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25 år har dette blad eksisteret som et lille
husstandsomdelt skrift med en hel bydel
som målgruppe. De sidste 16 år er det
undertegnede, der har stået for layouten
på bladet. Det har været rigtig sjovt at
lave — lige fra den gang man cyklede ud
og afleverede en stak klippe-klistrepapirer til trykkeren, som så kørte offsettryk derfra , til i dag, hvor det færdige
blad er en pdf-fil, som blot lægges på
internettet et sted, så alle kan hente det.
Bladet er så meget en institution i området, at når man spørger små børn om de
holder blade og aviser derhjemme, så
nævnes Sønderriset i samme åndedrag
som Politiken og Jyske Vestkysten.
Jeg håber at bladet og jeg kommer til at
danne par endnu et par år — det er en af
de opgaver, som jeg nyder at løse, også
selvom det tit bliver frygtelig sent når
bladet er i maskinen… men jeg kan jo
bare sove når jeg bliver gammel :-)

Vigtige hjemmesider:
www.soenderrisskolen.dk
www.soenderriset.soenderrisskolen.dk
www.soenderris.dk
www.soestjernen.esbjergkommune.dk
www.midtgaard.esbjergkommune.dk
Hvis I ikke modtager bladet, kan det
hentes på skolen , Midtgård eller i Multicenterets foyer.

Side 3-4 Sønderriset har 25 års jubilæum
Side 5:
Charlotte Bøving på skolen
Side 6:
Nyt fra Galaksen
Side 7-9: Nyt fra børnehaveklasserne
Side 10: En hånd til Afrika
Side 11: Invitation til fastelavnsfesten
Side 12: Nyt fra lokalrådet
Side 13: Kom-og-spis-arrangement
Side 14: Indkaldelse til generalforsamling i SSK
Side 15: Julekalenderpersonen og nytårsmarchen
Side 16: Gymnastikopvisning
Side 17: Salg af gødning og kalk
Side 18: Sne-cup på Fym
Side 19: Indoor Cycling
Side 20: Fitness/holdtræning i SSK
Sie 21:
SSK Løb og Fodbold Oldboys/Veteraner
Side 22: Landsstævnet i Esbjerg
Side 23-24: Nyt fra Midtgård
Side 25: Baptistspejderne
Side 26: Nyt fra Guldager Kirke
Side 27: Sønderriset 2013 — Husk Sønderrisdagene!

->bee

En barndom med leg i naturlige omgivelser med søde legekammerater og omsorgsfulde, forstandige voksne i
nærheden—så er der alle chancer for at vokse op som et glad menneske.
Foto: Claus Dalgaard Jensen
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Der er nu gået 25 år siden det første
blad blev husstandsomdelt gratis til
alle husstande i Sønderris.
En af de lokale ildsjæle, Ib Voss, var redaktionsmedlem og layouter de første år, senere er redaktionsopgaven gået over til en medarbejder på skolen, hvor en række lærere over årene har arbejdet
med meget forskellige udtryk i bladet; bl.a Bitten
Eilenberg, Johnny Taumann, Stefan H.Larsen og
nu senest i en lang årrække Bente D.Eskildsen.
Hvem har været med i Udgiverkredsen?
I alle 25 år har Sønderris Sportsklub (SSK), Baptistspejderne, Midtgaard (som i 1988 hed Beboerhuset Sønderrisgaard og lå ved Tarphagevej), Søstjernen (nu Galaksen) og skolen, har stået sammen i alle årene. Flere har været med og stoppet
igen, bl.a. De grønne pigespejdere, FDFerne, Ungdomsskolen, Sønderrislauget. Desuden har Guldager Menighedsråd i en årrække været flittig bruger
af bladet. Lokalrådet er kommet til på det seneste.
Hvad har udgiverne været enige om?
Et fælles informationsønske som skulle længere
ud, end blot til egne medlemmer og egne familier.
Der har også været enighed om, at bladet skulle i
alle postkasser i lokalområdet, uddelt på billigste
vis. I de første mange år gik det på omgang mellem udgiverne. Men her har SSK taget den opgave
på sig i den seneste årrække.
Økonomien
Det siger sig selv, at det ikke er gratis at producere
og uddele et blad til alle i Sønderris. I de første
årgange, var foreningerne og institutionerne meget
optagede af, at skaffe penge via annoncetegning.
Men i de senere år, har der været arbejdet mere

med indhold, og alle i udgiverkredsen har fordelt
udgifterne mellem sig, og betragter bladet, som en
del af en pr og medlemsstrategi overfor såvel nuværende som evt. kommende medlemmer til foreningen eller brugere af institutionen.
Fremtiden kender vi ikke
Har bladet overhovedet en fremtid i Sønderris?
Dukker der nye foreninger op, som gerne vil være
med i udgivergruppen?? Skal bladet udvides til
hele sognet og skoledistriktet? Den slags spørgsmål kender ingen af os heldigvis svaret på. I 2012
udkom bladet med 4 numre, i jubilæumsåret for
bladet er det aftalt, at Sønderrsset på ny skal på
gaden 6 gange, som det har været tidligere i en
lang årrække.
Nu fik du lidt af historien om bladet, der har været
en dal af lokalområdet, siden 1988, af en der har
været så heldig at være med hele vejen. Tak for
dette. Tak for gode snakke og reaktioner på bladet
henover årene.
Peter Hundebøll

Hvordan så Sønderris ud da Sønderriset blev
uddelt første gang for 25 år siden?
Midtgård var et gammelt husmandssted, som kommunen havde udlejet til alm. beboelse. I stedet var
Sønderrisgaard netop taget i brug som beboerhus
på Tarphagevej ved indkørslen til Guldager.
Sønderrisskolen bestod af de 2 ældste dobbelthuse:
(Vandmandens hus fra 1983, Løvens hus, Krebsen
og Tyrens hus). Intet Stjernehus, men en Skurvogn, som rummede skolens administration og et
mødelokale. Søstjernen/Galaksen var næsten på
tegnebrættet, men indeholdt kun et Fritidshjem,
som var placeret i 2 klasselokaler i Tyrens hus
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Foto: ->bee 2. september 2001

overfor billedkunst og det midlertidige sløjdlokale.
Børnehuset var opført et par år før, og Pavillonen
var indviet som en midlertidig institution. For netop 25 år siden kom de første vuggestue- og børnehavebørn i denne midlertidige institution i Sønderris.
Sportsklubben (SSK) var helt ny, og på forsiden af
det første nummer af Sønderriset præsenteredes
den ny fodboldtræner for seniorholdet. SSK havde
også tanker om at sætte bordtennis på programmet.
De første tanker om at få flyttet et klubhus til Sønderris til SSK var også i tankerne for 25 år siden.
Det største samlingslokale var skolens gymnastiksal. Men desværre kunne denne ikke bruges i
1987/88, hvor den var optaget af de 2 ældste klasser på skolen, som ikke skulle flyttes til Sædding
skole, men blive hjemme på skolen til de forlod
den efter 9. eller 10 klasse. I rekvisitrummet i gymnastiksalen foregik skolens Specialundervisning.
Indkøbsmuligheder var der ikke mange af. Der var
et skur med salg af de mest nødvendige fornødenheder. Skuret (kiosken) var placeret ca. hvor benzinstanderne står i dag. Men der var kommet de
første tanker på banen om et større indkøbscenter.
Alle kender historien om det halvtomme center,
men alle ved måske ikke, at tre butikker i bygningerne i en periode har været brugt til klasselokaler
til Sønderrisskolens børn og senere overtaget af
Sønderrisklubben.
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I 1988 talte Sønderrisskolen lige knap 200 børn,
samt ca. 50 Fritidshjemsbørn. Hertil kom de ca.
100 børn i Børnehuset.
Indkørslen til Sønderris nordfra foregik af grusvejen ned til Ravnsbjerggaard hvorefter man kunne
køre på Stjerneparken, som var asfalteret. Men fortov til skolen, f.eks. kunne vi kikke i vejviseren efter.
Rigtigt meget er kommet til i de seneste 25 år. Godt
hjulpet på vej af mange engagerede ildsjæle og aktive bestyrelsesmedlemmer. Men lad os endelig
ikke stoppe.
Sønderriset ønsker alle borgere i bydelen alt mulig
held og lykke med at få fastholdt alle de gode ting
og traditioner, der er skabt i Sønderris, samt få udviklet en række nye ting til glæde og gavn for alle
borgere i bydelen, både børnene, de unge, de lidt
ældre og vore gode pensionister.

Peter Hundebøll, Redaktør

Efter Charlotte Bøvings oplæg aflægger bestyrelsen beretning

Få gjort op med de mange
slanke- og sundhedsråd én
gang for alle.
Du får lægefaglig viden omkring sundhed kombineret
med mentale værktøjer til
at bruge dine og familiens
styrker - og nå dine/jeres
mål.
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Tirsdag d. 29/1
Stjernetorvet kl. 19.00-21.30

Charlotte Bøving er praktiserende læge, tidligere topidrætskvinde.
Charlotte er også læge på:
"BS OG BASSERNE" og "VILD
MED BASSERNE"
TILMELDING
. 25/
Senest fredag d

1 kl.12.00

kommune.dk,
Til: jpn@esbjerg
01, med navn og
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Du får tips til dagligt ”at regne
den ud” - med små løbende justeringer - og til at træffe mere
bevidste og energigivende valg
baseret på dine styrker på vejen
mod en sundere livsstil.
Der vil efter foredraget være mulighed for at blive vejet på en
særlig vægt, der kan fortælle
overordnet om sundhedstilstanden i kroppen.
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Galaksen vil ønske alle et rigtig godt og lærerigt nytår.
Vi har netop fået lavet en fælles årsplan for 2013. Med udgangspunkt i læreplanerne har vi
delt året op i 6 temaer.
Naturen og naturfænomener
Sprog og udtryksformer
Krop og bevægelse
Barnets personlige kompetencer
Barnets sociale kompetencer
Kulturelle udtryksformer
Vi starter op i januar, hvor vi arbejder med Natur/naturfænomener. Vi vil tage på ture i
nærområdet, tale om dyrene, lave mejsekugler, klippe/klistre og læse og synge. Vi vil også
snakke om lyset og mørket.
På månedsplanerne står beskrevet hvad der foregår i hverdagen. Bl.a. skal førskolebørnene
på tur til skøjtehallen, og vi også benytte os af biblioteket.
Med regn på kinderne og vind i håret og i sejlene går vi mod lysere tider og vårens komme.
Hilsen Galaksen
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Tekst og foto: Pia Clausen

Alle tre 0 klasser har i december måned været cyklende på juletræstur til naturskolen i Guldager.
Det blev nogle gode og lærende dage, vi så og hørte de mange forskellige fugle som er ved naturskolen, vi
fodrede geder og får med hvedekernee som vi selv smagte på og fodrede med rester fra grantræerne. Vi
var hos hønsene, vi tømte musefælderne, vi ledte efter nisser i nisseskoven (og fandt også tydelige spor),
vi fandt spændende svampe (som naturvejlederen René fik til frokost) vi fældede juletræer og gran til skolen, vi legede på naturlegepladsen.
Rigtig gode naturvejledere som har betydet noget for børnenes læring.
Vi spiste de gode medbrage madpakker inden cykelturen gik hjemad igen. Det var dage som gav rigtig
røde og varme kinder.
Herlige dage for børn og voksne i 0 klasserne!
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Aftenen før dagen hørte at forskellige
hold, bl.a. 3 hold fra vores egen skole,
Sønderrrisskolen, havde kvalificeret sig
til semifinalen i Sædding Centeret og jeg
besluttede så hurtigt at vi skulle på tur...
børnene var ellevilde om morgenen, da de
fik at vide hvad vi skulle den dag... de var
utrolig gode til at høre efter, køre i bus
(bus nr. 2 med 23 sangglade børn mellem
Sønderris og Sædding Centeret) - jeg tror
der blev smilet mange steder. På messen i
Sædding Centeret var de fleste børn total
optaget af de unges fortællinger om deres
ideer, og om hvordan de ville iværksætte
dem. Der var solcelle gadebelysning, der
var talende skaldespande, hundhalsbånd
med chip så de kunne spores på hundejeres telefon, der var 'Den Tykke Sæl' spisested om bord på en båd, som skulle ligge i Esbjerg Havn, der var rabatkort til de
hjemløse, der var et nyopfundet gadespil,
turistguide på smartphone osv. Helt fantastiske nyskabte ideer af de unge... og ved
flere stande var de unge mennesker søde
at give de små lidt mundgodt...
Alt i alt en rigtig rigtig god oplevelse.
Mange hilsner Pia Clausen 0B
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I fredags havde vi vores første rigtige IT-dag sammen med Inger og Poul, de to IT konsulenter. Det blev
en meget spændende dag og børnene var totalt optaget, ja nærmest opslugt og tilstede i det som foregik...
De fik meget ros for hvor gode de var til at være stille og gøre som de skulle...
Efterfølgende var der stjerneløb, de var sammen 2 og 2, hvor børnene skulle hjælpe hinanden med at skrive en sætning efter på computeren og derefter få computerne til at læse sætningen op for dem - det krævede meget af børnene, da de lærte bogstaver i skolen p.t. er små og dem på tasteturet er de store... men det
skal de meget hurtig komme efter..så var de ude på skolens område hvor de nævte poster var placeret…
En hammer god ide... og det blev en sjov og spændende dag, og tusind tak til de super engagerede lærer
som underviste os...

Mange hilsner Pia Clausen 0B
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Heidi bliver interviewet til JV

Søndag den 20. januar holdt foreningen
’Bendula’ et velgørenhedsarrangement i Sognehuset i Sønderris. Arrangementet var pænt besøgt, og det var tydeligt at se at de fremmødte
havde en hyggelig eftermiddag.
Arrangementet indledtes med nogle fantastiske afrikanske sange, sunget af Sønderrisskolens kor, ledet af Mette Johansson og Heidi Newlands. De mange piger og
drenge sang rigtig godt — sange på både afrikanske
sprog og på dansk — hvor er de bare dygtige!
Efter korets optræden viste Heidi billeder og fortalte
engageret og spændende om det skole– og uddannelsesprojekt hun har sat i gang i Gambia, hvorledes man kan
blive medlem af foreningen og sponsor for enten et skolebarn eller en lovende ung under uddannelse. Fattigdommen er nogle steder stor, og da uddannelse er dyr i
Gambia, er der ikke mange der får uddannelse ud over
grundskolen.

Koret gør sig klar til at gå ind i salen — der er vist lidt
lampefeber :-)

Efter billedforedraget var der en dejlig frokost med
mange lækre sager, venligt doneret af forskellige bidragydere — og endelig sluttede eftermiddagen med
bankospil med mange fine sponsorgaver på gevinstbordet.
I uge 6 rejser en gruppe af foreningens støtter ned til
Gambia og afvikler et kursus for skoleelever og lærere i
at arbejde med bymiljø — det skal der nok blive endnu
en historie til dette blad ud af.
Tekst og foto: ->bee

10

Frokostbord med mange lækkerier — uhm!

Sønderriset
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Tirsdag den 12. marts kl. 19.30
i Stjernehuset på Sønderrisskolen

Ordinært årsmøde i Sønderris Lokalråd 2013
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Lokalrådets beretning
Regnskab for 2012
Dialog og fokus på indsatsområder
Indkomne forslag
Valg af:
a. 2 stk. folkevalgte lokalrådsmedlemmer 		
(skal have bopæl i Sønderris)
b. 1 stk. folkevalgt suppleant til lokalrådet 		
(skal have bopæl i Sønderris)
c. 2 stk. revisorer
d. 1 stk. revisorsuppleant
6. Evt.
Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest
den 4. marts 2013, på adressen Merkurvænget 79, eller
mail: tommynoer@gmail.com.
Yderligere oplysninger tlf. 40 17 43 01 eller
på vores hjemmeside: www.soenderris.dk
Mvh. Formand for Sønderris lokalråd
Tommy Noer

Mød op og gør din indflydelse
gældende på udviklingen i Sønderris

Sønderriset
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SSK indkalder til ordinær

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 21. februar kl. 19.30
i foyeren Sønderrishallen

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse.
Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde ved aflevering
til kasserer Bent Wolf, Tvillingernes Kvt. 43, 6710 Esbjerg
V, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Oversigt over evt. forslag samt regnskab kan afhentes
ved kassereren 8 dage inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sønderriset

Endnu en gang har vi i Sønderris Sportsklub
solgt vores julekalender med stor succes.
Med stor hjælp fra vores trænere og instruktører og ikke
mindst vores mange medlemmer er det igen i år lykkedes at sælge næsten alle vores julekalendere.
Igen i år havde vi udloddet et gavekort til Sportmaster
i Kongensgade til det medlem, der solgte flest kalendere.
Vinderen i år blev Cecilie Dammark, der har været rigtig ivrig med salget og fik solgt mange kalendere. Det
er rigtig flot; så stort tillykke til Cecilie.
Der skal også lyde en stor tak alle, der har solgt og købt
vores julekalender.
På vegne af
Sønderris Sportsklub’s Sponsorudvalg
Henrik Haumann

...var vejret til lokalrådets nytårsarrangement:
’Sønderris Nytårsmarch’. Det var dejligt at få lidt
vind og sol på de vinterblege kinder.

Foto: Jørn Johansen
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GYMNASTIKOPVISNING
Søndag den 17. marts 2013 kl. 12
SSK-gymnastik slutter vintersæsonen
af med en forårsopvisning i
Sønderrishallen.

Kom og se hvad gymnastikafdelingen kan byde på
Vi håber at se rigtig mange gæster til en hyggelig eftermiddag.
Cafeen vil servere forskellig proviant.
PRIS:

Det koster kr. 30 for alle gæster over 14 år.
For alle deltagere, som skal lave opvisning, er det gratis.

Foreløbigt PROGRAM FOR DAGEN:
Tiderne er ca. tider

12:00
12:15
12:30
13:00
13:15
13:30
13:40
13:45
14:00
14:10
14:30

Fælles indmarch
Mor/Far/Barn
Juniortræningsholdet
Dreng 4-6 år ”Krudtugler”
Piger 4-6 år ”Leg og bevægelser piger”
Hip/hop
Step
Zumba
Springhold
Bramming Efterskole
Udmarch

Vi glæder os til at se dig!

Sønderriset

Igen i år står Sønderris Sportsklub’s Sponsorudvalg for salg af gødning og kalk til alle i Sønderris.
Formålet med dette er naturligvis at tjene lidt penge til diverse aktiviteter i Sønderris, men det er også en
nem løsning for dig, da varerne bliver leveret direkte i din indkørsel.
Så bliver det ikke vist ikke nemmere at få gjort haven forårsklar!
Der kan som sædvanligt vælges mellem kunstgødning, naturgødning og kalk, og priserne er de samme
som sidste år:
20 kg kunstgødning NPK 14-3-15
25 kg naturgødning Binadan NPK 5-2-4
20 kg dolomitkalk

kr. 200,kr. 200,kr. 40,-

De bestilte varer bliver leveret direkte i din indkørsel i løbet af weekenden den 23.-24. marts.

Klik ind på www.soenderris.dk/ssk og klik på den grønne knap til SSK Online-shop,
gå ned under punktet Kalk og gødning og følg herefter instruktionerne på siden.
Har du ikke mulighed for at bestille via SSK Online-shoppen, kan gødning og kalk også bestilles ved at
aflevere nedenstående bestillingsseddel med aftalte penge til undertegnede.
Sidste frist for bestilling via SSK Online-shop eller bestillingsseddel er søndag den 17. marts.
Sønderris Sportsklub’s Sponsorudvalg
v/Henrik Haumann
Krebsens Kvarter 14
mail: haumann@privat.dk
mobil: 22 72 99 22

GØDNING OG KALK – 2013 - manuel bestilling
Navn: ___________________________________________
Adresse: _________________________________________

__ sække kunstgødning NPK 14-3-15 á 20 kg

pris pr. sæk kr. 200,-

=

kr. ___________

__ sække naturgødning Binadan NPK 5-2-4 á 25 kg

pris pr. sæk kr. 200,-

=

kr. ___________

__ sække dolomitkalk á 20 kg

pris pr. sæk kr. 40,-

=

kr. ___________

Samlet beløb (vedlagt i kontanter/check)

kr. ___________
17

Sønderriset
Forrest fra venstre:
Frederikke Johansen,
Camilla Innes, Julie B.
Mikkelsen, Kathrine M.
Larsen, Sandra Juhl, Stine
Langelund
Bagest fra venstre:
Søren Langelund, Laura
Damgaard, Emma Olesen,
Kim B. Mikkelsen, Line
Pedersen, Cecilie Nielsen
og desværre næsten skjult
Emma Nielsen.
På billedet mangler Emilie
Stidsen, der var på skadestuen i Odense, da billedet
blev taget.
Pigerne spillede kampen i
deres blå udebane/
reservetrøjer, ellers havde
de naturligvis været i røde
SSK trøjer.

12 friske piger og 2 trænere fra Sønderris tilbragte
et par juledage i Tommerup på Fyn, hvor vi deltog i
stævnet Sne Cup. I alt 16 U14 pigehold deltog, og
holdene var delt ind i 4 puljer med 4 hold i hver. Vi
var spændt på de kampe, som ventede os, men vidste, at der bl.a. ventede dygtige modstandere fra
den fynske og sjællandske U14 pige division.
Det startede skidt, men efter et nederlag i vores første kamp fredag morgen sluttede vi dagen af med 2
sikre sejre, og dermed en 2. plads i vores indledende pulje.
Det betød at pigerne kom i A-slutspillet, og dermed
skulle spille mod 2 andre puljevindere Tarup/Pårup
1 fra Fyn og Korsør, samt Næsby, der ligesom
os var videre som 2'er.
Vi kom bagud i alle kampe, fik spillere skadet,
Emilie endte på skadestuen i Odense, og alligevel
spillede pigerne det bedste håndbold, vi nogensinde
har oplevet, og vi bankede alle 3 hold og kom dermed i finalen, som skulle spilles mod hidtil suveræne Viborg HK.
Emilie var da allerede på skadestuen i Odense, Emma N. sad udenfor med et forstuvet ankel,
Emma. O kunne grundet en knæskade heller ikke
spille finalen.
Pigerne tog udfordringerne i stiv arm, flere spillede
pladser, de slet ikke var vant til, og vi kom hurtigt
bagud 1-4. Modgang! Men igen fandt pigerne bare
en gejst og vilje frem. Camilla reducerede til 2-4
med et flot underhåndsskud og derefter så vi os ik18

ke tilbage. Emma. O. kom på banen en gang i kampen, det var 1 min før tid. Vi havde straffekast, og
vi førte med 9-8. Hun SKULLE score, for hun kunne selvsagt ikke løbe med hjem, og vi måtte jo ikke
skifte hende ud igen. Hold op, der var nerver
på............. Emma scorede, humpede hjem i forsvaret, men Viborg reducerede hurtigt til 10-9, og da
vi skulle give bolden op med 6 sekunder tilbage,
stod Viborg pigerne ved midterlinjen som glubske
ulve klar til at æde os, stjæle bolden og udligne.
Men Stine var cool, fik bolden fra Cecilie, holdt på
den et par sekunder, men Viborg spillerne gjorde
sig klar til at stjæle bolden, og så kylede hun bolden ned i hjørnet, og sejren var hjemme. Hvor var
de seje tøserne, og trænerne, vi er bare så stolte, det
var en fantastisk dag pigerne i fællesskab havde
valgt at spille op til det, vi ved, de kan - og så 4
kampe i træk, hårdt plagede af skader.
Det er sådanne dage og oplevelser , der gør det hele
værd!!
Tak til pigerne for en fantastisk indsats, til forældrene for den solide opbakning bl.a. med nytårstruthorn købt i Vissenbjerg. Jer glemmer hallen ikke foreløbig!
På vegne af U14 Pigerne
Kim B. Mikkelsen og Søren Langelund
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Vi har i SSK oprettet 3 nye hold for vores
medlemmer.
Vi har startet et nyt hold om tirsdagen kl. 18:3019:30 for XXL 15 kilo+ personer - så føler man, at
man er i kategorien overvægtig, men meget gerne
vil i gang med motion, er muligheden her. Så kom
og deltag på et hold sammen med personer, der er i
samme situation som dig.
Onsdag har vi startet et hold for let øvet/øvet, hvor
træningen primært kommer til at foregå med pulstræning. Så vil du prøve at have det optimale ud af
din træning via pulsbæltet, så er dette klart holdet

for dig.
Om fredagen kan vi nu tilbyde et hold fra kl. 16.3017.30 for let øvet/øvet, så vil du lige slutte ugen
af og gå på weekend med en times dejlig motion, så
har du holdet for dig lige her.
SSK´s uddannede instruktører står klar og er opsatte på at give netop dig den bedste og mest optimale
træning.
Henrik Thomsen
Afdelingsleder
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Tirsdag den 15. januar kl. 17.00
startede SSK løb en ny sæson.
SSK løb tilbyder instruktører på
følgende ruter:
•
Nybegyndere
•
Let øvede
•
Halvmaraton
•
3 - 5 - 7 - 10 km
•
Gå-hold
Der er stadig plads til flere løbere, så mød op og se, om løb
er noget for dig!
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
Velkommen!
På løbeinstruktørernes vegne 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.
Her, uden for sæsonen, træner vi hver lørdag fra kl. 10:00 til 11:30, så kom og vær med, alle er
velkomne.
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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Landsstævnet foregår i Esbjerg i uge 27, 2013 –
primært i dagene 4.-7. juli.
I Sønderris har vi i SSK påtaget os opgaven med at bemande Sønderrisskolen, hvor der skal bo ca. 600
deltagere. De overnattende skal endvidere have morgenmad.
På den måde passer vi på vores skole, får lidt omsætning til bydelen – og tjener lidt til SSK.
Der er nedsat en styregruppe, som allerede er godt i gang med de første opgaver.

Vi har brug for din hjælp!
Vi har brug for, at du tager en vagt på 4-6 timer. Det, du siger ja til, er:
·
·
·

enten at bemande et kontor, hvor vore gæster kan få hjælp med dette og hint, låse døre op og i, vise dem rundt på skolen, forklare vejen til Emils Nærbutik eller Blue Water Arena eller noget helt
andet, skaffe plaster, ringe til lægevagten etc. etc.
eller hjælpe med at organisere morgenmad
eller måske hjælpe i cafeen

Man skal være 18 år for at tage en vagt på kontoret. Alle bliver indkaldt til informationsmøder, hvor der
gives instruktion og alle eventuelle spørgsmål besvares.
I løbet af februar kommer der en vagtplan på SSK’s hjemmeside – så kan man se, hvilke vagter, der
mangler at blive besat – men du kan allerede nu melde dig på ssk@soenderris.dk – eller ved at ringe til
Søren Langelund, 25 42 82 40.
Vi skal bruge ca. 50 personer – så kom bare ud af busken – og tag gerne din nabo med J
Er du nysgerrig efter at vide mere, så kig her www.l2013.dk
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Risengrød på Midtgård
Tak for den store tilslutning til risengrøden på
Midtgård. Det var en herlig dag med glade børn og
voksne. Nisseopgaver blev løst med hjælp fra alle og
gårdens 28 nisser blev fundet.
Juleværkstedet blev flittigt brugt af gårdens børn, som
hurtigt fik pyntet hestebokse og kaninbure.
Den store bagedag var en succes og børnene var
ihærdige og meget kreative. Småkagerne kan stadig
nydes i køkkenet.

De små sorte kugler er kaninlort og hvorfor spiser
kaninen dem. Hvor mange maver har en ged og hvorfor
sover katten hele dagen. Afslutningvis kan gederne på
en god dag vise et lille cirkusnummer. De grupper der
ønsker det kan vælge at gå mere i dybden om en enkelt
dyregruppe. Mange af vores dyr er tamme og vil gerne
klappes og hygges om.

Ny mand i personalegruppen
Jeppe er vores nye medarbejder. Jeppe er ansat på 30
timer. Jeppe nyder naturen og dyrene på Midtgård. Han
er uddannet skov- og natur tekniker og har mange kompetencer, som vi glæder os til at drage nytte af. Jeppe
vil være at finde i stalden og rundt ved dyrene
Kom og vær med til at fodre dyrene
Mandag og onsdag er det muligt at komme med rundt
på vores økologiske gård og fodre dyrene. Vi starter i
fodrerummet, hvor vi fortæller om de forskellige afgrøder. Her er der mange tønder med økologisk foder,
som kan smages på. Vi undersøger en hestepære for at
finde ud af hvad hesten spiser. Vi mærker på
lammeskindet og snakker om hvorfor vi klipper fåret.
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Efterfølgende kan madpakkerne nydes i gårdens økologiske værksted, hvor der også kan tilberedes mad, og
arbejdes med forskellige emner.
Vi håber at rigtig mange vil komme og være med. Der
kan aftales tid på tlf 7616 3740
Kaninholdet
Midtgårds kaniner bliver dagligt nusset og passet af
gårdens børn. Børnene hopper med kaninerne i hallen
og hygger i halmrummet med forskellige lege. Det er
muligt at leje en kanin for 50 kr. Venteliste kan forekomme.

Hesteholdet
Hesteholdet passer hestene mandag og torsdag.
Striglekassen bliver fundet frem og ridehjelmen klikkes
på. Børnene strigler og børster mens de snakker om
hvordan man er sammen med hestene. På ridebanen
bliver der bygget agilitybaner og tungen er lige munden når ringen skal fanges i Midtgårds nye ringridning.
Børnenes hjælpes ad med at trække rundt med de børn
som stadig er lidt utrygge ved at ride selv. Tarzan, som
er gårdens shetlandspony bliver flittigt motioneret. Han
kan ikke rides, men han nyder at være med på ridebanen hvor de børn som ikke har lyst til at ride kan gå
tur med ham. Fie, som er pædagog på gården, er altid
til stede på ridebanen. Ridning koster 30 kr om måneden.
Gedekid
Gederne er kommet ind i stalden, da der ikke er længe
til de skal læmme. Gederne er to år gamle og det er
første gang de skal have kid. Kiddene kan dagligt
besøges i stalden. Det er et herligt syn, når de små legesyge kid hopper rundt i boksen.

Fastelavn på Midtgård
Fastelavn bliver igen i år afholdt i værkstedet. Datoen
er fredag den. 8. februar kl 14.30. Børnene møder
udklædte eller klæder om på gården. Vera bager fastelavnsboller og der kåres en kattekonge og kattedronning.
Dagene op til fastelavn maler og pynter vi tønden.
Kom og vær med.

Får & Lam
Fårene har nu gået sammen med vædderen “Finn” og
er alle parret. Vi forventer lam til påske.
Fårene læmmer på marken ved frugthaven eller i læmmehuset. Det er ikke tilladt at gå ind til lammene, da de
har brug for ro for at få den rette binding til deres mor.
Lammene slagtes til oktober, hvor det er muligt at bestille lammekød. Lammene slagtes alle på Holsted
slagtehus med økologisk status.
Midtgård har fødselsdag
Husk Midtgårds fødselsdag den 5. maj klokken 10 –
16. Hele dagen er der masser af aktiviteter for børn og
voksne. Alle børn har mulighed for at få en stand til
salg af legetøj. Ponyridning, bueskydning og hoppepude I haven.
Husk at tjekke Midtgårds hjemmeside samt vores facebookside.
http://www.midtgaard.esbjergkommune.dk
http://www.facebook.com/landogby

24

'$16.(%$37,67(5663(-'(5.2536-(6%-(5*


´(QVSHMGHUHUVSHMGHU




LDOVLQI UG
LDOWVODJVYHMU
PHGIORNNHQSnIHMGHU
LKYHUGDJVNO U
-RJKHURJGpU«´



*nUGXLHOOHUNODVVHKDUYLHWJRGWWLOEXGWLOGLJ
,)/2..(1HUGHUL¡MHEOLNNHWSODGVWLOIOHUHVSHMGHUH
RJYLLQYLWHUHUGHUIRUDOOHIULVNHE¡UQWLODWY UHPHG
-WLODWOHJHInQ\HYHQQHUV\QJHJnSnRSGDJHOVHLQDWXUHQ
ODYHVPnNRQNXUUHQFHURJPHJHWPHUH
9LKDU)ORNP¡GHPDQGDJHLXOLJHXJHU


'8HURJVnYHONRPPHQ
WLODWNRPPH
RJSU¡YHRPGHW
DWY UH63(-'(5
HUQRJHWIRU',*
(UGX OGUH""
-HUGXRJVn
9(/.200(1



+YHUPDQGDJLXOLJHXJHUNO±L´1¡JOHQ´Sn5DYQVEMHUJYHMYHG0LGWJnUG
9LOGXYLGHPHUHNDQGXRJVnULQJHWLONRQWDNWSHUVRQ/LVD/\NNH1LHOVHQWOI

%DSWLVWNLUNHQL(VEMHUJLQGE\GHUWLO*XGVWMHQHVWH
,´1¡JOHQ´5DYQVEMHUJYHM6¡QGHUULV
6¡QGDJGHQ)HEUXDUNOL5'(.52PPHQLJKHGVXQGHUYLVQLQJ
6¡QGDJGHQ)HEUXDU-LQJHQJXGVWMHQHVWH-EHV¡JHQDQGHQNLUNH
6¡QGDJGHQ)HEUXDUNO-*XGVWMHQHVWHPNDIIH---UJHQVHQ
/LVDIRUW OOHURPEHV¡JRJQ¡GKM OSL5XP QLHQ
6¡QGDJGHQ)HEUXDUNO-)DVWHJXGVWMHQHVWH-)UDQN.RUVEUR
6¡QGDJGHQ0DUWVNO-*XGVWMHQHVWH-
6¡QGDJGHQ0DUWVNO-1DGYHUJXGVWMHQHVWHRJcUVP¡GH6¡QGDJGHQPDUWVNO-*XGVWMHQHVWH6¡QGDJGHQPDUWVNO-*XGVWMHQHVWH-
6HPHJHWPHUHSn%DSWLVWNLUNHQVKMHPPHVLGH«ZZZEDSWLVWNLUNHQ-V\GM\OODQGGN
*RVSHONRUHW&KRLVH¡YHUKYHURQVGDJNO²KHUHUDOOHRJVnKMHUWHOLJWYHONRPPHQ
<GHUOLJHRSO\VQLQJHUJLYHVJHUQHKRV
%DSWLVWNLUNHQVSU VW-¡UJHQ-UJHQVHQSnWOI

Sønderriset

Guldager Kirke
guldagerkirke.dk

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Sognepræst
Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

2. feb.

10.30

3. feb.

09.00

Sognepræst

10. feb.

10.30

17. feb.

10.30

24. feb.

10.30

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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Guldager Hostrup

26. feb.
2. marts

10.30

Præst

Bemærkninger

BB

Dåbsgudstjeneste

BB

Seksagesima

MPF
09.00

19.30
10.30

Fastelavn

BB

1. s. i fasten

MPF

2. s. i fasten

MPF

Aftengudstjeneste

BB

Dåbsgudstjeneste
3. s. i fasten

3. marts

Ingen

10.00

BB

Højskoledag i Hostrup
Ingen dåb

10. marts

10.30

MPF

17. marts

10.30

24. marts

10.30

28. marts

19.30

29. marts

10.30

31. marts

10.30

1. april

10.30

BB

6. april

10.30

MPF

7. april

10.30

BB

1. s. e. påske

14. april

09.00

MPF

2. s. e. påske

09.00

10.30

09.00

10.30

BB

Midfaste
Mariæ bebudelsesdag

MPF

Palmesøndag

BB

Skærtorsdag

MPF

Langfredag

MPF

Påskedag
2. påskedag
Dåbsgudstjeneste

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt

MPF: Mette Præstegaard Friis
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Sønderriset i 2013
I år kommer bladet i 6 udgivelser — man kan se skæringsdatoerne på kalenderen her til højre.
Normalt har vi også noteret, hvilke af vore interessenter, der leverer billeder til henholdsvis for– og bagside.
Det er endnu ikke helt afgjort, så derfor fremgår det
ikke af kalenderen.
Når vi har det hele på plads, kommer der en opdateret
kalender på www.soenderriset.soenderrisskolen.dk,
hvor man også kan læse mere om bladet og hente gamle numre tilbage til 2007.
->bee

Sæt kryds i kalenderen i uge 35
Styregruppen for årets byfest i Sønderris er så småt i
gang…
Der arbejdes hårdt på at sikre et godt orkester til halbal,
lørdag den 31. august 2013 – og vi er ret langt med dette, så der kommer snart billetter til salg, så vi kan forsøge at matche sidste års giga-succes. Hit med 80’erne
bliver det ikke i år – måske igen næste år – men vi kan love jer, at dem, vi arbejder
for at få fat i, også kan holde en fest.
Udover halbal kommer der naturligvis en masse andre arrangementer, bl.a. bankospil, forældrefodbold mm.
Har du lidt tid til overs, kunne styregruppen godt trænge til lidt hjælp…. Skriv til os
på ssk@soenderris.dk. Hvis det er for meget at træde ind i styregruppen (det er nu
ikke hårdt arbejde, da det efterhånden er et gennemprøvet koncept), så kan du eventuelt hjælpe i cafeen eller med klargøring til halbal eller med en af de mange andre
praktiske ting, der skal ordnes, når vi kommer så langt.
Janni Kristiansen
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