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SYNG DANSK DAGEN den 31. oktober 
 
På Sønderrisskolen sker der noget hele dagen. VI SKAL SYNGE, SÅ LOFTET LETTER!!! 
 
Kl. 9.20: Fællessang for indskolingen og storegruppen i Galaksen. Bjørnekoret optræder med et par san-
ge, og der kommer en solist og synger.. 
 
Kl. 10.40: Fællessang for mellemtrin og overbygning. Der vil være band på til flere af sangene + en gæ-
stesolist vil give et par numre. 
ALLE forældre, bedsteforældre, naboer og andre sangglade folk er velkomne. Kl. 19.00 - 21.00: 
Fællessang i P-rummet/stjernetorvet på skolen. Brian Bannerholt og Anne Majbritt spiller. 
Sangene er en god blanding fra højskolesangbogen og nyere rytmiske sange. 
Der vil være mulighed for at købe kage og kaffe (støtteforeningen vil stå for dette). 
Til dette arrangemenet kommer der også en gæstesolist.  

Side 3: Lokalrådsnyt og Skolenyt 
Side 4: Invitation til spisearrangement 
Side 5: Sønderrisdagene 2013 
Side 6-7:  Glade skoledage 
Side 8: Galaksen 
Side 9: SSK—Indendørssæsonen er i gang 
Side 10: Energisti i Sønderris 
Side 11: Løst og fast, annoncer 
Side 12: SSK Håndbold 
Side 13: Motionsbadminton 
Side 13: Indendørs fodbold 
Side 14: SSK Løb 
Side 15: SSK Spinning 
Side 16: Indoor Cycling 
Side 17:-19  Midtgård 
Side 20: Babysalmesang i Guldager Kirke 
Side 21: Før-Disney Gudstjeneste 
Side 21: Sogneeftermiddag i Guldager Sognehus 
Side 22: Gudstjenester i Guldager Kirke 
Side 23:  Baptistspejderne i Sønderris 
Side 24: Kort over energistien i Sønderris-området 
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Hvis I ikke modtager bladet, kan det 
hentes på skolen , Midtgård eller i Mul-
ticenterets foyer. 
 
Deadline næste nummer: 4/11 — det er 
sidste nummer i 2013 

Galaksebørn — her en flok små ’Søløver’ - nyder en lille lækkerbisken i anledning af institutionens 
fødselsdag. Læs mere inde i bladet. 

Skoleferiekalender 2013/2014 
Sommerferie 29. juni - 13. august 2013 

Efterårsferie (uge 42) 12. oktober - 20. oktober 2013 

Juleferie 21. december - 1. januar 2014 

Vinterferie (uge 7) 8. februar - 16. februar 2014 

Påskeferie 12. april - 21. april 2014 

St. Bededagsferie 16. maj 2014 

Kr. Himmelfartsferie 29. maj - 1. juni 2014 

Pinseferie 26. maj - 28. maj 2014 

Grundlovsdag 
5. juni 2014 slutter undervisningen 
kl. 12.00 

Sommerferie 2014 28. juni 2014 
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Lørdag den 31. august var en fest-
dag i fodboldens tegn 
 
Lørdag, i ”Sønderrisdagene” var nemlig dagen for 
indvielsen af Mini-arenaen. 
Banen blev indviet af Lokalrådsformand Tommy 
Noer, som klippede det røde bånd i smukt vejr med 
sol fra en skyfri himmel. Der blev holdt taler af 
blandt andre DBU-konsulent Svend Pedersen. I for-
bindelse med indvielsen af banen, blev der afviklet 
en velbesøgt turnering for SSK’ere og der blev lan-
get godt 200 gratis ”stadionplatter” ud til de frem-
mødte. 
Efter næsten 3 års ørkenvandring, var det endelig 
en realitet, at vi sammen officielt kunne åbne den 
første kunstgræsbane i Sønderris. 
I en smuk treenighed mellem SSK, Fritidsklubben 
og Sønderrisskolen er det lykkedes os, at få opført 
endnu et attraktivt frirum for bydelens børn og 
voksne. 
Med støtte fra SSKs sponsorudvalg, skolens støtte-
forening og skolens ledelse er det lykkedes sam-
men med Dansk Boldspil Union at realisere en 
drøm, som mange gerne så gå i opfyldelse. 
Det har været et langvarigt, men spændende projekt 
som skolen og SSK i samarbejde har udført. SSK 
og Sønderrisskolen har i rigtig mange år haft et 
godt og frugtbart samarbejde.  

Det er nu igen blevet bekræftet og styrket med op-
førelsen af denne kunstgræsbane. 
Det er tanken, at banen skal bidrage til, at flere 
børn spiller fodbold, også selv om de ikke er med-
lem af SSK-fodbold. Vi håber dog, at det på sigt 
giver flere medlemmer til fodboldafdelingen, ikke 
mindst i aldersgruppen 13-16 år. Derudover så er 
det også hensigten generelt at forbedre muligheder-
ne for fysisk udfoldelse for børnene i Sønderris, og 
det er selvfølgelig her at samarbejdsrelationen med 
skolen er forankret. 
En stor tak til Søren Rahbek fra skolen for det store 
arbejde i kulissen. Du har om nogen været den, der 
har trukket det store læs med adskillige ansøgnin-
ger til kommune, naturfredningsforening og sogne-
råd. 
 
Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen 
med skolen, og jeg håber at vi fortsat vil kunne fin-
de nye projekter til glæde for skolens børn og bebo-
erne i og omkring Sønderris. 
Med disse ord vil jeg gerne takke alle involverede 
endnu engang og håbe at alle i Sønderris vil være 
med til at passe godt på banen. 
 

Thomas Dall 
SSK Fodbold 
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Sønderrisdage 2013 er slut – og vi i styregrup-
pen puster ud oven på det, der kun kan kaldes 
en succes…: Tak Sønderris! Tak for jeres op-
bakning, tak fordi I tog så godt imod vores man-
ge arrangementer, tak til alle medarrangørerne 
og hjælperne, og tak til vore sponsorer, som var 
med til at gøre det muligt. 
 
Vi har haft en masse Sønderris borgere forbi til et 
eller flere af de mange arrangementer. Vi tilbød 
bl.a. banko, åbent hus i SSK motion, forældre-
fodbold, dans, møde med Lokalrådet, petanque, 
børnediskotek, fælles og gratis morgenbord, 
Sønderris Løbet, ølsmagning, samt halbal med 
næsten 300 mennesker, opvisning med model-
helikopter og sidst med ikke mindst den officielle 

indvielse af multi-fodboldbanen, der er placeret 
mellem skolen og hallen. 
Så det var et varieret udbud, og det virkede til, at 
mange kunne lide det. 
Men desværre gik ikke alt efter planen og vores 
forhåbninger. Desværre måtte vi i sidste øjeblik 
aflyse foredraget med kommentator Thomas 
Kristensen fra TV2 Sporten grundet for få til-
meldinger, ligesom vi havde håbet på flere 
deltagere til halbal og koncerten med ”Peter og de 
andre kopier” og Jørgen De Mylius som gæste-DJ. 
Frem mod næste års Sønderrisdage vil vi i styre-
gruppen evaluere på, om vi har for mange tilbud, 
om priserne er de rigtige, og ligeledes er vi nødt til 
at bede jer, kære Sønderrisborgere, om at støtte op 
om arrangementerne ved at melde jer til i god tid. 
Det kan være både meget dyrt og tidskrævende, 
hvis vi i sidste øjeblik skal aflyse arrangementer og 
forpligtelser, som er booket i god tid. 
Til sidst vil vi fra styregruppe gerne – igen – slå én 
ting fast: Sønderrisdage er ikke en sportsfest for 
SSK medlemmer, det er en byfest for alle i 
Sønderris. Har DU forslag til noget, som vi i 
styregruppen skal arbejde videre med frem mod 
næste års Sønderrisdage, så lad os det vide – vi 
tager meget gerne imod nye forslag og konstruktiv 
kritik, kun derved kan vi gøre det bedre. 
Har du ris eller ros, nye ideer, lyst til at hjælpe så 
skriv til os ssk@soenderris.dk  
Du kan også finde masser af fotos på hjemmesiden 
– der ligger et link på forsiden. Her i bladet er der 
et par smagsprøver forskellige steder. 
 

På vegne af styregruppen,  
Søren Langelund 
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En regnfuld  mandag hoppede vi på cyklen til 
Guldager for at blive kloge på et gammelt 
håndværk - pileflet. 
Kloge blev vi - og dygtige! 

 
Inger Brinch/Stefan Larsen 
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Vi gik derud og blev modtaget af en instruktør, der før-
ste os tilbage i tiden – helt tilbage til Jernalderen, hvor 
vi skulle opføre os, som de gjorde dengang. 
Det vil sige at pigerne skulle lave mad og opvarte dren-
gene. 
De lavede dejlig grød og brændenældesuppe med kyl-
ling. Høvdingen skulle have først, derefter drengene og 
til sidst pigerne, hvis der var mere tilbage. 
Derudover skulle pigerne slendre bånd, som de kunne 
smykke deres hår med. 
 
Drengene skulle hugge brænde, ordne dyr og snitte kni-
ve. De lærte de rigtige teknikker til at hugge brændet 
over uden at komme til skade. 
Køerne skulle trækkes ud på marken og sidst på dagen 
skulle de tilbage. 
Drengene var også ude og finde en gudefigur som vi 
kunne ofre dagen efter. 

Om aftenen trådte vi tilbage til 2013, og spiste aftens-
mad som alle kunne lide. 
 
Der blev sovet i shelters og så var vi klar til endnu en 
dag. 
 
På dag nummer to gjorde vi klar til ofring. 
Pigerne fik flettet hår og gjorde maden klar og drengene 
gjorde gudefiguren klar. 
Vi drak gudedrik og ofrede vores gudefigur. Fik lidt 
dejligt at spise og så gik turen til fods hjem til skolen 
igen. 
 
Alle tre fjerdeklasser havde nogle rigtig gode dage. 
 
 

Anne Just Agerskov 
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Bedsteforældredag i Regnbuen 
Fredag d. 30 August var der 
bedsteforældredag i Regnbuen. 
Bedsteforældrene hyggede med 
deres børnebørn ude og inde. 
Der blev spist boller, drukket 
kaffe, te og saft. 
Efterfølgende viste børnene de-
res vuggestue/børnehave frem. 
Hele huset summede af liv, glæ-
de og godt humør med leg og 
sang. De fleste bedsteforældre 
benyttede lejligheden til at tage 
deres barnebarn med hjem. Det 
var en rigtig dejlig dag i Regn-
buen.  
 
Chin, Regnbuen 
Så har Galaksen fejret sin første 
fødselsdag. Tirsdag den 10. 
September blev dagen fejret i 
alle 3 huse med hejsning af fla-
get, sang og selvfølgelig lidt 

lækkert til børnene. Billedet på 
forsiden og nederst på siden er 
fra Stjerneskuddet hvor børnene 
nyder en velfortjent is. 
 
Torsdag d. 12. September stod i 
sangens tegn. Det var den årlige 
landsdækkende ”små synger 
sammen” dag. Børnene og per-
sonalet fra Regnbuen og Sol-
strålen valgte at gå sammen 
denne dag. Rene fandt til børne-
nes store fornøjelse guitaren 
frem og så blev der ellers sunget 
igennem. Det var en super hyg-
gelig formiddag.  
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Dalgaard Jensen 
Daglig pædagogisk leder 
 



SSK er godt i gang 
med efterårets mange aktiviteter

Vi har rigtigt mange både børn og voksne i gang i hallen, i gymnastiksalen – og 
udenfor på boldbanerne, hvor der stadig spilles fodbold et par måneder endnu.

MEN DER ER PLADS TIL FLERE! 
Så hvis du eller dit barn går og overvejer at skulle i gang med noget sport – eller bare ikke 
har nået det endnu efter sommeren – ja, så skynd dig ind på vores hjemmeside 
http://www.soenderris.dk/ssk/ og surf lidt rundt for at se alle tilbuddene. 
Voksne kan spille motionsbadminton eller gå i fitness centret. Der er også mange tilbud 
med trænere, nemlig fodbold, motionsløb, spinning og forskellige gymnastikhold herunder 
zumba og yoga.
Børn kan kun komme på hold, hvor der er trænere/ledere til stede – der er håndbold, 
fodbold, badminton, gymnastik inkl. dans samt under visse forudsætninger fitness for unge.

Når du så har fundet noget interessant, så kan du købe et 
medlemskab i online shoppen. 

Voksne skal endvidere – efter at man har modtaget velkomstmail 
med brugernavn mm - tilmelde sig holdene – det forventer vi ikke 
af børnene. 

Har I spørgsmål eller problemer, så skriv til ssk@soenderris.dk, eller find den 
afdelingsleder eller træner/instruktør, der har noget at gøre med det, du gerne vil gå til 
– og ring eller skriv til ham eller hende – vi er alle klar til at hjælpe dig. 

Endelig kan du møde op i medlemsservice i åbningstiden for at få 
hjælp.

er i gang…
INDENDØRS SÆSONEN

SSK Online-shop

Hold tilmelding

Vel mødt til endnu en fantastisk sæson i SSK!

SSK’s
medlemsservice
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En natursti med motionsfremmende foranstaltninger  
– og en ny MTB bane for børn… 
 
I august måned blev den færdig. Endelig. Denne sti, som vi har glædet os til, og som vi i samarbejde med Esbjerg 
kommune nu kan præsentere for hele Sønderris. 
 
Selvfølgelig er det ikke alt sammen nyt – vore allerede godt brugte stier indgår igen – men der er også meget nyt at 
kigge på – og måske kan selv en ”gammel” sønderris’ er finde noget nyt på turen. 
 
Med udgangspunkt ved skolen – den nye multibane – se andetsteds – går vi over mod Midtgård. Inden vi når helt 
derover, passeres 1000 års skoven… Ved I alle sammen, hvad det er? Det er i hvert fald en afstikker værd… selve 
stien går ikke derind, men I skulle tage og besøge denne perle en af de smukke efterårsdage, vi har foran os. 
 
Ved Midtgård planlægges der senere aktivitetsting i træ.  
 
Videre rundt med Krebsestien ned til bålpladsen, hvor der også er legeplads. 
Derfra hen mod Sønderrisgård langs med markerne.  Så drejer man igen, og 
bevæger sig op mod skolen… men inden man når så langt, kommer man forbi 
den nye MTB – mountain bike – bane for børn, som er etableret i det lille 
stykke skov langs med fodboldanlægget mod vest.  Videre kommer man til 
den lille kælkebakke og ”nye” legeplads, hvor der er opsat nogle motionsred-
skaber, som er til fri afbenyttelse. Her er også kort over hele stien opsat. 
 
 
Så uanset om du vil gå en tur med hunden, løbe en tur og samtidigt lave lidt 
styrketræning, trave en tur med familien – ja, alle muligheder ligger åbne.  
 
Hold øje med pælene… de viser dig vej. 
 
Ruten er ca. 6 km. Den vil senere blive ændret en smule omkring Midtgård. 
Man kan sagtens dele turen op i etaper – eller bare tage en del af den. 
 
Se kort bagpå dette blad… 
 
Vi håber, I tager godt i mod stien! Og vil være med til at passe godt på den og 
de ting og installationer, der er i forbindelse hermed. 
 

 
Både MTB-banen, denne sti og Multibanen, som er omtalt ovenfor og andet-
steds i bladet, er skaffet til Sønderris af ildsjæle, som vil det bedste for vores 
bydel… Sønderris Sportsklub har bidraget med både ildsjæle, frivilligt arbejde 
samt en pose penge – og er meget glade for at kunne være med til at sørge for 
endnu flere ting, der gavner og understøtter det miljø og det fællesskab, der 
kendetegner vores bydel – og som gør det så dejligt at bo i Sønderris. 
 
 

Se også: http://soenderris.dk/ssk/soenderrisdage2013/Energi_sti.as 
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Når I nu sidder med dette 
blad, kan I se en masse  
nyheder fra vores bydel og 
vores klub m.fl. 

Der er nyheder, løst og fast, stort og 
småt – men der er lige et par små-
ting mere at nævne. 

I gymnastikafdelingen har vi den 
glæde at kunne meddele, at vi nu 
har fået et tredje hold etableret til 
far/mor og barn gymnastik. Vi er 
nærmest blevet løbet over ende af 
nye børn, hvilket jo er pragtfuldt. Se 
http://soenderris.dk/ssk/gymnastik/
gymborn.asp 

Vi er også ret stolte af at have været 
med til etableringen af EnergiStien, 
Multibanen og MTB-banen – 3 ting, 
som alle er indviet her i sensomme-
ren. Se indlæg herom her i bladet. 

Har I besøgt 1000 års skoven? El-
lers tag en tur på EnergiStien – så 
kommer I forbi den… den er et be-
søg værd. 

Sluttelig: Skulle du have lyst til at 
hjælpe med et eller andet – så sig til. 
Vi mangler bl.a. en instruktør i mo-
tion, en håndboldtræner og lidt kon-
torhjælp i fodboldafdelingen, se de 
særskilte stillingsopslag for de sid-
ste to.…  

Vi vil også gerne, hvis nogen kunne 
overveje at hjælpe os i gymnastikaf-

delingen – evt. næste sæson. Der er 
så mange børn, der så gerne vil en 
hel masse – og vi vil gerne tilbyde 
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 ikke dette kun-
ne være noget, du kunne tænke dig. 

Bare skriv til ssk@soenderris.dk 
eller kontakt en SSK’er, du eventu-
elt kender.  

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

 
Janni Kristiansen 
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Håndbold U10 piger til Jolly Cup Assens 2013. 
 
Solen skinnede, kl. 15:15 fredag d. 6. september, 
og den store dobbeltdækker-bus rullede op foran 
Sønderrishallen. 7 pigehold, fra SSK håndbold 
U10 til U16, var klar til at indtage Fyn med højt 
humør. Det fik buschaufføren fuld valuta af, med 
pigefnidder, sang og musik de 130 km til Assens. 
Vi blev alle indkvarteret i en lille gymnastiksal på 
Assensskolen og efter en hyggelig aften med lidt 
snoller, håndbold og udpakning af ca. 20 tons ba-
gage ☺, ville vi på pædagogisk vis putte pigerne 
ved en 22 tiden.......meen vi blev klogere. Først kl. 
23:30 var hallens sidste luftmadras pumpet. Hel-
digvis sov de fleste på trods af snorken, døre der 
klaprede, telefoner der lyste op, nattetisseri og træ-
neres taktikmøder. Efter max. 5 timers søvn væk-
kede den første mobiltelefon hallen kl. 5:20 lørdag 
morgen. Så var der dømt kø til brusere og toiletter. 
Efter et solidt morgenmåltid var de unge U10 pi-
ger igen fyldt med energi, hvor får de det fra??? 
Endelig skulle der spilles håndboldkampe. Vores 
to U10 hold var i pulje med Assens og Næsby. Ef-
ter en super lørdag med masser af fight og spæn-
ding fandt vores modstandere ud af, at vi ikke var 
nemme at slå. Pigerne viste forsvarsspil af høj 
klasse og eminente afslutninger, godt hjulpet af 
medlevende trænere. Puljen sluttede med en første 
og tredje plads til SSK, hvilket gav os et hold i bå-
de en A og B-finale søndag.  Begge finaler vandt 
de stolte piger søndag, godt båret frem af de øvrige 
SSK-hold og tilrejsende familier. Fed oplevelse! 

 
Skrevet af: Far til U10 pige.   
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Har du lyst til at spille badminton? 
 

Hos SSK kan du leje en bane i 

 

• hallen mandag eller onsdag aften fra kl. 21 til kl. 22 

• gymnastiksalen – hverdagsaftener og weekender – mange muligheder. 

 

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.as - her kan du 

også booke en bane. 

 

Da der skal nøgler og brik til yderdøren, skal du kontakte ssk@soenderris.d også for at bestille brik og nøgler.  Her 

kan du også få hjælp til bestilling af bane mm.  

 

Medlemsservice kan også hjælpe med banebooking og nøglebestilling.  

 

 

Sædvanen tro starter indendørs fodbold efter efterårsferien.   

 

Vi starter i uge 43 – tjek hjemmesiden www.sskfodbold.dk for de endelige træningstider og 

tilmelding mm. 

 

Igen i år har vi været så heldige at få træningstider fredag aften og noget af lørdagen – for-

udsat, at Kommunen, DHF eller JBU ikke skal bruge hallen til noget andet, f.eks. stævner. 

(det er desværre de betingelser, vi arbejder under…) 

 

Vel mødt! 
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Lørdag den 31/8 blev Sønderrisløbets tredje udgave afholdt. 
 
Der var 60 løbere fordelt på de 3 forskellige distancer (3.0 km, 4.8 km, 9.6 km) og alle 
gennemførte med godt humør. Efter at have fået pulsen ned, var der mulighed for at 
få vand og frugt i målområdet. 

 
 
 
Efterfølgende var der gevinster til 
vinderne på alle distancer, samt mu-
lighed for, at vinde flotte præmier på 
sit startnummer. 
 
Man fornemmede, at alle havde en 
god oplevelse under såvel løbet som 
i målområdet, hvor alle blev taget 
imod med klapsalver og hurraråb. Vi 
– løbeinstruktørerne - kan ligeledes 
se tilbage på en superdag, hvor alle 
vores planer omkring løbet gik i hak 
og gav blod på tanden til næste års 
Sønderrisløb. 
 
Som en ekstra bonus har vi efterføl-
gende oplevet en øgning i antallet 
løbere til vores almindelige løbsda-
ge, og det er vi rigtig glade for. Der 
er dog plads til flere, så kom og løb 
med os tirsdage kl. 17 og torsdage 
kl. 18. Vi mødes i Sønderrishallens 
foyer og har tilbud til alle - fra nybe-
gynderen til den mere erfarne løber. 
 
SSK løb vil sige tak til alle vores 
løbere, løbeinstruktører, frivillige og 
ikke mindst vores sponsorer. I var 
alle en meget vigtig og uvurderlig 
del for gennemførelsen af Sønder-
risløbet anno 2013. 

 
På instruktørernes vegne 

Hanne Holm, SSK-løb                                      
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XXL +15 kilo spinning holdet i SSK 
 
Da vi i den 3. januar 2013 startede vores 
helt nye spinninghold for overvægtige 
kaldet XXL +15 kilo, var det efter et par 
måneders samtaler frem og tilbage om, 
hvorvidt der var basis for dette.  
Kunne vi finde personer nok til at køre 
med på holdet? Kunne vi holde modet 
oppe ved samtlige personer, der kom for 
at deltage?  
 
Der var mange spørgsmål, der blev vendt og drejet, 
inden den endelige beslutning blev taget, men det 
svar, der hele tiden poppede op var, JA selvfølgelig 
kunne vi det. 
Spinning instruktør Jeanette Ager påtog sig det 
overordnede ansvar for at lave programmer, der 
passede perfekt til målgruppen og kastede sig over 
projektet med ildhu. Inden hun fik set sig om, 
havde hun tilmeldinger fra 23 personer, der 
ønskede at prøve kræfter med spinning. 
Januar måned gik med at få alle nye medlemmer 
introduceret i diverse cykel-indstillinger og 
korrekte kørestillinger. Der blev stille og roligt 
bygget på mht. belastning og længere tid i de 
forskellige kørestillinger. 
Alle kastede sig over spinningen med en dejlig 
energi. Flere satte sig mål for, hvad de ville have 
ud af at begynde på en form for motion, de aldrig 
havde beskæftiget sig med før. Alle kunne efter den 
første måned mærke markant fremgang 
konditionsmæssigt, og flere kom og sagde, at 
vægten allerede var for nedadgående. Vi kunne 
trække hvem som helst frem fra det hold for at høre 
lige netop deres fortælling om, hvad spinningen har 
gjort for dem, men der er lige specielt én person, 
som vi meget gerne vil fortælle om.  
Jane Thomsen startede som mange andre tirsdag 
den 3. januar 2013 på holdet og lagde en energi i 
timerne, som sjældent er set - og resultatet er heller 
ikke udeblevet. Startvægten lød på alt for mange 
kilo, og ret hurtigt satte Jane sig et mål for, hvad 
hun ville opnå. Vægten skulle ned, og et delmål 
blev sat: Til sommerferien skulle vægten være 
minus 20 kg i forhold til, da hun startede.  

Dette mål blev nået, og beslutningen om at 
fortsætte, og dermed tabe sig yderligere er allerede 
taget, så derfor er hun også at finde på holdet, som 
lige er startet igen her den 3. september og kører 
hver tirsdag helt til foråret kommer igen i 2014.  
Jane udtaler i øvrigt, at udover vægttabet har hun 
også fået større selvværd og overskud i hverdagen. 
Hun har gennem det meste af foråret nydt 
spinningen på XXL holdet, men hun har sandelig 
også kastet sig over deltagelse på klubbens andre 
hold, og dermed presset sig selv yderligere. Hun er 
også startet på nogle af alle de andre motionshold i 
SSK, og hun siger, at hendes endelig mål for 
vægttabet ikke stopper, før hun når et samlet tab på 
60 kilo. Afslutningsvis vil hun lige sige, at det 
eneste ”minus”, hun oplever ved spinningen, er, at 
hun er blevet afhængig af det. 
Har man lyst til at deltage på holdet og opfylder 
man kriteriet for at køre derpå, er man yderst 
velkommen, uanset hvornår man lige føler, at nu 
skal det være.  
 
For yderligere information kan Jeanette Ager 
kontaktes, kontakt info kan findes på hjemmesiden 
www.soenderris.dk/ssk/spinning/traener.asp - eller 
skriv til ssk@soenderris.dk 
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SSK klubdragt  
Sønderris Sportsklub kan stadig tilbyde sine medlem-
mer en flot HUMMEL klubdragt til absolut attraktive 
priser 
Dragten leveres med SSK-logo, SYDBANK- og 
SPORTMASTER-logo samt navn. 

Man bestemmer selv farve, men afdelingerne anbefa-
ler følgende: 

• Håndboldafdelingen /Spinningsafdelingen vil an-
befale den røde overdel 

• Fodboldafdelingen vil anbefale den blå overdel 

• Gymnastikafdeling vil anbefale den hvide overdel  
Priserne er: (Den billige pris skyldes bl.a velvillig spon-
sorering fra SYDBANK og SPORTMASTER) 

• kr. 300 for børnestr. 

• kr. 400 for voksenstr. 
Betaling  

via vores hjemmeside SSK's Online Shop  
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Høstmarked på Midtgård 

Herover billeder fra en dejlig dag med et par regn-
skyl – Vi talte dog mere en 1000 gæster. Tak for 
endnu en fantastisk dag til alle jer der var forbi – vi 
ses igen til Midtgårds fødselsdag. 11. maj 2014 

Fuglene 

Mandag den 26. august fik vi 2 nye kyllinger hos 
påfuglene. De ser ud til at klare det fint. Sidste år 
mistede vi en påfuglekylling, så vi krydser fingre 
for at de klarer den. 

Vores moskusænder lagde masser af æg, men de 
blev som tidligere skrevet taget af ravne eller alli-
ker. To ællinger overlevede, da de hurtigt blev flyt-
tet til et andet bur med deres mor. Den ene er næ-
sten helt sort og den anden er gul. De er stadigvæk 
så små at de kun har dun endnu.  Man skal skynde 
sig ud på Midtgård hvis man vi se dem imens de 
små. 

Hønsene gav også masser af æg men de gider ikke 
ruge på dem. 

Hos småfuglene har vi fået 2 nymfeparakitter i år. 1 
grå og en gul nymfeparakit. Fuglene har det godt. 
De får masser af æbler og græs så længe vores 
frugthave og vores frugttræer kan levere. Omkring 
oktober/november bliver der sat plader op for fug-
lene, så de kan sidde i læ i vinterperioderne. Det 
gør også at man ikke kan se skiltene på hver fugle-
art i de næste 5 måneder. –karin- 

 

Stalden 

Vi har fået et marsvin i kaninstalden. Den hedder 
Svend og er mægtig sød. Planen er at vi gerne vil 
have flere marsvin og at de så kan gå sammen i det 
lille halmrum. 

Hestene er kommet i engen hvor de står hele døg-
net. Når temperaturen falder kommer de tilbage i 
stalden om natten.  

 

 

Glimt fra høstmarked på Midtgård 
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Det søde marsvin Svend  
med to veninder 

Gedebukken skal ind til ’konerne’ 

 

Geder 

Gedebukken er kommet ind til konerne og vi for-
venter kid i januar. Gederne kommer på stald ved 
juletid, hvor de kan klappes og nusses med. Sidste 
år var der mange besøgende,  som var heldige at 
overvære en gede-fødsel ved højlys dag. 

De 4 gedekid går for sig selv. De ser fine ud og er 
snart klar til slagtning.  

Fårene 

Lammene er blevet taget fra deres mor og går nu på 
to marker. I år har vi 16 vædderlam og 9 gimmer-
lam. Lammene bliver slagtet i oktober, og det er  

 

 

stadigt muligt at bestille slagtede og parterede lam. 
Kontakt, Hanne på tlf.:76163740.  

Fårene går i æblehaven og græsser. 7 af fårene er 
solgt og vi arbejder på at komme af med flere. Vi 
vil gerne have en mindre flok, som giver mulighed 
for flere tamdyr. –fie- 

 Nyhed 

Om kort tid flytter en ny beboer ind på Midtgård. 
Denne gang er det er større dyr og vi glæder os rig-
tig meget til i møder vores gris. Grisen er af racen 
”sortbroget landracesvin”. Jørgen, Signe og Claus 
er nu færdige med at lave en ny fenne og vi er klar 
til modtagelsen af grisen. Der er selvfølgelig også 
mulighed for at grisen kan mudderbade i grisefen-
nen. I første omgang vil det ikke være muligt for 
gæster at klappe på grisen, men når der kommer 
smågrise er fennen lavet så det er muligt for jer at 
klappe på de små grise. Grisene har dog ry for at 
blive meget tamme og skulle være særdeles om-
gængelige, men en grisemor SKAL jo passe på sine 
små grise, så derfor vil det i første omgang ikke 
være muligt for vores gæster at klappe på moder-
grisen. 

Vi glæder os rigtig meget til grisens indflytning og 
ved at i vil komme til at bruge meget tid på at se på 
grise der mudderbader, leger og graver. V kan ikke 
vise billeder endnu, men vi vil henvise til hjemme-
siden, hvor der også kan læses mere om de beva-
ringsværdige dyr og avlsarbejdet. 



Sønderriset 

19 

I dag er der lidt mere end 100 Sortbroget Landrace-
svin tilbage. Racen er omfattet af dyretilskudsord-
ningen, og i 1998 samarbejdede Genressourceud-
valget med 22 avlere, som tilsammen havde en be-
stand af avlsdyr på 89 søer og 23 orner. Vi vil ger-
ne at Midtgård på sigt kan vise et lille udpluk af de 
oprindelige danske landbrugsdyr. Vi har jo Dansk 
Landand og Danske landhøns.  

Vores jyske hest nåede vi desværre ikke at have 
mere end 3 mdr. 

Følg med på vores hjemmeside 
www.midtgaard.esbjergkommune.dk eller følg os 
på Facebook 
www.dkhusdyr.dk 

Børn på ridetur 

Hestene trækkes hjem 
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Det er min erfaring, at uanset hvem der 
leder babysalmesang, og hvordan hun er 
uddannet, så har hun altid en taske med, 
som minder om Mary Poppins tæppeta-
ske.  
 
 
Op af den hiver hun tørklæder og rytmeæg, sæbe-
bobler, blokfløjter, fingerdukker, klokkespil og en 
masse børnesange, børnesalmer, rim og remser og 
rytmiske lege, som babyerne elsker. Selv har jeg 
ingen opgave i forbindelse med babysalmesang, så 
jeg kan sidde og nyde babyernes reaktioner... og 
mødrenes. Det er rart at møde babyer og mødre, og 
så hygger jeg mig med at være en del af kirkerum-
met, som salmesangslederen og organisten for-
vandler til en anderledes legeplads for mor og 
barn. Babysalmesang er en dejlig oplevelse for alle 
som er i kirken. Bedsteforældre er velkommen til 
at være med. 
 
Fra september til november er der babysalmesang i 
Guldager kirke hver onsdag kl. 10.00 – 10.45. Vi 
starter d. 25 september, springer onsdag i uge 42 
over og slutter d. 20 november. Det er Marie Ege-
dal Christensen der sammen med organist Karina 
Bøje Jensen, leder forløbet. Marie studerer til mu-
sikpædagog på fjerde år, og har allerede god erfa-
ring med babysalmesang.  
 

Inger Jensen 

Tilmelding kan ske ved henvendelse til 
Mette Præstegaard Friis på  
mette@mette-praestegaard.dk eller tlf. 
5051 6020 
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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 
hygges 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 en femmer. Maden koster 25 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. 
barn.  
 
Datoer: 20. sept. 25. okt. 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 6. november 15.00 - 16.30 
 
I år er det 200 år siden vores store danske filosof og 
teolog, Søren Kierkegaard, blev født.  
Det markerer vi denne eftermiddag, hvor Brian 
Bannerholt vil fortælle om Kierkegaards liv og 
værk. 
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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 Hostrup Præst Bemærkninger 

29. sept. 10.30   BB 18. s. e. trin. 

5. okt. 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

6. okt. 10.30 09.00 BB 19. s. e. trin. 

13. okt. 10.30   MFT 20. s. e. trin. 

20.okt 09.00 10.30 MPF 21. s. e. trin. 

22. okt. 19.30   MPF Aftengudstjeneste 

27. okt. 10.30   BB 22. s. e. trin. 

2. nov. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

3. nov. 10.30 09.00 MPF Alle Helgens dag 

10. nov. 10.30   BB 24. s. e. trin. 

17. nov. 09.00 10.30 BB 25. s. e. trin. 

24. nov. 10.30   MPF Sidste s. i kirkeåret 

26. nov.   19.30 MPF Aftengudstjeneste 
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     EFTERÅR 

 

 
 

    Flokken er i gang med at øve jungleteater til spejdermødet  
    den 21. okt., hvor hele familien er inviteret til spisning og teater. 
 

    Troppen arbejder med forskelligt spændende spejderstof   
 

    og FamilieSpejd ( fra 3 år sammen med en voksen)  deltagerne skal  
    den 10. okt. finde ud af om Skovserne kan gå eller flyve? 
    

     DU/ I er velkommen til at komme og   
     prøve om det´ at være SPEJDER  
          er noget for DIG/JER ??. 
 

      fra 0.-3. klasse i Flokken 
      fra 4. - ? klasse i Trop/Gruppe 
      eller som FamilieSpejder 
           - sammen med en voksen 
 

              Det koster  
              ikke noget  
               at prøve ! 
 

        VELKOMMEN      

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

 
 
Søndag den    6. oktober  Lejrgudstjeneste i Dejbjerggården v/Skjern 
Søndag den  13. oktober  ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke 
Søndag den  20. oktober kl. 10.00  Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen 
Søndag den  27. oktober  Gudstjeneste i Rødekro 
Søndag den    3. november kl. 10.00   Nadvergudstjeneste - Jørgen Jürgensen 
Søndag den  10. november kl. 14.30   Café gudstjeneste - Thorkild Jensen 
Søndag den  17. november  kl. 10.00   Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen 
 
      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 
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