysjov-gudstjenester er et tilbud til fredagstrætte familier. 
 
Børnegudstjenesten varer ca. 30 min. og begynder kl. 17.30 i Sognehuset i Sønderris. Når gudstjenesten 
er forbi er der mulighed for at spise i Sognehuset, hvorefter man er klar til at gå hjem og hygge med 
Disneysjov og tage hul på weekenden. 
Vi håber, at vi på denne måde kan give børnefamilierne, som er hårdt spændt for ugen igennem, en god 
afslutning på ugen og færdiglavet børnevenlig aftensmad (spaghetti med kødsovs;-) inden der skal hyg-
ges med Disneysjov og man kan synke ned i sofaen. 
 
Hvis man gerne vil spise med, skal man tilmelde sig ved sognepræst Mette Præstegaard Friis. Der vil 
være mulighed for at købe øl og sodavand til 5 kr. Maden koster 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn. 
 
Datoer: Den sidste spaghettigudstjeneste i år er d. 22. nov. 
Tid: 17.30 – 18.55 
Sted: Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74 
Tilmelding: Sognepræst Mette Præstegaard Friis, mobil: 5051 6020 eller  
e-mail: mette@mette-praestegaard.dk 

 

På vegne af menighedsrådets Børne- og Ungdomsudvalg 

Sognepræst Mette Præstegaard Friis 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Onsdag den 4. december kl. 19:00 
 
Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager Kirke. Vores dygtige organist, 
Karina Bøje Jensen og kirkekoret starter aftenen med at synge julesalmer og –sange. 
Herefter er der mulighed for at komme med ønsker til, hvilke salmer , vi skal synge. 
Ca. klokken 20:00 går vi over i Guladager Forsam- lingshus, hvor 
der vil blive serveret kaffe/te og kage. 
 
Alle er velkomne, og der er gratis adgang. 
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En lille sød Midtgårds-grisebasse :-) 




