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...bliver præsenteret på alle forældremøder. Men vi kan fortælle, at
det koster kun 75 kr. at blive medlem for hele familien.
Er der kun en i familien, som vil stå
som medlem, betaler man 50 kr. Et
medlemskab gælder fra august til
august. Husk det er alle i Guldager og
Sønderris, der kan tegne sig som
medlemmer, såfremt man vil bakke
op om at have en god skole i lokalområdet. Venner af familien eller
bedsteforældre i den anden ende af
landet, er meget velkomne til at tegne
sig som medlemmer også.
Hvad får man for sit kontingent?
Feks.får man gratis plads ved vores
Børnebazar i august, en stadeplads
koster 50 kr. Man får lov til at komme til generalforsamlingen, hvor be-
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styrelsen er vært ved en forfriskning
mv.
Det er enkelt at blive medlem af Støtteforeningen. Vi er omkring 100
medlemmer, og næste år skulle vi
gerne runde det dobbelte. Derfor håber vi rigtigt mange gør følgende 2
ting:
Indbetaler 75 kr. (evt. 50 kr.) til Sønderrisskolens Støtteforening, Spar
Nord, reg.nr. 9244, konto nr.
4577.5009.62
Sender en mail til kasserer Lone
Fredborg, mail adr.:
jfredborg@yahoo.dk.
I denne mail skriver du familiens,
navn(e), adresse, post nr., tlf. og den/
de mail adresse(r) I gerne vil have
post tilsendt.

Har I spørgsmål til, hvordan I bliver
medlemmer af foreningen, kontakt
skolens kontor eller Peter Hundebøll,
på tlf. 2944.3999
Hvad har Støtteforeningen gjort
hidtil?
Stået for årlig oprydnings eftermiddag i foråret, Børnebazar og Bedste
forældrebanko i Sønderrisdagene.
Men havde vi ikke haft en Støtteforening, så er det langt fra sikkert, vi
havde haft Sønderris Multibanen og
Udelokalet ved skolestarten, Valhalla, som det er døbt.
Spændende hvad det næste bliver, at
Støtteforeningen får givet en hånd
med til!

Forsidebilledet er fra spejdernes sommerfest hvor Baptistspejderne og FamilieSpejd sammen med deres familier
hyggede ved bålet. Vi havde en fantastisk dejlig aften, hvor vi startede med at spise grillmad sammen og bagefter
havde bålhygge med sang, lege og underholdning under temaet ”dyrene i skoven”.
En aften hvor børn og voksne legede og havde det sjovt.
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På det konstituerende møde inden sommerferien blev Kristian K.Bertelsen
genvalgt som næstformand og Rina
B.Hovmand-Olsen er ny næstformand.
Sammensætningen af skolebestyrelsen viser sig
denne gang, at der er overvægt af forældre, der er
tilknyttet skolestarten og lidt på mellemtrinnet,
men ikke fra udskolingen. Men ingen forældre
skal afholde sig fra at kontakte bestyrelsen.

En helt ny skole starter for
alle i dette skoleår
Medarbejderne har været på plads
siden tirsdag den 5.august, og alle
eleverne har været i gang med de
nye skemaer, med nye ringetider og
en lidt længere skoledag siden onsdag den 13., hvor ikke mindre end
73 nye børnehaveklasseelever startede i vore 3 børnehaveklasser.

På skolens hjemmeside fremgår det, hvem der er
repræsenteret i hele bestyrelsen; forældre- og
medarbejderrepræsentanter.
Skolebestyrelsen bestemte også på sit konstituerende møde, at der skulle afholdes forskudte valg,
således at halvdelen af bestyrelsen er på valg om
2 år, og de sidste først om 4 år.

Alle er heldigvis fortrolige med skolen, idet de har været i gang med at
lære skolens rammer, omgivelserne
og rytmen på en skoledag at kende,
siden de startede i april som førskolebørn.
Det samlede elevtal på skolen har
siden skolesammenlægningen med
Guldager skole været konstant på
mellem 630 og 640 elever. Før denne sammenlægning var skolen nede
på 498 elever.

Vi glæder os til sammen med eleverne og med forældrenes opbakning af tage hul på de nye ting ved
skolereformen. Det handler om de 2
-3 lektietimer, som der nu er mulighed for at få på skolen, med en voksen i klassen til at hjælpe og motivere med lektierne.
Men vi må også sige til alle forældre, som vi håber gør brug af lektietilbuddet, at der fortsat skal læses og
øves tabeller derhjemme i hele skoleforløbet. Det handler om træning
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og gode arbejdsvaner i familien.
Enhver voksen ved, det altid er hyggeligt for børn og unge mennesker
at beskæftige sig med meningsfyldte aktiviteter, især når mor eller far
også udviser interesse, og måske
ligefrem også selv læser eller skaber
lidt hygge omkring den hjemlige
lektiesituation. Et glas saft og lidt
frugt kan være godt at have som
gulerod, når de hjemlige lektier er
og træningsopgaver er klaret. Dette
gælder, hvad enten det er Jens i 1.
klasse eller søster Jane i 9.klasse.
Skal en elev fritages fra lektielæsning en eller flere dage, skal der
udfyldes en formular på hjemmesiden, som skal afleveres til læreren
senest en uge før, det træder i kraft.
Det samme gælder, hvis eleven senere skal meldes til lektielæsning
igen.
Understøttende undervisning og den
daglige bevægelse i undervisningen,
ser vi også meget frem til, og her
tror vi bestemt, at meget godt kan
udvikles henover året, ikke mindst
med god hjælp fra børnene.
Vi fortsætter med at arbejde med
vores innovation, således at
7.klasserne igen er med i Edison, og
vi ser, hvordan de praktisk musiske
fag kan understøtte hinanden, og
hjælpe med i innovative processer,
hvor såvel lærere som elever udforsker nyt land, og gør helt nye opdagelser ved at kombinere elementer
fra flere praktisk musiske fag på
helt nye måder.
Hvordan kan man nu komme i
kontakt med lærerne og pædagogerne?
Det er fuldstændig som hos jeres
bank eller tandlægen. Lærerne og
pædagogerne læser deres mails hver
dag på deres arbejde. Det er langt
den mest sikre måde at få givet beskeder, også hvis I ønsker en opringning. Send en mail, med tlf.
nummer, samt kort hvad sagen
handler om, og læreren/pædagogen
vil i en mellemtime eller efter skoletid kontakte jer. Skriver I forgæves, eller er der meget vigtige ting,
gør I som i dag, så kontakter I sko4

lens kontor, tlf. 7616.2301, som er
åbent mellem 8 og 14.30. Det samme gælder, såfremt I ønsker en snak
med Søren Rahbek eller Peter Hundebøll.
Medarbejderne kan fortsat kontaktes uden for arbejdstiden (i livsvigtige tilfælde, alvorligt sygdom og
lign.), men det er mere sikkert at
kontakte Peter i disse særlige tilfælde. Så skal I ikke holde jer tilbage,
men ellers venter I til kontoret åbner næste dag, eller endnu bedre
sender en mail til klasselæreren og
evt SFO). Peters tlf. er 29443999.
Første temauge i skoleåret bliver
uge 41
Det er op til efterårsferien. Vi har
valgt at markere, at folkeskolen bliver 200 år. Det gør en lang række
skoler udover det ganske land i
ugen op til efterårsferien.
På Sønderriskolen bliver det Folkeskolen i 200 år. Sønderrisskolen i
fortid – nutid – fremtid.
Vi kan ikke nu røbe, hvad de enkelte årgange skal arbejde med, idet
både medarbejdere og eleverne er
medbestemmende ud fra ovenstående: fortid, nutid og fremtid.
Men er I nysgerrige på, hvad folkeskolen har bedrevet i de 200 år i
Danmark, så kan I gå ind på skole200.dk og læse en hel masse
spændende ting om undervisningen
i gamle dage, hvor det var katekismus, griffel, anskuelsesbilleder og
regnestok, er ord, som er helt ude af
sproget i dag, hvor vi taler om Ipad, tastatur, netforbindelse og ITlearning.
Vi er sikre på, det bliver en spændende kulturuge i år op til efterårsferien, og alle i Guldager og Sønderris inviteres til at besøge de
spændende værksteder, biografer,
optrin eller hvad det nu er eleverne
byder ind til i år. Der kommer invitation på skolens
hjemmeside.
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Sprog kommer tidligere på skemaet efter reformen og prøver
også i idræt.
Eleverne på landets folkeskoler
skal allerede nu stifte bekendtskab
med engelsk fra 1.klasse, og tysk
bliver rykket fra 7. klasse til
5.klasse.
Engelsk får tilført lidt flere timer i
hele skoleforløbet fra 1. -9.klasse.
Men for faget tysk kommer det til
at gælde, at det er det samme timetal, som tidligere, men spredt udover 5 år frem for 3 år.
I faget idræt er der sket noget helt
nyt, idet alle elever fra sommeren
2015 har chance for at faget udtrækkes som andre fag i afgangsåret. Det betyder også, at der fremover gives standpunkts- og årskarakter for faget idræt. Det er nok en
god ide at tale med de unge mennesker derhjemme om, at nu er der
også en karakter på spil i dette fag,
som i mange år har haft en noget
anden status
end f.eks. biologi og engelsk.
Nye lærere på skolen
Vi har dels haft 3 lærere som har
haft orlov i det forløbne år, disse
har ikke ønsket at vende tilbage
(Tina Hessellund, Mette Roden og
Lotte Cassard), og dels er der 2
opsigelser fra 2 overbygningslærere, nemlig Yvonne Hyldig og Anne
-Majbritt Sørensen.
Alle 5 har være med på skolen i en
længere årrække, og det er meget
forståeligt, at nye arbejdsmåder og
arbejdstider, samt en ny indholdsreform, har gjort at en lærer siger,
nu skal jeg prøve noget andet. Skolen sender en stor tak til alle 5, for
alt det de hver for sig har været
med til at give skolens elever i såvel den daglige undervisning, og i
forbindelse med ture, lejrskoler,
temauger og andre aktiviteter.
Dette betyder, at vi i år skal vi byde velkommen til ikke mindre end
5 fastansatte lærere:
Lise Petersen, som bl.a. skal være
klasselærer i 3B, Lise er nyuddannet lærer fra UCSyd.

Heidi Elbæk, som bla. skal være
klasselærer i 1C. Heidi er nyuddannet lærer fra UCSyd, men Heidi er også uddannet pædagog. Hun
har tidligere fungeret som
bhv.kl.leder og AKT-medarbejder
på Blåbjerggårdskolen.
Malene Dalgaard, som bla.skal
være klasselærer i 1A. Malene har
været lærer i en længere årrække i
Fredericia. Men Malene har valgt
at flytte til det sydvestlige Danmark, både med hensyn til bolig og
arbejde
Lisbeth Kodal, bla. klasselærer i
7C. Lisbeth har i en lang årrække
været underviser, senest i Varde,
konsulent på UCSyd og tidligere
lærer på Esbjerg Realskole.
Signe Nielsen, bl.a. klasselærer i
7A. Signe har i en kortere årrække
været overbygningslærer i det
nordlige Varde kommune og senest kort tid på Den internationale
Skole.
Vi håber alle forældre og elever vil
tage lige så godt imod disse helt
nye ansigter på vor skole, som der
er tradition for, at vi altid byder
velkommen til hinanden på skolen
og i Guldager-Sønderris området,
hvad enten vi er ny medarbejder i
området eller tilflytter til området.
Fra skolens side skal der også lyde
en stor velkomst til alle nye børn
og deres forældre, som henover
sommeren har valgt vor skole, som
deres komme skole.
Peter Hundebøll, skoleleder

I forbindelse med folkeskolens
200 års jubilæum, har vi fundet
det vigtigt at få fortalt lidt om
Esbjergs skolehistorie.
Dette arbejde er udført af leder af
Byhistorisk Arkiv, Jørgen Dickmann og tv-firmaet, Olsson og
Svarrer.
Filmene ligger på Youtube, og også på Byhistorisk arkivs hjemmeside.

Den første film tager udgangspunkt i Hodde skole, nord for Varde som du kan tage ud og besøge.
2.film handler meget om de første
byskoler: Danmarksgade, Østre,
Vestre og Stormgade skole
3.film er fra krigens tid med særlig
vægt på Rørkjær skole
4. film handler om Gråddyb
(Rybners) og Spangsbjergskolen
Muligvis kommer der flere film til
senere, således at historien fra
1960 og op til vore dage også kan
komme med i sådanne små film
klip på 4-5 minutter stykket.
Men lige i øjeblikket er Jørgen
Dickmann optaget af andre historiske ting, også noget der har med
Sønderris at gøre. Så det kan vi
alle glæde os til!
Herunder er linkene til Youtube.
Film 1: https://www.youtube.com/
watch?v=EYACDPURhG4
Film 2: https://www.youtube.com/
watch?v=AkZWlHaaF1Y
Film 3: https://www.youtube.com/
watch?v=piH4tvAcBcI
Film 4: https://www.youtube.com/
watch?v=wJ4IUyFBa3o

Har du noget særligt, du
gerne vil fortælle om din
skoletid, og måske et par
billeder, så åbner vi gerne
spalteplads i Sønderriset,
især i år, hvor vores folkeskole fylder 200 år.
Peter Hundebøll
Skolen har flere ting i ærmet
til dette folkeskolejubilæum,
men det holder vi som en hemmelighed, til næste nummer af
bladet.
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Velkommen tilbage fra sommerferien!
SSK er nu klar til at byde dig velkommen til efterårets store program, som indeholder mange aktiviteter
for både store og små.
Ingen sæsonstart uden nyheder!!
Kig rundt i bladet her – der er programmer for håndbold, fodbold, løb, gymnastik mm.
Ud over de viste programmer er der også SSK Fitness og SSK Spinning samt SSK Badminton - se
hjemmesiden for åbningstider i fitness og for, hvilke hold der udbydes i spinning og badminton.
I badminton er vi udover børnehold også mulighed for motionsbadminton – læs også på hjemmesiden
herom.

Ingen sæsonstart uden nyheder!!
I gymnastikafdelingen er der i år flere helt nye tiltag – så kig ekstra godt efter annoncen for denne afdeling.
Livsstilsændring? Har du tænkt over det i sommervarmen? Hvis ja, så har SSK også et tilbud til dig – se
omtale andetsteds.

Hvad gør du nu?
Har du spørgsmål kan du kontakte os via ssk@soenderris.dk eller ved at møde op i medlemsservice i åbningstiden – fremgår også af hjemmesiden.
Alle medlemskaber købes online på vores hjemmeside/onlineshop eller i medlemsservice.
Voksne bedes endvidere tilmelde sig på holdene.
Man er naturligvis velkommen til at komme og prøve først.
Generelt kan du følge med på hjemmesiden www.soenderris.dk/ssk eller en af de mange sider/grupper
på facebook - der sker tit noget, vi ikke kan nå at annoncere i trykte medier – men hjemmeside og facebook er opdateret hele tiden.

Vel mødt til endnu en fantastisk sæson i SSK!
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Nu barsler SSK løb med en ny løbesæson

Vi løber hele året rundt, og der er hver eneste gang flere forskellige hastigheder og længder på turen, så alle kan være med.
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 17.00 starter SSK løb atter en ny løbesæson op. Kom
og deltag i et godt fællesskab med en masse gode ture. Vi har helt sikkert et hold, der passer til dine behov. Der vil være mulighed for at komme og løbe med de første 14 dage,
kvit og frit.
Der er instruktører på følgende niveauer:
Niveau 1:
Niveau 2:
Niveau 3:
Niveau 4:
Niveau 5:
Niveau 6:

3-5 km
5-7 km
5-10 km (langsom)
5-10 km
½ Marathon (langsom)
½ Marathon (hurtig)

Mødested: Sønderrishallens foyer
Mødetid: tirsdage og torsdage kl. 17.00
Pris: 120 kroner årligt.
Ved evt. spørgsmål: kontakt sskloeb@live.com eller 22 46 42 02 – og læs evt. mere på
hjemmesiden.
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Helt nyt tilbud i SSK –
Kursus omkring livsstil mm
SSK har fået uddannet to instruktører i livsstilsændringer!
De tilbyder nu at hjælpe alle, der har lyst til at prøve
at ændre lidt i hverdagen – for at få ny energi, eventuelt vægttab mm.
Det er ikke gratis, men som alle andre aktiviteter i
SSK går indtægten alene til SSK, der som bekendt
udbyder en masse sport og andre aktiviteter, der alt
sammen koster penge.

Vore instruktører gør det således alene af oprigtig
interesse for emnet og for at udbrede en sundere
livsstil – alt sammen i respekt for og fortrolighed
omkring hver enkelt deltager.
SSK’s øvrige aktiviteter og tilbud understøtter naturligvis også dette forløb, idet der vil være tilbud i
de forskellige afdelinger, som kursisterne evt. kan
benytte ved siden af kursusforløbet, hvis de ønsker
dette og evt. har motion som et ønske i en sundere
livsstil.
Her kan instruktørerne også hjælpe med råd og vejledning.

Der starter et forløb op nu, se andetsteds her i bladet. Skynd dig, hvis du vil med!

Testimonial
I foråret/sommeren har instruktørerne kørt et forløb som afslutning på uddannelsen, og her er,
hvad en af deltagerne udtaler:
”Jeg har igennem ca. 3 måneder været en del af
livsstilskurset. Da jeg startede, var jeg begyndt
at tabe mig, men manglede de sidste sværere
kilo. Jeg manglede motivation, nye ideer og
viden om, hvordan spiser jeg bare generelt
sundt.
Jeg har igennem samtaler fundet vejen til,
hvordan jeg ved hjælp af få ændringer kunne
gøre hverdagen sundere. Sundere inkluderer i
mit tilfælde at sammensætte måltider rigtigt, så
blodsukket ikke stiger og får brug for sukker,
som jeg havde tendens til.
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Jeg synes, det var rart hele tiden af have en
hjælpende hånd ved hånden i form af SMS,
mail osv. Jeg blev hele tiden motiveret og hjulpet på vej, jeg skulle bare strække hånden frem
– ellers strakte de den frem mod mig! De fulgte op på mig hele tiden, og hvis de ikke havde
svaret på noget, så fandt de det.
Jeg synes kurset har givet mig en viden om,
hvordan jeg undgår at gå på utallige slankekure, men derimod ved hjælp af råd og vejledning både kan få bedre velvære og samtidig
tabe kilo og fedt masse. Livsstilskurset har givet mig motivation og gode råd til et sundere
liv - jeg har fundet vejen til et sundere liv. ”
Fra Tanja Jensen
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En sundere livsstil kan betyde mange ting.
På dette livsstilskursus vil vi sætte fokus på
sundere spisevaner og bedre motionsvaner.
Du har måske brug for at få hjælp og støtte til
en reel livsstilsændring, så det bliver mere naturligt for dig at spise sundere og dyrke mere
motion i hverdagen.
En livsstilsændring giver både fedttab, vægttab, men også bedre træningsresultater, større
koncentrationsevne, mere velvære samt mere energi og overskud i din hverdag.
En sund krop betyder, at den er i balance.
Der er mange ting, der fungerer bedre, hvis du
 får nok vand
 får mindre sukker
 får måltider, der alle har den rigtige sammensætning af protein, kulhydrat og fedt
 træner
 sover nok
spiser god og naturligt mad
Herved undgår du perioder, hvor blodsukkeret
falder, og energien svigter
Resultatet af en usund livsstil er typisk vægtforøgelse

Lad os hjælpe dig!
Vi tilbyder alle voksne et forløb i efteråret med personlig vejledning.
Læs mere på vores hjemmeside http://
soenderris.dk/livsstil/
9
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Årets byfest i Sønderris starter NU
Programmet er at finde midt i dette blad – lige til at tage ud.
Yderligere informationer om de enkelte programpunkter kan du finde på hjemmesiden:
http://soenderris.dk/ssk/soenderrisdage2014/index.asp
Der er endvidere annoncer her i bladet for nogle af arrangementerne.
Byfesten arrangeres af de foreninger/institutioner mv., der til enhver tid har lyst til at være en del af arrangementet.
I år er det – ligesom sidste år - Sønderrisskolen, Klub Sønderris samt især SSK.
Nye ting, der er kommet på programmet i løbet af sommeren er streethandball – se artikel her i bladet –
samt et tilbud om at prøve at være spejder for en dag.
Der er noget for enhver smag hele ugen – så kom frisk!
ALLE er velkomne – uanset hvilken tilknytning, du har til Sønderris!

13

Mandag 25. august 2014

Lad bilen stå hjemme denne aften.

Tilmelding via http://soenderris.dk/ssk
senest d. 22. august.

Pris: 185,- kr.

Der vil blive serveret lidt snacks og ost.

19:30-22:00 Vinsmagning med Morten Skytte,
Esbjerg Vin
”Jeg har deltaget i ﬂere vinsmagninger med Morten
Skye, og han er fremragende. Stor viden om vin, som
han formidler helt fantassk” udtaler Thomas Larsen,
Fiskenes Kvarter.

Fitness og holdtræning (kr. 149, pr. måned)

18:00-20:00 Åbent hus i SSK Fitness
SSK Fitness holder Åbent Hus.
Tilbud: Spar
Tilbuddet gælder kun voksne, oprettelsesgebyr på kr.
der ønsker:
100 ved indmeldelse

(via mail: jsa@andersen.li)

Tilmelding nødvendig senest 24. august

17:00-19:00 Streethandball
for op til 60 børn og unge, mere info på hjemmesiden.
Et dansk koncept, støttet af Mikkel Hansen m.fl.

Tirsdag 26. august 2014

Aftenen sluttes af med en
nyhed, SUPERRUNDEN

Der er mulighed for køb af
kaffe og kage.

Pris: 10,- kr. pr. spilleplade

18:30-22:00 Bankospil i Sognehuset
SSK afholder banko for alle. Mange præmier og
gavekort.
Der er nogle specielle runder for børn.
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Kom og Dans for alle voksne, der har lyst til at prøve
det. Med eller uden partner.
Det er gratis og foregår i Sognehuset. Tilmelding ikke
nødvendig.

19:00-22:00 Kom & Dans

17:30-20:00 Forældre fodbold
Et fodboldstævne for alle børnefodboldhold i SSK. Der
vil blive spillet på udendørs banerne ved hallen. Hvert
hold spiller en kamp mod forældrene, og bagefter kan
der købes grillpølser, øl og vand m.m. Spillerne vil
modtage mere information fra deres respektive
trænere/ledere.

17:00 Fotografering til SSK’s julekalender
Traditionen tro vil der blive taget et billede af alle børn,
som er medlem af Sønderris Sportsklub til brug for
SSK’s julekalender. Så kom og deltag.

Onsdag 27. august 2014

Kontakt gerne Klub Sønderris
for flere oplysninger.

19:00-23:00 Discoaften for børn
Klub Sønderris afholder disco for børn i 4 - 6 klasse.
Tilmelding via Klub Sønderris og skolen.

Tilmelding via http://soenderris.dk/ssk
senest d. 26. august.

Pris: 50,- kr. inkl. 1 øl/vand
Pris: 125,- kr. inkl. steak, 1 øl/vand

18:00-23:00 Sønderris Open i petanque
Mød op og deltag i Sønderris Open i petanque. Grillen
tændes.

14:30-16:30 Bedsteforældrebanko på Sønderrisskolen
Dørene åbnes kl. 14:00, første spil starter kl. 14:30.
Evt. yderligere information kan fås via skolen.

Fredag 29. august 2014

Tilmelding via mail til ssk@soenderris.dk (ikke
medlemmer) eller alm. holdtilmelding senest d. 22.
august.

SSK Gymnastik tilbyder gratis prøvetime i den nye form
for gymnastik for voksne ”Piloxing” i gymnastiksalen.
Instruktør: Merete Petersen
Piloxing er en unik kombination af Pilates, Box og
Dans. Den har ry for at gøre dig stærk og i
“stjerneform”!

18:30-19:30 Piloxing

Torsdag 28. august 2014

Lørdag 30. august 2014

Hovedsponsor:

Billetter uden spisning kan dog købes
på dagen ved indgangen fra kl. 21.

Sidste mulighed for køb af billetter den 21. august

Billetter købes via http:/soenderris.dk/ssk

18:00-02:00 Halbal i Sønderris hallen
Aftenen starter med fællesspisning, inden Hit med 80’erne går
på scenen og fyrer den af. DJ Carsten Agerbæk vil spille op i
pauserne.
Dørene åbnes kl. 17.

Tilmelding via http://soenderris.dk/ssk/

11:00-12:30 Sønderrisløbet
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 Sønderris hallen.
Opvarmning kl. 10:45.
Sydbank vil byde på vand og frugt ved målstregen.

10:00-12:00 Ministævne ved Multibanen
Fodboldstævne for U8 (2007) holdet.
Kåring af årets fodboldtræner i SSK.

10:00-13:00 Spejder for en dag.
Sted: plænen mellem skolen og hallen.
Baptistspejderne inviterer til aktiviteter for børn og voksne.
Gratis og ingen tilmelding.

10:00-12:00 Børne markedsdag på Sønderrisskolen.
Mere info via skolen.

09:00-10:30 Fælles morgenbord i Sognehuset.
Gratis og ingen tilmelding.
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Opdateret program for ugen kan altid ses på
hjemmesiden http://soenderris.dk.

Såfremt der aflyses et arrangement, vil det fremgå
af hjemmesiden

Der tages forbehold for evt. ændringer eller trykfejl.

Der må IKKE medbringes egne drikkevarer og/eller
madvarer til nogen af ugens arrangementer.

Oprydning og rengøring efter halbal.
Der kræves hverken tilmelding eller betaling til dette
"arrangement", men det skal gøres og vi mødes i hallen
kl. 10:00. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver vi færdige !
Kom gerne og hjælp os et par timer - vi har brug for din
hjælp !
Vi starter med morgenkaffe og frisk brød.

Søndag 31. august 2014

Stemningsbilleder fra 2012, hvor vi også havde besøg
af Hit med 80’erne.

Du kan læse mere på http://soenderris.dk

Til opslagstavlen

Program for hele ugen finder du
her

25. - 31. august

Vi byder velkommen til
Sønderrisdage 2014

Sønderriset

Kom og prøv streethandballs fede muligheder og lær nye tricks med bolden.

Tirsdag den 26. august 2014 fra kl. 18.30 til 20.30 (OBS ÆNDRET TIDSPUNKT) (i Sønderrisdagene) afholder
SSK-Håndbold et STREETHANDBALL arrangement for op til 60 børn og unge, primært i aldersgruppen U10,
U12 og U14 (født 2000-2005), men også andre kan deltage. Du behøver ikke spille håndbold for at deltage.
Hvis vejret tillader det, er vi selvfølgeligt udenfor. Men skulle det være dårligt vejr, går vi i hallen.
Påklædning er sportstøj og gummisko 
Streethandball er teknik, sjov og leg og kan spilles hvor som helst. Bolden og sporten giver dig mulighed for
at lave nye tricks. Bold, leg og bevægelse i fokus og du får en ny og anderledes håndboldoplevelse væk fra
de traditionelle rammer i hallen.
Du lærer at bruge Street-bolden som træningsværktøj i den individuelle tekniske træning og udvikling, og
hvordan man træner skud, afleveringer mv. derhjemme.
Vi splitter arrangementet med streethandball for 30 børn/unge fra kl. 18.30 – 19.30 og fra 19.30 – 20.30,
mens de der ikke er med streethandball arrangørerne spiller ”kamp”. For de yngste er det muligt at tage
hjem kl. 19.30.
Tilmelding til jsa@andersen.li senest den 24. august 2014 er nødvendig og deltagelse sker efter først til
mølle princippet. Send en mail med navn og fødselsår og om du spiller håndbold hurtigst muligt, hvis du
kunne tænke dig at være med.

Streethandball er en dansk opfindelse og har blandt andet Mikkel Hansen, Lasse Boesen og mange andre
topspillere som ambassadører. Sporten vokser kraftigt og du kan finde masser af gode ideer på vores
YouTube kanal (se her: https://www.youtube.com/user/StreetHandballOrg/videos?view=1) Det spilles af
masser af mennesker verden over.
Læs mere her: www.streethandball.org eller på Facebook
https://www.facebook.com/streethandballorg?fref=ts
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Bestyrelsen i Sønderrisskolens støtteforening inviterer til

BØRNEBAZAR

Lørdag d. 30/8
10.00-12.00
På Stjernetorvet
Boderne er gratis for medlemmer af støtteforeningen, andre betaler 50 kr.
Medlemskab for skoleåret 2014/15 er 75 kr. pr. familie.
Ønsker I en bod, kontakt: 29443999
Tilmelding senest d. 22. august.
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Fredag den 29. august, kl. 14.30 – ca. 16.30,

Stjernetorvet på Sønderrisskolen
Bedsteforældre-banko med børnebørn
Foto: Bente D Eskildsen

Alle børn op til 3. klasse inviteres til at tage bedsteforældre med til banko på Sønderrisskolen.
Det er fredag d. 29. august, fra kl. 14.30 -16.30.
Dørene åbnes kl. 14.00, så spillet kan gå i gang kl. 14.30.
Der spilles banko, hygges, snakkes og generationerne mødes på tværs.
Undervejs bliver der også tid til en kort ”kaffepause” med kaffe og te, saft og et stykke
kage. Tilmelding sker via skolens kontor og bankopladerne sælges også her for 30 kr.
inkl. traktement.
Vi sælger kun op til 200 pladser. Ikke solgte pladser sælges ved indgangen.
Et evt. overskud går til skolens støtteforening.
Vi ser frem til et par sjove timer.
Er der spørgsmål, kan skolens kontor kontaktes på tlf. 76162301 eller på mail
jpn@esbjergkommune.dk

Med venlig hilsen
Sønderrisskolen
Peter
Søren
Skoleleder
Viceskoleleder
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SSK fodboldskole blev for 3. gang afholdt i dagene fra 14. - 16. juni. Vi kan vist godt
tillade os at kalde det en succes - og endelig kalde det en tradition!
Det var fantastisk at se ca. 90 børn sammen med 30
voksne (trænere/hjælpere/arrangører) have en
super weekend med deres kammerater, hvor de
knyttede sociale bånd og samtidigt blev bedre til at
spille fodbold.
Der var højt humør allerede fredag med
indskrivning og udlevering af trøjer - fotografering opvarmning med Gitte og første træningspas.
Søndagen startede med morgenmad for de
overnattende - ikke helt morgenfriske – børn og
kulminerede med spændende finale kampe med
masser af tilskuere. Det var fedt at se så mange
tilskuere til finalekampe og ikke mindst til fælles
afslutning i hallen, som kulminerede med
præmieoverrækkelse og konfetti og ikke mindst
fødselsdagssang.

Lørdagen var fyldt med aktiviteter - besøg af EfB
spillere - afvikling af konkurrencer, besøg af HjemIS, dejlig frokost arrangeret og serveret af pigerne i
rødt - tæt på en Michelinstjerne - og ikke mindst
diverse træningspas. Dagen sluttede med fælles
spisning og overnatning til "de store", som var
under super overvågning.
Stor tak til nattevægterne.

---o0o--For at sådan et arrangement kan lade sig gøre, kræves der hjælp fra mange. Rasmus og Simon som udvælger
træningsøvelser, trænere, "køkkenpiger", tovholder på konkurrencer, Gitte opvarmer, nattevægtere, folk der
bager kager og hjælper til med oprydning. Håber ikke vi har glemt nogen. Der skal lyde en stor og ikke mindst
en taknemmelig tak til alle.
Også en stor tak til alle sponsorer: Det Faglige Hus - Star Pizza - Sportsmaster - OK Benzin - IAT - Click Foto Fakta - Sydbank - Hjem Is
Vi håber på gensyn til mange af jer igen til næste år SÆT DERFOR STORT X i kalenderen 12. - 14. juni
2015.
Fortsat god sommer til alle!
Mange sportslige hilsner
Søren - Mikkel - Thomas - Torben
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Vigtigt…. Økologisk Høstmarked 2014
aflyses
Midtgård er efterhånden ved at være kendt i
hele Esbjerg Kommune, men bestemt også udover kommunen. Vi oplever at besøgstallet på
gården stiger og i år forventer vi mere end
11.000 gæster.
Rigtig mange følger i denne tid vores ”Danske
landrace gris”, Møffe der netop er nedkommet
med 7 søde grisebasser.
På Midtgård har det været et forrygende forår med
masser af udfordringer på gården, mange gæster og
en helt fantastisk 17 års fødselsdag i maj, hvor vi
på 3 dage havde mere end 900 glade børn til cirkus
og omkring 1400 gæster til åbent hus.
Alle medarbejdere sørger dagligt for at passe alle
dyr, vedligeholde arealer og bygninger og naturligvis sikre at alle gæster får en fantastisk oplevelse
når de besøger gården.
Derudover har de dygtige medarbejdere på gården
fremstillet sjove redskaber af træ, der nu er opstillet
i 1000 års skoven. Samme skov blev ved fødselsdagen indviet og blev nu også en del af Esbjerg
Kommunes 4 Energistier.

Sommer på Midtgård
I stalden har vi været så heldige at kunne nyde
sommeren med vores 13 kaninunger. De er nu på
vej ud til deres nye familier. Vi håber at alle bliver
glade for deres nye kanin.
I kaninstalden har vi 16 kaniner som skrivende
stund alle er udlejet. Der er en god aktivitet om ka-
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I løbet af efteråret skal der laves bænke rundt om
bålstederne og bagerst i haven etableres et grillområde, så der bliver mulighed for at grille en pølse,
når Midtgård besøges. Vi har været heldige igen at
få bier i baghaven, så bigården skal også renoveres.
For at vi kan blive dygtigere til at formidle viden
om natur og dyr til daginstitutioner, skoler og andre
brugergrupper er en medarbejder i gang naturvejlederuddannelsen. Uddannelsen tager 2 år og består
af teoretisk og praktisk undervisning, samt deltagelse i internater rundt i landet. Dette betyder for
Midtgård at vi i perioder skal undvære en medarbejder og at opgaverne på gården varetages af øvrige medarbejdere.
Men vores ressourcer er ikke ubegrænsede og det
er med stor beklagelse at vi har fundet det nødvendigt at aflyse høstmarkedet i år. At holde et arrangement af denne art kræver mange timers forberedelse og praktiske opgaver, og det kan vi ikke i år.
Men vi lover at have tid til alle gæster der dagligt
besøger gården.
-hanne-

ninerne og der bliver blandt andet hoppet i hallen
samt gået ture, hvor kaninerne nyder godt af de
mange mælkebøtter og frugtgrene. Husk at det er
muligt ved henvendelse til personalet, at blive skrevet op til en kanin på Midtgård.
Vores 10 nye høns har nu forladt stalden og er flyttet i hønsegården sammen med de 4 gamle høns.

Sønderriset

Småfuglene
Hos kanariefuglene, undulaterne og dværgpapegøjen er der liv og glade dage. Vi har fået en del fugleunger og nogle er på vej.
Fasanungerne hos Swinhoefasanen er blevet store.
Påfuglene har 5 æg og vi håber at hunnen snart begynder at ruge. Ved Amhersten har vi mistet fasankokken. Karin forsøger at finde en ny.
Hestene Konik og Tarzan hygger sig på marken og
i den nye hestehus. Vi har jo desværre kun disse to
tilbage, da vi jo har mistet Felix i starten af juni,
Kille er solgt. Vi vil kigge efter en ny pony.
Vi kan se at der er tre haner og afventer opdeling af
gruppen. Husk at alle høns er fritgående og I kan
nyde synet af dem rundt på gården.
Lammene er nu blevet taget fra deres mødre og går
for sig selv på marken ved grusvejen. Fårene er
kommet i engen hvor de nu goldes, dvs at de langsomt stopper mælkeproduktionen. Omkring efterårsferien kommer vædderen ind til konerne.
Fuglene
De fire ællinger fra moskusænderne er nu store og
har en flot fjerdragt. Der er tre hunner og en andrik.
Ved de sorte danske landænder er andrikken desværre død. Lige nu overvejer vi om vi skal have en
ny andrik eller om vi skal udfase racen.

Grisen ”Møffe” har faret lørdag den 19. juli og har
fået 7 smågrise. Grisene er nu begyndt at komme
ud af deres hytte og undersøger marken. Grisene er
et stort tilløbsstykke og de er sjove at iagttage.
Skoven
Mange gæster benytter energistien igennem gårdspladsen og ned i 1000 års skoven. Her møder man
de opstillede aktivitetsredskaber som er flittigt
brugt. Ligeledes er der opstillet et stort og flot
bord/bænke sæt, som kan benyttes af institutioner
og familier på tur i skoven.
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’Håndværk og Design’ er en af de
mange nyskabelser, som vi arbejder
med i skolen. Det er et rigtig spændende fag, som omfatter de gamle
håndværksfag sløjd, håndarbejde
og billedkunst — og i en lokal tolkning i Sønderris også hjemkundskab.
Hovedhjørnestenene i faget er at forene de
gamle håndværksfag og anvende dem i innovative processer, gennem eget virke at
lære at forholde sig bevidst og kritisk til de
mange produkter vi omgiver os med, at opleve skaberglæde og træne sin fantasi og få
viden om materialer, kunstformer, teknikker
osv, som knytter sig til de forskellige elementer, som faget er opbygget af.
Det siger sig selv, at sådan et multi-fag
kommer til at anvende mange forskellige
materialer, og da det alt sammen skal foregå
på et overskueligt, for ikke at sige skrabet
budget, kommer der her en bøn til de mange
22

hjem i Guldager og Sønderris: Har I derhjemme stof– og garnrester, skind– og læderstumper, knapper og lynlåse, bånd og
blonder—som alligevel ikke bliver brugt,
vil vi være taknemmelige over at modtage
det.
Sidste år fik vi både stof og garn, som nu er
blevet brugt helt ’i bund’, det var skønne
materialer, som jeg synes vi har fået meget
ud af—men nu er det væk, og vi har brug
for nyt. Tusind tak til giverne!
Hvis man har sådan en pose broderegarn, en
æske med umage knapper, en bøtte med
brogede bånd eller en rulle brokader, som
kunne gøre godt på skolen, kan man enten
sende det med sit barn i skole, eller det kan
anbringes i bunden af Tårnet på Ravnsbjerggård — gør man det sidste, skal der
sættes et mærke på med hvad det er til.
På forhånd tak!
Bente D. Eskildsen

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Så starter et nyt spejderår
Mandag den 25. august kl. 18.30 i Spejderhuset
Nøglen ved Midtgård - og DU er også velkommen !
Vores spejderkreds er for friske børn fra 0. klasse og opefter
- og børn fra 3 års alderen sammen med en voksen
er velkommen til FamilieSpejd (vi mødes en lørdag om mdr.)

Lørdag den 30. aug. Kl. 10-13
ved Sønderrissdagene
Inviterer vi alle til
”Spejder for en dag”
Kom og prøv nogle af
de sjove aktiviteter.
PS. - Der er også
forældrepasning i
Spejdercaféen
Vi ses ikk´

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 24. august kl. 14.30 : Familiegudstjeneste — Børnekirken
Søndag den 31. august kl. 10.00 : Høstgudstjeneste
Søndag den 7. september kl. 10.00 : Undervisningsgudstjeneste
Søndag den 12-14. september - Menighedsweekend
Søndag den 21. september kl. 10.00 : Gudstjeneste - Thorkild Jensen
Søndag den 28. september kl. 14.30 : Cafégudstjeneste - Frank Korsbro
Søndag den 5. oktober kl. 10.00 : Nadvergudstjeneste - Ditte Kobstrup
Søndag den 12. oktober
- Efterårsferie - besøg en anden kirke
Søndag den 19. oktober kl. 14.30 : Cafégudstjeneste - Jørgen Jürgensen
Søndag den 25.-26. oktober - Baptistkirkens 175 års jubilæumsarrangement
Se mere på Baptistkirkens hjemmeside …..www.baptistkirken-sydjylland.dk
Yderlige oplysninger gives gerne hos
Baptistkirkens præst Jørgen Jürgensen på tlf. 2180 6151

23

Sønderriset

24

Sønderriset

25

Sønderriset

Babysalmesang i Guldager Kirke
Fra september til november er der babysalmesang i alt
otte gange hver gang torsdage fra kl. 10.00 til ca. kl.
11. Det er musikpædagog Signe Friis, der sammen med
organist Karina Bøje Jensen, leder forløbet. Babysalmesang afholdes følgende torsdage:
4/9, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11 og 13/11..
Tilmelding kan ske til kordegn Torben Christiansen på
kirkekontoret, telefon: 75 11 61 90 eller mail: guldager.sogn@km.dk.
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Familiegudstjeneste kl. 17.30 - 18.55
Før Disney-gudstjeneste i Sognehuset i Sønderris
Det er sognepræst Mette Præstegaard Friis, som har
stået for denne aktivitet. Mette er udstationeret som
feltpræst i Afganistan hele efteråret, derfor har vi valgt
at afholde arrangementet i en lidt ændret form, nemlig
mere som en sangaften med oplæsning af en – to bibelhistorier og med fællesspisning som afslutning. Børneog ungdomskoret vil igen deltage i aftenerne, som afholdes en fredag i september, oktober og november
måned, følgende datoer: 26/9, 24/10 og 21/11.
Tilmelding kan ske til kordegn Torben Christiansen på
kirkekontoret, telefon: 75 11 61 90 eller mail:
guldager.sogn@km.dk.

Sønderriset

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Guldager

17. aug.

09.00

24. aug.

10.30

31. aug.

10.30

6. sept.

Hostrup
10.30

Præst

Bemærkninger

JKBP

9. s. e. trin.

BB

10. s. e. trin.

JKBP

11. s. e. trin.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

7. sept.

10.00

BB

Højskoledag. Ingen dåb

14. sept.

09.00

BB

13. s. e. trin.

21. sept.

10.30

JKBP

14. s. e. trin.

28. sept.

10.30

BB

15. s. e. trin. Høstgudstjeneste

4. okt.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

5. okt.

10.30

BB

16. s. e. trin.

12. okt.

09.00

JKBP

17. s. e. trin.

19. okt.

10.30

BB

18. s. e. trin.

09.00

10.30
09.00

10.30

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

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt MPF: Mette Præstegaard Friis

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

Syng med i kirken
I Guldager Kirke har vi rigtig mange bryllupper og dåbshandlinger. Det er så
positive og menneskekærlige handlinger, at man kun kan blive glad. Når jeg har
været i kirke en søndag, og der har været én, to eller endda tre dåbshandlinger så udover at glæde mig på børnenes og forældrenes vegne, så synes jeg alligevel, der er noget, der er en smule trist. Og det er, at næsten ingen synger med på
de smukke salmer.
Vi har en meget dygtig organist i kirken og ligeså er kirkekoret dygtigt. Selvfølgelig er det dejligt at høre koret, men nogle gange virker gudstjenesten næsten
som en koncert for organist og kor, og det er alligevel ikke meningen. Jeg er helt
klar over, at mange ikke kender alle salmer, men efter første vers – så prøv at
synge med. Det er virkelig skønt at synge, så taget løfter sig – og det kunne man
vel egentlig godt forvente, når nu der f.eks. er tre dåbshandlinger og kirken næsten er fuld – ikke sandt?
Ja, men jeg kan ikke synge, vil mange også sige. Det er bare ikke rigtigt. Jo mere, man synger – des bedre kan man, og jo mere og større glæde får man ud af
det. Desuden kan man fordybe sig i teksten undervejs.
Prøv det næste gang, du er i kirke. Syng med på salmerne.
Inger Jensen

Graver
Susanne Jensen
 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

Kirkelige handlinger
Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse
til Kirkekontoret

Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til
gudstjenester i Guldager kirke.
Ring til Esbjerg Taxa, 75 14 45 00
og bestil en vogn. Chaufføren vil
selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren. Hjemkørsel arrangeres af kirkebetjeningen.
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Sønderriset

Vi byder alle både store og små og gamle
og unge velkommen til årets byfest i Sønderris!
Se program inde i bladet.
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