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Hvor meget læser du? Ser dit barn at du læser? Taler I i
hjemmet om bøger og blade, aviser og digte, som I har
læst? Køber du læsestof til dig selv og dine børn? Taler
I om læsning som noget dejligt, interessant og vigtigt?
Bruger familien biblioteket? Ejer familien bøger, som
har en synlig plads i stuen?
Vil du bane vejen for dit barns læsning, er nogle af de
vigtigste ’trædesten’ hvilken status læsning og bøger
har i hjemmet. Husk at holde barnets læsning ved lige i
sommerferien — for en ny læser er de mange uger en
evighed, hvor man kan nå at glemme mange færdigheder. Læs bøger, læs skilte, læs menukort, læs plakater,
læs etiketter, aviser, blade, digte, læs-læs-læs!
->bee

Forsiden: I vores lokale idrætsforening, Sønderris Sports Klub søger man hele tiden nye græsgange og
har efterhånden et stort og bredspektret tilbud af sports– og motionsgrene at tilbyde. ’Den lille ny’ er
MTB’erne, som præsenterer sig selv inde i bladet — og i øvrigt træner om tirsdagen.
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Find alfabetet ved Sædding strand
Af Pia Clausen
Fordybelses-fredag tema i 0B var ”find alfabetet”.
Vi drog af sted med bussen, pakket med turmadpakker og med drikkedunk i turrygsækken. Skyerne hang lidt tungt og mørkt over Sønderris ved
afgang, så alt regntøjet kom på.
Vi stod af bussen ved Sædding Centeret og startede med at få alle vores bøger fra forårets emneuge
afleveret på Sædding bibliotek. Derefter blev der
handlet et par ruller fuldkornskiks i Fakta og så
gik turen mod stranden.

Dejlig dag med masser af frisk luft, og glade kreative børn. På sådan en dag bliver de vante madpakker pludselig for små…
Der blev plukket en fin buket blomster af børnene,
den ville de give mig, fordi jeg havde taget dem
med på stranden. Det er da ikke til at stå for.

Børnene blev inddelt i grupper og fik til opgave at
finde alfabetet på stranden. Den store samarbejdsøvelse blev sat i gang og børnene var ihærdige og
fandt mange gode og sjove løsninger. Den helt
store dille efter at opgaven var løst var krabber,
der blev samlet til i jakke- og bukselommer som
blev fyldt med krabber i mange dele!
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Kunne du give en hånd med ved Landsstævnet i Esbjerg i uge 27, 2013 –
primært i dagene 4.-7. juli?
Vi mangler kun en enkelt person eller to til at hjælpe…
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.
Vi er næsten i mål med hele planlægningen og bemandingen – MEN vi kan godt lige bruge en enkelt
person eller to mere… der er et enkelt hul eller to i vagtplanen.
Har du tid, lyst og lejlighed, så giv lyd!
Meld dig på ssk@soenderris.dk – eller ring til Søren Langelund, 25 42 82 40.
Er du nysgerrig efter at vide mere, så kig her www.l2013.dk
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PÅSKEN 2013
Sønderris Håndbolds U14 piger deltog i
påsken i det store internationale stævne i
Prag, Tjekkiet, hvor der var deltagelse af
mere end 400 hold fra 22 nationer.

Pigerne mødte her også det lokale hold fra Prag,
som senere også kom i finalen, og her var vi det
hold i hele turneringen, som de scorede færrest
mål imod, FLOT klaret.

U14 pigerne startede deres tur til Prag onsdag d.
27/3 fra Esbjerg Banegård - her stod der først en
12 timer lang togtur på programmet. Dette blev
klaret uden problemer. Efter ankomsten til Prag og
indlogering på hotel stod den første dag på shopping, heriblandt et besøg på det gule marked.
Fredag, lørdag og søndag stod det så i håndboldens tegn, hvor pigerne skulle spille mod hold fra
Tjekkiet, Slovakiet, Sverige, Luxemburg og fra
Danmark. 6 hårde kampe i ikke helt ”normale”
haller og på ikke helt normale håndbold-gulve,
men det blev klaret i stiv arm af pigerne. 2 sejre, 1
uafgjort og 3 nederlag blev det til. Vi fik i hvert
fald at mærke den østeuropæiske hårdhed, da det
med lokale dommere blev tilladt, at man godt måtte tage ekstra fat.

Pigerne fik en flot 4. plads i puljen, og skulle så i
mellemrunden op imod et divisionshold fra Danmark. Her blev det så desværre endestation. Men
så fik vi heldigvis også mere tid til at ”lege” turister. En hyggelig aften omkring Karlsbroen, var
her et af de steder, som blev besøgt.
Mandag den 1/4 stod den på finalestævnet, hvor vi
fik set en masse flot håndbold. Hvor de danske
hold var stærkt repræsenteret.
Efter finalerne gik det så igen mod banegården,
hvor der blev shoppet lidt inden togturen tilbage til
Esbjerg. Her ankom vi godt trætte tirsdag morgen,
hvor forældrene stod klar til modtagelse.
Alt i alt en super tur, og tak til pigerne, de var som
sædvanlig en fornøjelse at være sammen med.
Trænerne, Søren og Kim
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Lørdag d. 4. maj 2013 var dagen, hvor MTB arrangementet skulle løbe af stablen. Ifølge tilmeldingerne skulle der være 16, men da alle var
mødt, var der 22. God start.

Derefter kørte vi rundt i Nørreskoven og Vognsbølparken, hvor der var flere steder med lidt udfordringer på. Efter ca. 2 timer vendte vi tilbage til Sønderrishallen, hvor vi afsluttede dagen.

DGI Sydvest var mødt op med 20 cykler og en instruktør. Efter lidt hyggesnak gik instruktøren, Arne, i gang med at fortælle lidt om cyklen og det at
køre MTB.

Min tanke med at lave dette lille event var dels at
give de personer, der aldrig havde siddet/prøvet en
MTB, muligheden for det under kontrollerede forhold. Derudover ville jeg se, om der var interesse
for at samles en gang i ugen for at køre sammen.
Begge ting er til fulde blevet opfyldt - og nu mødes
vi hver tirsdag kl. 19.00 foran Sønderrishallen og
tager en tur ud i det grønne. Har du lyst til at være
med, og har din egen cykel, så kom frisk.

Der blev lavet lidt forskellige øvelser på cyklerne
såsom at samle en stående vandflaske op fra jorden,
mens man sad på cyklen. En anden øvelse var at
køre rundt imellem hinanden på et afgrænset område. Her skulle man prøve at få en af de andre til at
miste balancen, så han/hun var nødt til at sætte en
fod i jorden. Sidste øvelse var ”følg din makker”.
Alt i alt mange gode og brugbare øvelser - og flere
gode grin kom der ud af det.
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Følg os på Facebook under SSK
MTB.
John Klitgaard, SSK
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SSK — MTB-klubben træner
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Vi er stolte over at kunne præsentere
hovednavnet til årets halbal!
Her kommer et uddrag af bandets
pressemeddelelse:

20 år for fuld Gas!
Alle – inklusive Smukke Linda og Stakkels Jim – troede hele verden ville gå i
stå, da Gasolin’ lukkede & slukkede i 1978.
Men, nej! 35 år efter lever musikken stadigvæk stærkt videre i Danmarks
bedste Gasolin’ show med Peter & De Andre Kopier, der i 2013 kan fejre 20
år på bagen som ét af Danmarks mest efterspurgte kopiorkestre.
Luftguitaren bliver rusket til Strengelegen. Der er altid gang i Rabalderstræde.
Langebro er stadig lang en tidlig mandag morgen, og Smukke Charlie drøner
Deruda’ på sin Harley
.

Siden 1993 har Peter & De Andre Kopier med største glæde, respekt og kærlighed holdt festen
kørende. Der er bal og gang i den, når Kopierne går på scenen. At løse billet til en koncert med
Peter & De Andre Kopier er som at løse en returbillet til 70'erne. Det er næsten som at være der
selv; det er et super-nostalgisk genhør med de gode, gamle Gas-hits, ingen skandinav nogensinde
glemmer.
Hvor den tunge start gik fra små caféer, bodegaer og værtshuse, fik Peter & De Andre Kopier
pludselig i ’95 så megen succes med at spille Gasolins sange, at både radio, TV og aviser nærmest
faldt over hinanden i jagten på historien om bandet i den følgende tid. Succesen var uden
overdrivelse "hjemme".
Samme sommer debuterede Peter & De Andre Kopier på både Midtfyns, Langelands og
Skanderborg Festivalen. Året efter fulgte også Samsø og en lang række andre festivaler rundt om i
landet. Og siden har Kopierne spillet for små 2 millioner nostalgikere landet over, fordelt på ca.
2000 koncerter!

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

Sønderriset

Billetter kan købes på www.soenderris.dk/ssk - se efter onlineshoppen

Eller kontant i åbningstiden i medlemsservice, se åbningstider på hjemmesiden
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19:30 - 21:30

Ølsmagning el. vinsmagning i Sognehuset

17:00 - 17:15
17:15 - 20:00

Fotografering af SSK medlemmer

Fodbold mod forældrene inkl grill hygge

Onsdag 28. august 2013

17:00 - 19:00

18:30 - 22:00

Åbent hus i Motionscenteret

Tirsdag 27. august 2013

Bankospil i Sognehuset

Mandag 26. august 2013

Foreløbigt program for Sønderrisdagene 2013

Men der er meget mere, og det foreløbige program ser således ud: (Lige efter sommerferien kommer der en lille folder i din postkasse med det endelige
program)

Om torsdagen kan vi præsentere ingen ringere end Thomas Kristensen – se annonce.

Til halbal, som i år arrangeres af SSK’s sponsorudvalg, er billetsalget i gang – se andetsteds – så få fat i din nabo, træningsmakker, kæreste, kortklub – ja
hvem du nu har lyst til at være sammen med – der er allerede solgt en del billetter, så hvis du vil sikre dig en plads, så er det ved at være tid…

Som sædvanligt, fristes man til at sige, er der lagt i støbeskeen til en rigtig dejlig uge, så gør plads i din kalender, så du kan komme til ét eller flere af vore arrangementer.

Sæt kryds i kalenderen i uge 35

Foreløbigt program for Sønderrisdage.

Sønderriset

18:00 - 23:00
15.00 - 17:30

Petanque ved Sønderrishallen

Bedsteforældre banko i skolen

09:00 - 10:30
10:00 - 12:00
10:00 - 15:00
11:00 - 15:00
10:00 - 12.00
12:00 -15.00
11:00 - 12:30
12:15 - 13:30
18:00 - 02:00

Gratis rundstykker og kaffe/te i Sognehuset

Markedsdag på skolen

Hoppeborge m.m.

Cafe'en og grillen åbner

Børnefodbold kampe

Fodboldturnering (på multibane hvis færdig)

Sønderris Løbet

Model helikopter opvisning - Martin Hjermitselv

Halbal med Peter og de andre kopier

Lørdag 31. august 2012

19:00 - 22:00

Disco for 7-9 klasse i i foyeren i Sønderrishallen

Fredag 30. august 2013

Foredrag med Thomas Kristensen TV2 Sporten i Sognehuset

19:30 - 21:30

19:00 - 20:30

Kom og dans i Sognehuset

Torsdag 29. august 2013

18:00 - 19:00

Autografskrivning EfB spillere

Sønderriset
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Sognehuset
v/ Sønderris Hallen

torsdag den 29. august
kl. 19.30

Billet priser

Thomas Kristensen
Fra 101,7 Radio Victor
til toppen af TV2 Sporten

Mød manden, der har arbejdet 15 år blandt de største
stjerner.
Thomas Kristensen har arbejdet som journalist og tvkommentator 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.
Thomas var manden, der afløste Mader på Tour De France.
Manden, der var tæt på Leth, da han blev smidt ud af
cykelsporten. Manden, der gav sig til at synge under VM i
Håndbold, og i 2008 og 2012 var ved mikrofonen, da Danmark
endelig vandt håndbold guld for mænd. Han har rundet 780
håndboldkampe i kommentator rollen, hvilket er rekord i
Danmark, og han er kendt som knægten fra Hjerting, der har
taget den store tur fra Radio Victor til toppen af TV2 Sporten.
Hør alle historierne fra Thomas selv og om prisen for at nå
toppen. Hør hvordan han blev sin egen vinder, i en verden
hvor stress konstant er med som den ekstra modstander, og
hvorledes han nåede at trække bremsen, inden det gik galt.
Et foredrag med humor og spænding, der giver et dybt indblik
i en verden med hurtige beslutninger. Det vil blive vist video
klip og fotos under hele seancen.

Voksne
Børn

(til og med 12 år)

90 kr.
50 kr.

Billetter kan købes på
www.soenderris.dk/ssk
SSK Online-shop

Fakta om

Thomas Kristensen

Alder:
42 år
Bopæl:
Odense
Fødested: Esbjerg
Civilstatus: Gift
Børn:
En søn
Arbejdsliv:
• Radio Victor, Esbjerg 87-96
• DR Radio SYD, 96-97
• DR P3 Radiosporten 97-99
• TV2 Sporten siden 99

Sønderris Sportsklub
Idræt og motion
for sjov

SSK er en lokal sportsklub
i Esbjerg Kommune,
som blev stiftet i 1987.
Foreningens formål
er at udøve boldspil
og anden idræt, samt
tværgående aktiviteter,
for derved at skabe et
godt sammenhold og
kammeratskab mellem
foreningens medlemmer, samt at medvirke
til at skabe større sammenhold i Sønderris
og omegn.

SSK tilbyder:
•

Gymnastik

•

Fodbold

•
•
•
•
•
•

Zumba

Håndbold
Løb

Badminton

Indoor Cycling
samt Fitness
træning

Sønderris Sportsklub
Krebsens Kvarter 72
6710 Esbjerg V
ssk@soenderris.dk

Sønderris Løbet

http://soenderris.dk/SSK

Lørdag den 31. august kl. 11
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.

Tilmelding:

Alle skal tilmelde sig for at få en startchip.
Sidste tilmeldings dato: 24. august 2013.

Ruter:

3,0 km, 4,8 km og 9,6 km.

Pris:

Voksne: 60 kr.
Børn og unge under 18 år: Gratis
Tilmelding og betaling via vores hjemmeside.

Program:

Kl. 10.45: Fælles opvarmning foran hallen.
Kl. 11.00: Startskud.
Læs mere på vores hjemmeside
http://soenderris.dk/SSK

Vand og frugt til alle deltagere i målområde.
Vanddepot på Midtgård.

Sønderriset

En fantastisk dejlig dag med mange
gæster
Midtgårds fødselsdag blev fejret i fantastiske rammer. Publikumstallet nåede op på 1800. Alle aktiviteter blev flittigt besøgt og underholdningen var
i top. Bilka havde sponseret en trillebør, som mange familier dystede om i sjov og udfordrende trillebør-agility. 4 H var igen i år repræsenteret. Her
kunne børn og voksne spise skumfiduser, hvorefter forbrændingen foregik på kondicykel. I boden
kunne man også blive klog på hvordan man maler
korn.
I hallen havde 50 børn taget plads ved hver deres
loppebod. Det summede af liv på gøglerpladsen
hvor Fugl Føniks optrådte og inviterede publikum
til at være gøgler for en dag. Hoppepuden tiltrækker altid mange hoppeglade børn, og det var dejligt at se hvordan forældrene slog sig ned i græsset
og nød det gode vejr.
Ponyridning og hesteshow var igen en succes.
Mange børn er tilmeldt ridning på Midtgård og
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alle hjalp til med at gøre ponyerne fine, så de var
klar til ponyridning.
Det betyder meget for planlægningen af fødselsdagen at så mange kommer og giver en hånd med.
Vi er glade for at mange af vores brugere vil hjælpe til i de forskellige boder ved arrangementet.
Har du lyst til at give en hånd med høstmarked/
fødselsdag kan du kontakte Hanne på telefon:
76163740 – fieMød ”Fåremanden” Kenneth Storm
Klausen.
Mandag d. 3. juni kl. 10.30
Vi er meget glade for at vi kan invitere vores gæster til dette spændende arrangement. Du har nu
muligheden for at opleve, hvordan fårene bliver
håndteret og klippet af fåreklipperen.
Der vil også mulighed for at enkelte børn kan prøve at klippe og ligeledes er Kenneth klar til at fortælle og svare på spørgsmål fra børn og voksne.

Sønderriset

Andre aktiviteter på Midtgård
I hallen har vi fundet bordtennisbordet frem som
kan benyttes ved at kontakte personalet. Bat og bolde kan lånes på kontoret. På plænen eller området
omkring Midtgård, kan der spilles bold, leges med
kaniner, drikkes kaffe og hvad man ellers finder
hyggeligt og sjovt.
Rigtig mange børn kommer dagligt på Midtgård.
En del af disse børn har enten kanin eller rider på
vores ponyer. Vi har samlet lidt fortællinger fra et
par ”Midtgård-børn”.

Økologisk Høstmarked d. 1. september fra 10-16
Sæt kryds i kalenderen søndag den 1. september
hvor Midtgård igen afholder Økologisk Høstmarked. Vi sørger som sædvanligt for at have et rigt
udbud af mange spændende aktiviteter på programmet. –fieMidtgårds får og lam
Fårene og lammene er blevet flyttet til engen, hvor
de skal gå sommeren over. Der er i alt født 25 lam
som alle har det godt. Tre af fårene har ikke fået
lam så de bliver slagtet på Holsted Slagtehus. Sidst
på sommeren vil der så igen blive mulighed for at
købe lækre fårespegepølser fra Midtgård.
I efteråret sender vi alle lam til slagtning. Der er
endnu mulighed for at bestille ½ eller et helt slagtet
og parteret lam. Vi har få tilbage – kontakt Hanne
på telefon: 76163740 –fie-

Geder og gedekid af Jasmin, 9 år, 2a.
På Midtgård kan man gå ind og ae gederne og gedekid. De to mødre hedder Sussie og Daisy. De to
gedekid som kom fra Sussie hedder Mario og Blondie. Dem som kom fra Daisy hedder Charlie og
Spotti. Der var to vædder men den ene vædder
skulle slagtes for den havde ondt i sine ben. Men
også da den var lille kunne den ikke få børn med
nogen det var kun den anden vædder som kunne.
Den ene vædder som ikke skulle slagtes han havde
parrede med de to hunner og de fik børn. De to første børn der kom var Charlie og Spotti. Så kom
Mario og Blondie.
Ridning på Midtgård af Alberte, 9 år, 2c.
Jeg hedder Alberte og rider på Midtgård mandag
og torsdag. Vi henter hestene på folden og trækker
dem hen til bommen ved stalden. Vi strigler dem
godt, sadler op og så er vi klar til at trække dem
over på ridebanen..
Jeg trækker dem der ikke kan ride selv.
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Vi stiller baner op til hinanden og vi har mange
ting til at lave banerne med fx mælkekasser, små
spring og bildæk. Nogle gange laver vi ringridning
og pony-games. Jeg er meget glad for at gå til ridning på Midtgård og Fie er rigtig god til at hjælpe
os.

Vi har på denne årstid mange klassearrangementer,
som afholdes i haven hvor der er opstillede bordebænke sæt samt grill. Mange ringer forgæves, da
der på nuværende tidspunkt næsten er fuldt booket
frem til sommerferien. Husk derfor at være i god
tid, hvis I ønsker at booke.
Smeden er på besøg på gården hver 8. uge og det er
altid spændende at følge hans arbejde. Felix vores
fjordhest får nye sko på forhovene. Den gamle hestesko fik børnene med hjem i børnehaven.-fie-

Hvad kan man lave på Midtgård af Jasmin, 9 år,
2a.
Man kan hoppe på hoppepude, Man kan kig på dyr.
Man kan lave snobrød på Midtgårds fødselsdag.
Man kan spille dødbold og andre ting i hallen. Man
kan spille spille spil inden for. Man kan gå til ridning og eje en kanin. Man kan få en ridetur på
Midtgårds fødselsdag. Man kan være på Midtgård
med sine venner. Man kan være på Midtgård for
hyggens skyld.

SOMMERFERIE PÅ MIDTGÅRD
Ugerne 27+28+29
Daglig åbningstid i stalden
10.00-15.00
Lørdag: lukket
Søndag: lukket
Ferielukket i huset, hallen, værksted
Ugerne 30+31+32
Mandag-fredag: 9.00-16.30
Lørdag: lukket
Søndag: lukket
Herefter vender vi tilbage til den
normale åbningstid som er:
Mandag - fredag :
9,00-16,30
Lørdag:
Lukket
Søndag: 13,00-16,30
Vores ude arealer er altid åbne for et besøg – Ta’
madpakke, kaffe eller kage med og nyd vores dejlige omgivelse.
Herefter er der blot tilbage at skrive:
VI ØNSKER ALLE BRUGERE AF MIDTGÅRD
EN RIGTIG GOD SOMMERFERIE OG MED ET
ØNSKE OM MASSER AF DEJLIGT VEJR OG
SJOVE FERIEOPLEVELSER –
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Børnene er nu blevet så dygtige i
0. klasserne at vi skal begynde at
bruge bogstaver og tal på forskellig vis.
I sidste uge var børnene i 0 B i
gang med at sortere –
de var inddelt i
grupper af 6 skulle
sortere efter
fødselsdagsmåneder
i sin gruppe,
størrelser,
hårfarver og
husnummer børnene bor i.
Det gik alle børnene
vældig op i.
Sjovt at se hvad
børnene kan bruge
deres nye viden til.

Den varme fortællerstol
Det er med stor begejstring og glæde
børnene går til opgaven med at skulle i
fortællerstolen og fremlægge en bog
for hele deres klasse.
Børnene låner massevis af bøger på
skolens bibliotek og er flittige
bogslugere. Børnene skal på skift
have en bog med hjem, hvor opgaven
er at den skal læses højt en del gange
fra mor og far og derefter skal der
udarbejdes en boganmeldelse,
hvor børnene tegner til bogens
indhold (til deres portfoliomappe)
hvorefter de fremlægger bogen fra fortællerstolen for klassen.
Det er en af de ting som alle
børnene ser meget frem til at gøre.

Nu er det længe ventede foråret over os, så den rigtige første varme forårsdag nød 0.B deres madpakker udenfor, til stor glæde for alle.
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SOMMER
Mandag den 17. juni holder vi FAMILISPEJD og SOMMERFEST,
- hvor vi starter kl. 18. med at spise Grill-mad sammen, for derefter
at hygge os ved bålet - med sange, små konkurrencer og lege.
Pris: 35. kr. pr. person for spisningen
Derefter er der sommerferie til den 26. august
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
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
Søndag den
Søndag den

16. juni
23. juni
30. juni
7. juli
14. juli.
21. juli
28. juli
4. august
11. august

kl. 10.00 - Gudstjeneste
kl. 14.30 - Gudstjeneste
kl. 19.00 - Sang og musik gudstjeneste
kl. 14.30 - Nadvergudstjeneste
kl. 10.00 - Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke.
kl. 10.00 - Gudstjeneste
kl. 10.00 - Nadvergudstjeneste
kl. 14.30 - Gudstjeneste

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

1. juni

10.30

2. juni

09.00

9. juni

10.30

16. juni

10.30

23. juni

10.30

30. juni

09.00

6. juli

10.30

Dåbsgudstjeneste

7. juli

10.30

6. s. e. trin

14. juli

10.30

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

21. juli

10.30

Graver

28. juli

09.00

Susanne Jensen
75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

3. aug.

10.30

Dåbsgudstjeneste

Sognehuset

4. aug.

10.30

10. s. e. trin

11. aug.

10.30

18. aug.

10.30

25. aug.

09.00

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

Hostrup

10.30

09.00

10.30

Præst

Bemærkninger

MPF

Dåbsgudstjeneste

MPF

1. s. e. trin

BB

2. s. e. trin

BB

3. s. e. trin

BB

4. s. e. trin

MPF

5. s. e. trin

09.00

7. s. e. trin
8. s. e. trin

10.30

9. s. e. trin

Krebsens Kvarter 74
Sønderris

09.00

11. s. e. trin

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.

12. s. e. trin
10.30

13. s. e. trin

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

BB: Brian Bannerholt

MPF: Mette Præstegaard Friis
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Vejret var desværre ikke det allerbedste, da vores 9. årgang fejrede deres sidste skoledag onsdag den 29. maj.
Alligevel blev formiddagen sjov og hyggelig med masser af skæg og ballade — karameller og vandkrig, lege
på plænen og show i Stjernehuset før turen gik ind til det store fælles arrangement i ’Gryden’ i Vognsbølparken.
Vores skønne store ’unger’ havde dygtigt planlagt og udført,
så det hele klappede og blev en fornøjelse at deltage i for
både store og små, lærere og elever. Tusind tak til jer,
vi ønsker jer al mulig held og lykke fremover med
alle de spændende ting, som I nu skal i
gang med!
Knus fra
Bente :-)
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