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Hvem der bare var Tarzan, kælepony, hyggefis og luksusdyr på Midtgård! Her er han fotograferet på en
spadseretur med to af sine venner, på vej ud i den dejlige forårssol.
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Årsberetning Sønderris Lokalråd 11. marts 2014.

Lokalrådet har afholdt 6 ordinære møder siden sidste årsmøde. Møderne foregår normalt på skolen, der er servicen
bedst – kaffe og kage.
Desuden har rådets medlemmer været repræsenteret i mange andre
sammenhænge i kommunal regi.
Vi har haft møde med Vej og Park,
og resultatet heraf er blevet:
•At der etableres ny cykelsti fra
Uranusvænget til nuværende stisystem
•At der undersøges om det er muligt
at lave fortov fra Skyttens kvarter til
indkøbscenteret via busstoppestedet.
•At der undersøger muligheden for
at etablere en Hundeskov i Sønderris
•Generel forbedring af vedligeholdelse af stier mm. I samarbejde med
borgerne, der kan rette henvendelse
gennem lokalrådet, hvis der er noget
man er utilfreds med.
Vi skal snart til endnu et møde med
Vej og park, så hvis der er nogle
ideer vi skal tage med – så er der
mulighed for det.
Det årlige møde med Økonomiudvalget er noget vi ser frem til. Her
får vi mulighed for at konfrontere
beslutningstagerne med de problemstillinger/udfordringer der måtte
være i Sønderris. Sidst havde vi flg.
ting til dagsorden:
•Generelt får vi lov til at fortælle/
give en status om Sønderris – på
samme måde som jeg gør nu.
•Sagen om Jupitervænget 57, hvor
kommunen havde givet lov til at
etablere en institution for udsatte
børn/søskende. De havde lært en del

af denne sag og fremadrettet vil de
ændre proceduren ved lignende tiltag.
•Vi fik en god snak om de fortsatte
udbygningsplaner af Sønderris. Indtil videre er der jf. lokalplanen ikke
planer om at inddrage de sidste jorde vi har i den nordlige del af Sønderris.
Men Lokalrådet er kommet med en
indstilling til, hvilke hensyn kommunen bør tage, hvis området inddrages til beboelse eller lignende.
•Kommunens indførelse
af gebyrer for at låne
kommunale lokaler blev
også vendt. Sønderris
har selv bidraget en del med opførelsen af Multicenteret. Vi følte derfor at vi blev straffet med denne
gebyrordning. Efterfølgende er der
sket en mindre opblødning på området, så det er ikke alt vi skal betale
for.
•Børneinstitutionerne i Sønderris
blev også vendt. Der er efterhånden
ved at være pladsmangel. Charlotte
der repræsentere institutionerne i
Lokalrådet havde lavet et forslag til
hvordan problemerne kunne løses.
Et forslag de tog til sig. Nu bliver
der spændende at se, hvor meget de
har lyttet. Der er netop bevilget 8
mil. til udbygningen af Galaksen.
Vi nåede også lige at tale om hvorledes vi kunne trafiksikre vores skoleveje med chikaner, skilte og en
form for hajtænder, da der er mange
farlige steder, hvor cykelstierne
krydser hinanden.
Generelt er møderne med kommunen meget positive. Dog kræver det

at vi er godt forberedte (alle forvaltningscheferne er der også).
Jeg har også som formand for lokalrådet haft den fornøjelse at deltage i
et udvalg, der skulle komme med
nye input til en ny kulturpolitik, der
bl.a. handlede om kultur i det offentlige rum. Har allerede bidraget
til omforandring af et stykke Kongensgade til Borgernes gade, lige
som der er kommet en app om kulturseværdigheder i kommunen. Sønderris er også nævnt et par steder
med kunstværkerne af Neils Peter
Bruun og Lis Andersen.
Museumsforeningen syntes også at
Sønderris var interessant at besøge.
Jeg som formand for lokalrådet og
bosiddende i Sønderris siden 1978,
stod for arrangement sammen med
Peter Hundebøll, der har næsten lige
så mange år på bagen – set i forhold
til Sønderris.
En rigtig god måde at profilere Sønderris på. Der var rigtig mange at de
40 gæster, der fik en helt anden opfattelse af det Sønderris står for.
I forbindelse med afholdelse af Sønderrisdagene var Lokalrådet for første gang officielt med.
Jeg havde som formand den store
fornøjelse at få lov til at holde en
åbningstale og klippe snoren i forbindelse med indvielsen af den ny
multibane.
Vi var også med med præsentationsmaterialet og havde fået lavet en
standplads for at synliggøre vores
virke. Der var nu ikke den helt store
interesse for vores tilstedeværelse –
men vi prøver igen.
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Det er helt anderledes med vores
Nytårsmarch. Der er der fuldt hus.
En succes vi nok er nødt til at sætte
begrænsninger på. Vi har simpelt
hen ikke udstyr til mere en de 80
personer vi var ved den sidste nytårsmarch. Det er rart med denne nye
tradition i Sønderris - igen noget,
der er med til at skabe identitet.
Spissammen-arrangementerne er
også fint besøgt. Her kan vi også
komme til at støde på logistikmæssige problemer, men vi er begyndt
at købe nogle flere gryder. Cafeen
har også fået købt et ekstra komfur,
så vi håber at det giver nogle flere
muligheder.
Næste Spissammen-arrangement er
den 25. april.
I løbet af 2013 blev Energistien indviet her i Sønderris. En natursti på
ca. 6 km der går igennem Sønderris,
som I vil kunne se, er der blevet
opsat henvisningsskilte, motionsredskaber, af både den moderne
type og den lidt mere gammeldags
slags, der er lavet af træ og placeret
i Tusindårsskoven ved Midtgård,
nye bænke mm.
Der er også blevet etableret en
mountainbike cykelsti gennem en af
de små ”skove” her i Sønderris.
Esbjerg Kommune har ansat en bosætningskoordinator, der skal medvirke til at fremme bosætningen.
Lokalrådet har haft et par møder
med hende. Hvad Sønderris er for
en bydel og hvad vi står for - er nu
at finde på kommunens hjemmeside. Vi er også med i den præsentationsfolder potentielle tilflyttere får
tilsendt.
Vi har også fået tilknyttet en kommunalansat fundraiser, der kan bidrage med gode ideer til fremskaffelse af økonomisk grundlag for nye
udviklingsprojekter i Sønderris. Det
har allerede resulteret i at vi har fået
14.600 kr. til træredskaberne og
bænke i skoven omkring Midtgård.
Esbjerg Kommune har ansat et antal
Landsbypedeller. De er baseret på
seniorjobordningen.
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Pedellerne kan udføre arbejdsopgaver for lokalsamfundene - foreninger og Lokalråd. Der laves ansøgninger, som vurderes et par gange
om året. SSK er kommet med i denne omgang, med noget ekstra grundig rengøring i spinningslokalet – så
her er der også muligheder for at få
hjælp.
Lokalrådet har indgået en aftale
med Trygfonden om at overtage den
Hjertestarter der pt. befinder sig i
hallen. Det er meningen, at den flyttes udenfor så alle Sønderrisborgere
kan tilgå den døgnet rundt. Prisen er
ca. 2000 kr. pr/år
I november 2013 var der
kommunalvalg. Lokalrådet arrangerede et gammeldags vælgermøde,
hvor de politiske partier
sad i panel og havde fået en bunden
opgave, hvor de skulle komme med
deres forventninger til Sønderris her
og nu og i fremtiden. Ca. 40 personer kom og vi fik alle en god eftermiddag, hvor der var mange gode
oplæg og debatter. Alle så Sønderris
som en mønsterbydel, og skelede til
os, når de skulle fortælle den gode
historie.
Resultatet af kommunalvalget blev
også at jeg blev valgt i byrådet endnu engang. Desværre blev det også
farvel til dette lokalråd, som jeg har
været formand for siden starten i

2010. Jf. vores vedtægter kan en
byrådspolitiker ikke vælges til lokalrådet, men kan selvfølgelig godt
deltage på det mere uformelle plan.
I formålsparagrafferne
står der, at vi skal arbejde på at Sønderris skal
være et dejligt sted at bo
og færdes i.
Så jeg håber derfor at Lokalrådet
fortsat vil arbejde på, at Sønderris
kommer til at fremstå som en bydel,
der er attraktiv at bo i og med mange sundhedsfremmende tilbud, både
for de helt unge og de ældre.
Den 27. marts er der møde med Vej
og Park, 28. april har vi møde med
Økonomiudvalget. Dagsorden
fremsendes i morgen. Vi håber, der
kommer nogle gode ideer frem i
løbet af aftenen.
Sønderris Lokalråd
/Tommy Noer
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Vi har i skolebestyrelsen talt om, at
denne årsberetning skulle optages og
lægges på ForældreIntra eller YouTube.
Det er jo nye tider. Vi blev dog enige om
at holde os til den gamle model, så jeg
vil nu fremføre vores årsberetning, som
jeg plejer.
Vores skolebestyrelse består af 7 forældre, 2 lærere
og skoleledelsen. Herudover er eleverne
nogle gange repræsenteret, ligesom forældresuppleanterne også er velkomne. Der
er en rimelig god fordeling med hensyn til
klassemæssig og geografisk repræsentation.
Skolebestyrelsen arbejder med mange forskellige opgaver. Jeg vil selvfølgelig ikke
nævne alle, men jeg vil omtale de vigtigste.
Der vil være nogle gentagelser i forhold til
skolebestyrelsesmedlemmernes indlæg på
opstartsmøderne i august. Det må I bære
over med.
Vi kommer ikke udenom, at 2013 på flere
måder var meget speciel. I april måned blev
hovedparten af lærerne lockoutet for første gang
nogensinde. Det var en mærkelig situation,
som gav udfordringer for alle involverede.
Som skolebestyrelse skulle vi holde øje med, at skoleledelsen førte det fornødne tilsyn, og det gjorde den.
Herudover holdt vi øje med, om børnene fik de timer, som de skulle have. Som følge af vores skoles
høje ambitionsniveau var det ikke så svært at nå det
vejledende timetal. Et barn på Sønderrisskolen undervises i et skoleforløb i 7.770 timer. Det vejledende
timetal er 7.470, og minimum er 6.960 timer. Det
svarer til at en elev på Sønderris går 1 år mere i skolen end på en skole med minimumtimetal. Det betød
også, at én 1. klasse manglede at få én dansktime, og

at otte 4.-6. klasser manglede at få nogle få i alt 47
historietimer.
Efter lockouten var næste specielle punkt den nye
skolereform. Jeg kan sige med det samme, at jeg ikke
kommer til at fortælle, hvordan alt kommer til at forløbe efter den nye reform. For jeg ved det ikke. Som
skolebestyrelse gør vi det, at vi løbende udfordrer
skoleledelsen på skolereformen, men det er vanskeligt, når der stadigvæk skrives på lovteksten. Eksempler på forhold som vi beder ledelsen forholde sig til:
Nye aktiviteter (lektiecáfe, bevægelse hver dag, nyt
samarbejde med foreninger, samarbejde med SFO
om understøttende undervisning). Nogle af
tingene er vi godt i gang med på vores skole.
Hvordan implementeres skolereformen?
Er kommunen klar med rammer for økonomi,
samarbejdet med foreningerne, arbejdstidsregler mv.
Undervisningens organisering – hvordan sikres sammenhæng mellem almindelige timer
og understøttende undervisning
Arbejdets fordeling mellem lærerne – principper for fx forberedelsestid, antal undervisningstimer, lærernes tilstedeværelse på skolen i arbejdstiden, teamsamarbejde mv.
Samarbejdet med foreningerne – hvad er formålet med samarbejdet? Introducere alle elever
til det lokale foreningsliv, så eleven selv kan videreføre en tilknytning til foreningerne.
Samarbejdet med SFO og klub – hvordan får vi struktur så samarbejdet mellem lærere og pædagoger bliver kvalificeret og effektivt.
Skolebestyrelsens sammensætning - hvem skal være
repræsenteret i skolebestyrelserne fremover?
Det er planen, at der i maj måned afholdes møder omkring skolereformen. Det bliver formentlig et møde
pr. afdeling på skolen og på forskellige datoer.
Tilbage til de mere normale og tilbagevendende ting,
som vi arbejder med.
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Helt overordnet er det vores mål, at vores skole skal
være den folkeskole, som stort set alle børn i skoledistriktet normalt vælger. Der er mange ting, som skal
lykkes, for at det sker. En vigtig ting er opbakning fra
forældrene. Det er selvfølgelig til skolen som helhed,
ledelsen og medarbejderne, men det er i høj grad også
til alle de ting, som arrangeres. Her tænkes især på
opbakning til klassens aktiviteter og de forskellige
gode sociale arrangementer. Sørg for at børnene bliver aktive i fritiden i lokalområdet, således at de bliver involveret samt fastholder gode relationer og skaber nye. Som skolebestyrelse er det selvfølgelig svært
at sikre denne opbakning, men vi forsøger via opfordring til klasseråd, som sørger for sociale
arrangementer for såvel børn som voksne.
Når man taler opbakning, så kommer man
ikke udenom Støtteforeningen for Sønderrisskolen, som blev stiftet i august forrige
år. Foreningen har til formål at støtte og
udvikle de fysiske rammer for skolen og
skolens aktiviteter. Fra bestyrelsens side har
vi stadig store forventninger til foreningen,
og om det så er via arbejdsdage, sociale arrangementer eller andet, så tror vi, at det kan
bidrage til at gøre vores skole endnu bedre.
Jeg kan kun opfordre til at forældre og andre familiemedlemmer melder sig ind. Der
er p.t. 80 medlemmer, så der er plads til flere.
Sørg nu for at blive medlem og bak op om at der
kan skabes endnu bedre rammer for alle
børn og unge i området. Det er rigtigt billigt med 75 kr. i kontingent, det er hyggeligt
at mødes med andre forældre til arbejdsdag eller lignende, og der er tale om afgrænsede opgaver, som
alle kan afse tid til.
I 2013 fik vi langt om længe multibanen ved hallen.
Det er en fornøjelse at se, hvor meget banen bliver
brugt. Herudover har vi fået et udeaktivitetshus, som
vi håbe, at mange får glæde af. Det skal også nævnes,
at støtteforeningen løbende giver gaver til de forskellige årgange, og det bliver vel modtaget. Vi håber, at
økonomien tillader, at vi kan komme videre med for
eksempel renovering af toiletter ved de yngste samt
boldbane og bålhytte ved Ravnsbjerggaard. I får om
lidt omdelt et lille skriv og et kontonummer fra Støtteforeningen.
Slutteligt omkring opbakning så vil jeg lige nævne, at
der i 2013 har været arrangementer som ”Syng dansk
aften” og bedsteforældredag, som der begge var rigtig
flot opbakning til. Det håber vi også, at der er til to
åbent hus arrangementer, som kommer i 2014. Vi
kalder det ”Åben skole for forældre”, og det bliver
formentlig en dag i marts og en dag i maj.
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Der arbejdes stadig med, at få Esbjerg Kommune til
at holde deres løfter omkring sikre skoleveje. Vi følger op på forhold, som endnu ikke er afklaret, og
bringer henvendelser fra forældre videre. Arbejdet
sker i samarbejde med Sønderris Lokalråd og Guldager Lokalråd for så vidt angår anliggender uden for
skolens matrikel. Arbejde med sikkerhed på skolens
område er selvfølgelig udelukkende skoleledelsens og
skolebestyrelsens opgave.
Herudover ligger det bestyrelsen meget på sinde, at
skolen har plads til alle børn, som ønsker at gå på
skolen. Med andre ord – er der behov for udvidelse.
Det prøver vi at minde Esbjerg Kommune om ved
passende lejligheder.
Vi er i skolebestyrelsen meget optaget af de
forskellige holdninger til lektier. Vi har
bedt skoleledelsen om at indhente oplysninger fra lærerne, så vi kan få et overblik.
Det er vores opfattelse, at der skal være lektier i et vist omfang, men at de selvfølgelig
skal afpasses det enkelte barn. Når den nye
skolereform gennemføres, så er der selvfølgelig en ny situation omkring lektier, som vi
må forholde os til.
Bestyrelsen er repræsenteret med 2 personer i
økonomiudvalgsmøderne. Det er et arbejde, som i høj grad handler om at prioritere
begrænsede midler på bedste vis. Jeg skal ikke
bruge meget tid på det, men jeg vil bare konstatere, at økonomien er en konstant udfordring, og at
økonomi omkring skoler er en speciel størrelse. Det
bedste eksempel herpå er de meget underlige regler
om, at det er antallet af børn den 5. september, som er
afgørende for, hvor mange penge man tildeles. I foråret skal man komme med et bud på antallet af børn
pr. 5. september. 1 barn for lidt på en årgang kan koste 750.000 kr. Altså hvis vi regner med 4 klasser, og
vi i stedet kommer ned på 3 klasser. Vi prøver fortsat
fra bestyrelsens side, at få belyst, hvorfor reglerne er,
som de er, og om de kan ændres.
Som følge af den meget pressede økonomi besluttede
skoleledelsen at foretage klassesammenlægninger pr.
1. april. Det var en beslutning, som bestyrelsen gerne
ville have været mere involveret i, hvilket naturligvis
er meddelt skoleledelsen.
Af andre emner, som skolebestyrelsen arbejder med,
kan jeg nævne samarbejdet med Sønderris Lokalråd
og Guldager Borgerforening, hvor skolebestyrelsen
hvert sted er repræsenteret med et medlem. Herudover er der drøftelser omkring kommunikation
(Sønderriset, Nordvest-Nyt, Forældre-Intra og de sociale medier) samt høringssvar vedrørende for eksempel Børn og Unge Politik, kvalitetsrapport og fremtidig struktur for 10. klasser, hvor vi rent faktisk tror, at
vi påvirkede noget, dog kun i første omgang.
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Vi arbejder selvfølgelig også hvert år med de kommende børn på vores skole år. Vi samarbejder med
Galaksen og Børnehuset i Guldager. Vi har blandt
andet afholdt møde med Galaksen om blandt andet
overgangen fra børnehave til skole og ombygning af
Galaksen. Herudover har vi også drøftelser omkring
indskrivning.
Der er løbende drøftelser af fokusområder. Det sker
selvfølgelig ved inddragelse af ansatte på skolen og
ikke mindst børnene. I 2013/14 er fokusområderne
blandt andet innovation, som kan defineres som gennemførelse af ny eller væsentligt forbedret proces
eller en ny organisatorisk metode. Skolebestyrelsen
bakker selvfølgelig op omkring projektet ”innovation
på skolen”, som fortsat er temaet, idet vi sammen
med 4 Esbjerg-skoler og 2 Fredericia-skoler er i gang
med et 4-årigt projekt, som kører på sidste år. Ved de
yngste er fokusområderne udeskole og bevægelse i
undervisningen. På mellemtrinnet ses alvorligt på den
lange fagrække, og om undervisningen kan organiseres på en anden måde. Hos de ældste er det prøveformer og valgfag, som har fokus, ligesom samarbejdet
med gymnasiet om talentudvikling (talentbroen) også
har fået det. Det kan i øvrigt nævnes, at afgangselevernes karakterer sidste år lå pænt over landsgennemsnittet. Når jeg er i gang med at rose enkelte årgange,
så skal præmien på 2 * 25.000 kr. til 8. klasserne for
kreativ pr-strategi og for at indsamle flest penge også
nævnes. Projektet handlede om at samle penge ind til
anbragte børn og unge. Fedt initiativ og fedt at det
belønnes.
Herudover er sundhed og bevægelse også et fokusområde. Det er målet, at kombinere undervisning med
fysisk aktivitet, især bevægelse i stillesiddende fag.
Lærerne har været på kursus, og det tidligere nævnte
udeaktivitetshus skulle gerne vise sig nyttigt. Slutteligt skal nævnes, at der selvfølgelig også er fokus på
inklusion.

Vi gennemførte i 2012 en brugerundersøgelse, som i
øvrigt samlet gav et flot resultat og nyttige kommentarer, som bruges konstruktivt i det fremadrettede
arbejde. Det er planen, at der skal gennemføres en
brugerundersøgelse i indeværende skoleår.
Vi forsøgte i 2013, at få en repræsentant fra vores
bestyrelse med i det Fælles Rådgivende Organ, som
er en sammenslutning af skolebestyrelsesmedlemmer,
Børn & Familieudvalget og fagfolk i Esbjerg Kommune. Formålet er dialog, mere viden og give mening
til kende. Det lykkedes desværre ikke.
Herudover drøfter vi karakterer, de sociale medier,
fravær, rullende skolestart, hvem må forlade skolen
og hvornår samt alt muligt der vedrører vores skole.
Vi afholder 8 bestyrelsesmøder om året. Hertil kommer møder vedrørende støtteforeningen, møder med
lokalforeninger, økonomiudvalgsmøder, møder med
vores skoleledelse og deltagelse i opstartsmøder i august.
Som sagt så vil vi meget gerne have, at forældre involverer sig i skolen, og her skal valget til skolebestyrelsen i foråret 2014 nævnes. Vi håber, at mange vil
stille op. Det er i skolebestyrelsen, at man kan være
med til at påvirke ting.
Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre til at bruge skolebestyrelsen på konstruktiv vis, og så vil jeg sige tak
til dem som løbende arbejder for at vi har en rigtig
god skole, og som hele tiden prøver på at gøre det
bedste for vores børn – og det er jo det, som det hele
handler om. Tak.
Kristian Klitgaard Bertelsen
Skolebestyrelsen på Sønderrisskolen, formand

0.A´s cykeltur til Guldager plantage d. 24. februar
Alle mand var klar ved cyklerne fra morgenstunden. En skøn dag i Plantagen ventede forude. Tre fædre havde tilbudt deres hjælp, så det var ikke
mindre end fantastisk
Naturvejleder Rene Rasmussen tog imod os i Plantagen. Vi havde en
skøn dag i skoven, vi snakkede og kiggede efter de tidlige forårstegn,
lyttede til fuglefløjt kiggede på fugle, fodrede høns, geder og fårene.
Legede fangeleg, var aktive på forhindrings/løbebanen midt i skoven.
Nød madpakkerne i det i dejlige vejr inden turen over middag igen gik
hjem til skolen.
Dorte K Boesen
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Anden slesvigske krig, som udkæmpedes i Sønderjylland og
Slesvig i 1864 var på mange
måder en rigtig sørgelig historie. Fejlslagne politiske beslutninger, dårligt vejr, elendig logistik og dårlig udrustning var
kun nogle af de elementer, der
førte til nederlaget til Bismarck
i spidsen for den preussiske
hær, støttet af Østrig. Den førte til at Danmark måtte afstå
Holsten, Lauenborg og Slesvig,
så den danske grænse på den
tid gik ved Kongeåen.
Sønderrisskolens børnehaveklasser har i
ugens løb været på rundtur i Esbjerg by,
og har konstateret, at Esbjerg kan takke
denne grusomme krig for sin eksistens
— Esbjerg blev som by grundlagt af
Christian den 9. i 1868 omkring den
havn, som blev bygget som erstatning
for havnen i Altona, som ellers havde
været en vigtig udskibningshavn for
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danske landbrugsvarer — kreaturer og
svin — til England.
Af andre aktiviteter på skolen kan nævnes 4. årgang, som beskæftigede sig
med børneliv anno 1864, hvor de har
lavet legetøj fra gamle dage og har besøgt Quedens Gård i Ribe, hvor man i
det historiske værksted levendegør en
svunden tid.
På 5. årgang havde man timer, hvor
man læste og lærte om selve krigen—
beslutningerne bag, og slagenes gang.
Andre indslag på årgangen var folkedans i hallen, hvor vores gode pedel
Søren Albertsen kunne hjælpe årgangens lærere med at undervise i de livlige trin. Og fire af ugens dage prøvede
drenge og piger på skift at lave mad ud
fra Madam Mangors ’Kogebog for Soldaten i Felten’ - så hver dag blev hele
årgangen trakteret med en gang
’feltkost’.
Skolens 6. årgang var direkte på besøg i
et af de vigtige områder i krigen, idet de
var på lejrskole i Rendbjerg, hvor de
naturligvis har besøgt Dybbøl Skanser,
Sønderborg og andre vigtige steder.

Overbygningsklasserne arbejdede på
tværs af årgangene, fagene og emnerne
med inddragelse af forskellige medier.
Det kom der spændende, bevægende og
humoristiske billeder og optrin ud af i
form af udtryksfuld, hjertegribende
dans, der levendegjorde afskeden, savnet og sorgen over soldaten, der måtte
forlade hjemmet og familien, måske for
evigt, og film, der i bedste stumfilmsstil
fortalte sig igennem en række tidsbilleder fra 1860 helt op til nutiden. Masser
af kreativitet og god humor!
Ved fødselsdagen fredag den 21. var
alle samlet i Stjernehuset, hvor der blev
sunget og vist frem af alle kræfter. Pensionerede lærere fra Sønderrisskolen
var inviteret til at overvære løjerne. Og
med en god fødselsdagskage kunne
klasserne til allersidst hilse lærerne og
hinanden tak for en god uge og ønske
god weekend.
->bee
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0. klasserne fik viden om Dybbøl
og lavede deres egne møller
Børnene på 0. årgang fik gang i hovedet, kroppen og
hænderne i forbindelse med kulturugen om krigen
1864.
Gamle lege og stratego i skoven:
Den ene dag legede vi gamle lege som blinkeleg, so i
hul og vigebold. Børnene fik historien om legene, hvorefter vi var i gang.
På anden dagen var vi i "skoven" (ved skolen) for at
lege stratego. Børnene fik kort og var kaptainer, spejder, bomber og hvad der nu ellers hører til. Det gjalt
om at erober fjendens flag.
Vi har haft nogle skønne dage med massevis af frisk
luft og glade, motiverede børn.
Fantastisk spændende kulturuge om 1864 :-)
Hilsner fra Dorte

I et af værkstederne skulle børnene høre om Dybbøl
mølle. Børnene hørte om, hvorfor netop denne mølle
var så kendt. Det var jo slaget på Dybbøl, som afgjorde
krigen i 1864. Danskerne havde dårligere våben og tyskerne var dobbelt så mange. Så det var svært at vinde
krigen. Det endte jo også med, at danskerne tabte. Derfor blev Danmark mindre i 1864.
Udover krigen fik børnene også en viden om, hvad vi
brugte møllerne til i gamle dage og hvor det er mest
hensigtsmæssigt at placere møllerne.
Da vi havde brugt hovedet var det tid til at bruge hænderne. Vi skulle være kreative. Børnene skulle fremstille deres egne møller. Vi brugte tomme mælkekartoner,
noget maling og karton. Og da ugen var slut lavede vi
en udstilling med over 70 flotte møller. Derudover gav
0. klasserne deres viden videre til 1. klasses børnene.
0. klasses børnene sang sangen ”Den gang jeg drog af
sted” for hele skolen i forbindelse med skolens fødselsdag. Og det var afslutningen på en succesfuld kulturuge
for 0. årgang, hvor vi fik brugt både hoved, hænder og
krop.

Anne Præst
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Eleverne på 4. årgang rejste tilbage i tiden til
en barndom i 1864, hvor de kom i arbejde og
skole på Quedens Gård i Ribe. Det var rigtig
spændende at prøve at være barn i gamle dage — og også lidt hårdt. Børnene skulle hjælpe både i gården og i køkkenet, og de fik navne som Herluf og Bolette, så det virkede helt
rigtigt!
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Fastelavn i Galaksen
Så kom tiden til fastelavnsfest rundt omkring i
hele Galaksen. Vores mange skønne børn og
voksne var udklædte og klar til at have en
festlig dag med vennerne. Der blev slået på
tønder og sunget fastelavnssange blandt små
og store i institutionen og naturligvis spist de
lækre ting der gemte sig inde i tønderne. En
rigtig festlig og sjov dag i Galaksen.
På vegne af Galaksen Trine
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-

Science
-

Vi undrer os over verdenen, eksperimenterer og undersøger.

Science handler om hvordan vi i institution Galaksen får formidlet viden om og stimuleret
børnenes interesse for natur og naturfænomener. I Galaksen har vi fokus på at understøtte og
udfordre børnenes lyst til at undersøge og eksperimentere med naturvidenskabelige fænomener.
Fokus på science er en udløber af kommunens
Videnstrategi, der har som formål at styrke interessen for naturvidenskab hos børn, unge og
studerende fra dagtilbud til universitet. Med
Videnstrategien er det målet at udvikle læringsmiljøer, der fremmer interessen for natur/
teknik, støtter kreativ og innovativ tilgang til
læring samt er eksperimenterende og udforskende i deres tilgang. Galaksens målsætning er
at vi fokus på:
-

Vi laver natur-/videnskabelige eksperimenter og undre os sammen med hinanden
Vi går på opdagelse i naturen og undre
os sammen med børnene over de ting vi
oplever.

-

Vi fanger de små øjeblikke f.eks. når det
regner, og vinduerne bliver våde eller
når vi går på tur og finder små dyr.
Sammen med børnene sætter vi ord på,
hvad de har opdaget og er nysgerrige på.
Vi oplever naturen med alle sanser, at
røre, se, lytte, lugte og hører.
Vi arbejder med årets gang og årstidernes skift.
Støtte op om barnets undren og nysgerrighed og hjælper det med at gå i naturens fodspor.
At vi skal passe på vores natur.

Vi undersøger muldvarpeskud i forårssolen.
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SSK er klar med programmerne for forårets/
sommerens tilbud.
Til børn har vi fodbold – og lidt håndbold - hold
øje med hjemmesiden for eventuelle yderligere
tilbud til børnene – men som udgangspunkt regner
vi med, at de fleste af dem hellere vil ud at lege.
Til unge mellem 14 og 16 år har vi endvidere fitness med eller uden forældre – se hjemmesiden.
Til de voksne har vi – udover medlemskab i SSK
fitness, som kører året rundt – både spinning
(indoor cycling), MTB, fodbold, løb og gymnastik,
herunder zumba og yoga.

Træningstider for fodbold, løb, indoor cycling og
gymnastik mv. følger her i bladet. Informationer
om, hvornår håndboldplanen er klar, findes også
her i bladet. Yderligere informationer kan findes
på hjemmesiderne www.soenderris.dk/ss og
www.sskfodbold.d
Alle medlemskaber købes online på vores hjemmeside/onlineshop eller kontant i medlemsservice.
Voksne bedes endvidere tilmelde sig på holdene.
Man er naturligvis velkommen til at komme og
prøve først.
Vi glæder os til at se dig. Har du spørgsmål, så
skriv til ssk@soenderris.dk

Har du altid drømt om at løbe en halvmaraton - eller har du blot et ønske om at smide de sidste kilo inden
sommerferien står for døren - så er SSK løb måske en mulighed for dig. Om du er nybegynder eller garvet
løber har vi helt sikkert et hold til dig.
Vi er en flok venlige og kompetente løbeinstruktører, der står klar til at give dig gode råd samt et stærkt
socialt fællesskab.
Vi løber hele året hver tirsdag og torsdag kl. 17.00 fra Sønderrishallens foyer.
Se eventuelt vores hjemmeside for yderligere info om priser, hold, datoer o.l. http://soenderris.dk/ssk/
lob2/ssklob.asp eller skriv til undertegnede via vores mail ssk@soenderris.dk
På instruktørernes vegne
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Hej alle
Så nærmer sig tiden, hvor vi igen i år afholder
SSK fodboldskole for alle ungdomshold i Sønderris Sportsklub. I år afvikles fodboldskolen i
weekenden fra fredag d. 13/6 til søndag
15/6.
Sæt derfor STORT X I KALENDEREN.

•

Hyggeligt samvær med både børn og
voksne

•

Fuld forplejning hele weekenden

•

En super sej SSK fodboldtrøje

•

For årgang U9 og op, er der overnatning
og hygge i hallen fra lørdag til søndag.

Alt dette for kun kr. 250 per deltager.
Vi håber igen i år, at så mange børn og unge
som muligt har mulighed for at deltage i denne
fantastiske weekend.

Der er åbnet for tilmelding via hjemmesiden, se
efter logoet

Man får som deltager blandt andet:
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•

En hel weekend sammen med sine venner

•

Dygtige trænere med gode træningsøvelser, så man forhåbentligt bliver dygtigere til at spille fodbold.

Vi håber, at vi ses til endnu en fantastisk fodboldskole.
Mange sportslige hilsner
Torben - Mikkel - Thomas - Søren

Sønderriset
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Fantastisk fællestræning

Sidste fredag i februar afholdt
Sønderris SK, håndbold fællestræning i samarbejde med
Mette Meldgaard & Lasse Sall
for U10, U12 & U14 pigerne.
Der var tilmeldt 50 spillere i
alt, desuden deltog 12 trænere.
Fællestræningen startede kl. 16.30 i
Sønderrishallen, hvor spillerne blev
præsenteret for aftenens program.
Samtlige tøser var opsat på en god
aften i hallen, humøret var i top, og
de var klar på at være fysisk aktive.
Træningen startede med fælles opvarmning med bold. Kl. 17.00 fik vi
besøg af en af Sønderris´ zumbainstruktører, Merete Petersen,
som den næste halve time guidede
spillere og trænere igennem forskellige zumbanumre. Dette indslag
bragte virkelig smilet frem på spillere og trænere - alle deltog aktivt og
med glæde, det var en fornøjelse at
opleve. En stor tak til Merete, fordi
hun tog sig tid til at kigge forbi.
Efter zumba var det tid til en kort
pause med frugt og saftevand sponseret af Fakta i Sønderris.
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Spillerne blev efter frugtpausen inddelt i 4 hold, som alle fik tilknyttet
en træner, som holdkaptajn, denne
skulle guide / heppe holdet igennem
4 stationer. Mette Meldgaard introducerede alle stationer for pigerne.
Ved alle stationer var der fastlagt et
tidsrum til at lave øvelserne, og holdet blev tildelt point, efter hvor
mange omgange holdet nåede inden
for den afsatte tid. Pigerne var klar
til at komme i gang med øvelserne.
Det var fantastisk at se, hvilken
energi de lagde i øvelserne, der blev
virkelig kæmpet for holdet. Alle fik
sved på panden, røde kinder og smil
på læben. Da alle hold havde været
igennem samtlige øvelser, var det
tid til et hurtigt bad, inden vinderholdet skulle findes. 2 hold stod lige
på point, så der blev lavet en konkurrence på hvilket hold, der kunne
score flest mål i basket. Det vindende hold blev Dorte Jakobsens hold,
de vandt en Dumle slikpind og en
klapsalve. Stort tillykke med sejren.
Nu skulle batterierne lades op med
lækker aftensmad bestående af pasta, kødsovs, salat og brød leveret af
Renes køkken. Maden gav fornyet

energi, og pigerne brugte resten af
aften på fri håndboldspil i hallen.
1000 tak til alle deltagende spillere
og trænere for en super god og aktiv
aften i hallen. Det var en sand fornøjelse at se den energi, glæde, gejst
og kræfter i lagde i denne fællestræning, det var virkelig det hele værd,
og vi kan garantere, at succesen
gentages næste sæson.
Sidst men ikke mindst en stor tak til
Mette Meldgaard & Lasse Sall for
planlægningen og deltagelsen i denne fællestræning. Det var et flot program med gode øvelser, hvor alle
kunne være med.
Annette Pedersen Sønderris SK,
håndbold

Sønderriset

SSK håndbold
Sommerhåndbold 2014
Sønderris SK
Træningstiderne for sommerhåndbold 2014 i Sønderris
SK er endnu ikke planlagt, men vi forventer opstart i
uge 17.
Som tidligere år er der indendørs træning 1 gang ugentlig, og der spilles turneringskampe i DGI regi udendørs.

Vi forventer, at sommersæsonen er endelig planlagt i
starten af april, men hold øje med hjemmesiden for oplysninger om træningstider, tilmelding og kontingent.
http://soenderris.dk/ssk/haandbold/haandbold-side.as
Der informeres på vores facebookgruppe ”Sønderris
håndbold”, når sommersæsonen er endelig planlagt, og
der er åben for tilmelding.
Spørgsmål er meget velkommen på
sskhaandbold@soenderris.dk
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SSK tilbyder fortsat vores flotte HUMMEL klubdragt i smarte farver. Bukserne er
ens, men overdelen kan fås i 4 farver. Alle kan købe alle farver, men håndboldafdelingen anbefaler den røde overdel, gymnastik den hvide og fodbold bruger den
blå.
Dragten leveres med dit navn, logo for SSK samt vore sponsorer, Sydbank og
Sportsmaster.
Prisen er – takket være sponsorat fra Sportsmaster og Sydbank - fortsat utrolig
attraktiv – 400 kr. for voksenstørrelser og 300 kr. for børnestørrelser - og du kan
købe dragten ved personlig henvendelse i Sportsmaster i Kongensgade – så kan
du samtidigt prøve den.
Du kan se mere her: http://soenderris.dk/ssk/sponsor/klubdragtbestilling.asp
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Den Danske Landracegris, Møffe
Smågrisene er nu blevet slagtet og soen, som hedder
”Møffe-mor” går alene på marken og venter på at få
ornen på besøg. En hun-gris hedder en so og en hangris hedder en orne. Deres unger hedder smågrise. Grisen går drægtig 3 måneder, 3 uger, 3 dage, 3 timer, 3
minutter. Vi regner med at hun farer i juni. Når en gris
farer betyder det at den føder. Grisene går på friland og
nyder at gå og rode i jorden. Kødet skulle smage helt
fantastisk og vi hører gerne fra folk som vil købe en hel
eller en halv gris. Der findes ca. 100 danske landracegrise tilbage i Danmark, hvilket gør at den er bevaringsværdig.

Fødselsdag på Midtgård
Midtgård inviterer til fødselsdag søndag den 11. Maj.
fra kl. 10 – 16. Der vil dagen igennem summe af liv og
hygge på gården. Kom og gør en god handel ved salgsboderne og nyd en pølse fra grillen. Drømmer du om at
være cirkusartist for en dag, så har du muligheden sammen med Fugl Føniks, som dagen igennem vil have
workshop. Maleboden er altid flittigt besøgt og ponyridning er ligeledes et tilløbsstykke. Vil du prøve kræfter med bue og pil, har du denne dag muligheden sammen med bueskyttelauget ”Viking”. Der vil være opvisning i voltigering på hesteryg af børn og unge fra
Rideskolen EOR. I frugthaven er hoppepuden pustet op
og trænger du til et hvil kan der grilles snobrød ved
spejderne.
Husk at notere dagen, så i ikke går glip af denne fantastiske familiedag i det grønne
Geder
Den 9. og 11. februar blev der født gedekid. Begge geder klarede det fint og fik to kid hver. I år fik vi tre
bukke-kid og en gimmer. En hun-ged som ikke har fået
kid betegnes en gimmer. Gedekiddene går på marken
med deres mødre og de vil meget gerne klappes.
Geddekiddene fra sidste år er blevet slagtet og spegepølserne kan købes ved henvendelse i køkkenet.

Kaniner
På Midtgård har vi mange kaniner, som dagligt bliver
passet af børnene, som kommer på gården efter skole.
Børnene lejer kaninen for 50 kr, som er et engangsbeløb. På Midtgårds hjemmeside eller ved at besøge kontoret kan der hentes en kaninseddel vedrørende optagelse på kaninholdet, som skal underskrives at forældrene. Børnene bruger mange timer sammen med kaninerne i stalden eller på tur med kaninen rundt omkring
på gården. En gang om ugen er der rengøring af buret.
Hver dag skal kaninen have foder og rent vand.
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Får/Lam
Vi har i år 6 moderfår som alle er drægtige. Vi forventer
at de læmmer i starten af april. Fårene læmmer på marken i frugthaven. Her har de et fint hus med læmmebokse. Vædderen Kurt kommer væk og næste år får vi
en ny vædder. På Midtgård bliver Fårene klippet i starten af juni da ulden er tilpas løs til at det er muligt at
klippe.
Høns.
Vores høns er for ca. 14 dage siden blevet forøget med
3 nye høns af Gammel Dansk Landrace. De gamle høns
havde lidt svært ved at acceptere dem til at starte med
men det går meget bedre nu. Vi har lidt besvær med at
få dem ind, når vi går hjem sidst på eftermiddagen. Vi
har derfor fået vores snedker til at bygge et rævefang. Et
rævefang er et hul i vollieren som sidder så højt at ræven ikke kan komme ind. Hønsene kan flyve op til hullet og derfra ind i hønsegården. De nye høns er ved at
lære at bruge det og vi håber at de gamle høns følger
efter. Hønsene er generelt blevet gladere og fået en pænere fjerdragt efter at de er kommet ud.
Undulaterne har også fået redekasser sat ind og så håber
vi at de får nogle unger i løbet af sommeren. De plejer
at yngle i januar så vi ved faktisk ikke om de får unger
nu. Påfugle-hannens rygfjer (ikke halefjer, som mange
tror det er) er næsten vokset ud til den størrelse de skal
have. Det varer derfor ikke længe før han begynder at
folde dem ud. Alt i alt har alle fugle det godt og vi håber, de bidrager med lidt unger, så der er lidt at kigge på
til sommer.
Økologisk Hestegødning
På Midtgård kan der afhentes økologisk hestegødning til
køkkenhaven eller rosenbedet. Gødningen ligger på
marken og indeholder ikke halm.

Fastelavn
Fastelavn blev igen i år fejret i værkstedet, hvor flotte
udklædte børn slog katten af tønden. Herefter nød de en
fastelavnsbolle og varm kakaomælk. Naturligvis blev
der også kåret en kattekonge og kattedronning.

Midtgårds skov, nu også en del af Sønderris
Energisti
Så er sidste etape af Sønderris energisti blevet færdigt. Det sidste stykke som nu er fuldt integreret er
skovstien der løber gennem Midtgårds skov.
Lokalrådet i Sønderris har via fonde søgt om penge
til etableringen af de forskellige redskaber og det
lykkedes at skaffe midler fra Sydbankfonden og
Esbjerg Ugeavis’s fond. Alle redskaberne er fremstillet og bygget af Midtgårds dygtige snedker Jørgen og i hyggeligt samarbejde med de øvrige medarbejdere på gården står der nu 3 fine redskaber
klar til brug. I løbet af foråret og sommeren vil der
blive lavet en bænk med et bord, så man også kan
nyde skoven siddende.
Vi kan se at der allerede er rigtig mange motionister der er begyndt at bruge Sønderris Energisti.
Søndag d. 11. maj kl.11 vil der være officiel indvielse af skoven.

Hanne Kjærgaard Lehmann/Fie Bornich
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

FORÅR
Nu er spejderne ude ved hvert spejdermøde, hvor vi bl.a. synger,
leger, øver os i spejderfærdigheder, samles rundt om bålet
- og glæder os til årets højdepunkt —nemlig sommerlejrene
Alle - både børn og voksne skal på Pinseweekend ved Juelsminde
og i uge 28 er der sommerlejr på Øksedal ved Nibe.

Har du lyst til at være med ? - så kom
I

hos FamilieSpejd (fra 3. år sammen med en voksen)
i FLOKKEN (0. - 3. klasse)
i TROPPEN (4.—? Klasse)
- men også (for)ældre søges til
fællesskab i Spejder cafeen /
som medlem af førerstaben.
KOM OG PRØV
- det koster
Ikke noget.

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 kredsfører Charlotte Mejer Friis tlf. 2224 5587

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris
Søndag den 6. April
Søndag den 13. April
Søndag den 20. April
Søndag den 27. April
Søndag den 4. maj
Søndag den 11. maj
Søndag den 18. maj
Søndag den 25. maj

kl. 10.00 - Gudstjeneste - Erik Lykke Nielsen
kl. 14.30 - Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
kl. 10.00 - Nadvergudstjeneste - Jørgen Jürgensen
ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke
kl. 10.00 - Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
kl. 14.30 - Fødselsdags– og Familiegudstjeneste
kl. 10.00 - Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
kl. 14.30 - Cafégudstjeneste - Ditte Kobstrup

.

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

Sønderriset

Før Disney-gudstjenester i Sognehuset Sønderris:
Fredag d. 28/3, 25/4 og 30/5.
Vi starter med børnegudstjeneste kl. 17.30.
Kl. 18.00 spiser vi spaghetti og kødsovs, og alle kan
nå hjem til Disneysjov kl. 19.00.
Kom og få en hyggelig start på weekenden!
Sted: Sognehuset Sønderris
Tid: 17.30-18.50
Hvor: Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74,
6710 Esbjerg V
Tilmelding: mette@mette-praestegaard.dk
Info:www.guldagerkirke.dk

Sogneaftener i Guldager Sogn
Som noget nyt, vil vi afholde en række
sogneaftener i Sognehuset, Krebsens
Kvarter 74 i Sønderris, hvor vi vil tage
teologiske og filosofiske emner op. Alle
aftener starter kl. 19.30, og der vil være
mulighed for at købe kaffe og kage.
Forårets sidste arrangement:
Onsdag den 30. april: Sognepræst Brian
Bannerholt, Guldager og Hostrup kirker:
”Dannelse og moral”
Guldager Menighedsråd
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Sogneeftermiddag i
Guldager sogn
Kommende sogneeftermiddag i april:
Onsdag den 2. april
Mette og Poul Nørup : ”På cykel langs den jyske
Vestkyst”. Et billedforedrag med sang og fortælling.
Alle er velkomne
Gratis adgang
Kaffe/te med brød koster 10 kr.

Konfirmand i Hostrup ?
Hostrup menighedsråd vil gerne opfordre
alle kommende konfirmander bosiddende
i sognet til at henvende sig på nedenstående mailadresse, hvis man ønsker at blive nævnt på konfirmandlisten.
marianneveje@bbsyd.dk

Sønderriset

Guldager Kirke

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato
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

Guldager

Hostrup

25. marts 19.30
30. marts 10.30

09.00

Præst

Bemærkninger

BB

Aftengudstjeneste

BB

Midfaste

5. april

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

6. april

10.30

MPF

Mariæ bebudelsesdag

13. april

09.00

10.30

MPF

Palmesøndag

17. april

19.30

10.30

BB

Skærtorsdag

18. april

10.30

BB

Langfredag

20. april

10.30

MPF

Påskedag

21. april

10.30

MPF

2. Påskedag

27. april

10.30

BB

1. s. e. påske

3. maj

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

4. maj

10.30

09.00

BB

2. s. e. påske

10.00

BB

Konfirmation i Hostrup

09.00

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

11. maj
16. maj

10.00

BB

Konfirmation

17. maj

10.00

BB/MPF

Konfirmation

18. maj

10.00

MPF

Konfirmation

25. maj

10.30

09.00

BB

5. s. e. påske

29. maj

09.00

10.30

MPF

Kristi Himmelfart

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.

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt MPF: Mette Præstegaard Friis
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På tur med FamilieSpejd
hos Baptistspejderne

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

Alle interesserede er hjertelig velkommen til at være med.
Har du spørgsmål, så kontakt Esther og Frank Korsbro på tlf. 2782 1524 eller korsbro@esenet.dk

