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Billedet er fra de tyske Baptistspejderes lejr 9. BULA i Friedensau, lidt vest for Berlin fra den 1. – 9.
august 2015.
Baptistpejderne fra Esbjerg og Århus deltager og oplever, at det er rart at få nye gode venskaber.
Julie fra Esbjerg og Maibrit fra Wasbüttel mødtes igen efter begge tidligere har deltaget på Spejdernes
lejr i Holstebro i 2012.
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Det vil jeg gerne forskåne dem for,
så for en sikkerheds skyld holder jeg
min hund i snor.

De af os, der har valgt at dele
liv og bolig med en hund, synes
nok at det er vores egen lille
’Krølle’, der er den bedste af
dem alle.
Sådan har jeg det i hvert fald med
min egen hund, som ses på et ungdomsbillede herover. Han er så kulsort, at han er svær at tage gode portrætter af, for hans lille søde hundeansigt forsvinder i skygger og krøller.
Han er stadig ung og meget kåd, og
især børn der løber og leger med
bolde kan få ham helt op på dutterne.
Hvor vil han gerne lege med, det
ville bare være det allersjoveste!
Og nu kommer den løftede pegefinger til mine med-hunde-mennesker:

Selv om hunden måske er en mindre
hund, så skal den holdes i snor de
steder hvor børnene løber og leger
eller træner boldspil, for det er
langtfra alle, som synes det er sjovt
med en hund, der hopper op og løber efter dem. Faktisk er ganske
mange børn bange for hunde.
Det er ikke en god måde at lære
hundene at kende på at børnene skal
føle sig forfulgt eller overfaldet af
en legesyg og fjollet hund.
Husk også på, at hvis man blot er 8
år gammel, så er selv en mellempuddel eller cocker spaniel et stort
og stærkt dyr.
Min egen lille krølfis har også energi for tre, og hvis han virkelig er i
hopla, kan han sagtens vælte både
børn, cyklister og gamle damer omkuld.

Krølfisen viser her på billedet
en korrekt emballeret lort, lige
til at tage med hjem til egen
skraldespand, hvis man ikke
støder på en offentlig på vejen
hjem.

Der er dem, der har god kommando
over deres hund, og som altid kan
kalde den til sig, hvis den forsøger
at kontakte fremmede mennesker
eller hunde på gaden. Det er misundelsesværdigt. Så dygtige er Krøllen
og jeg ikke endnu. Men for det ængstelige barn, som man møder på fortovet eller sportspladsen, kan det
betyde meget, om du virkelig VISER at du har styr på hunden —
igen ved at holde den i snor. Altså
ikke for din eller hundens skyld,
men for det barn, som er skræmt
ved tanken om at hunden er løs.
En anden god ting at huske på, når
man som hundeejer går på luftetur i
vores dejlige område, så er specielt
sportspladserne steder hvor mange
børn færdes. De er måske barfodede, eller de skal i forbindelse med
træning ligge eller sidde på græsset.
Så er det ikke så fantastisk, hvis
Krøllen har brugt plænen som toilet
timen før. Heller ikke selv om du
evt. samler lorten op i en pose —
lorten skal ikke være ret blød i det
(undskyld jeg udpensler det) før du
ikke kan samle hele problemet op i
posen. Der sidder noget tilbage i
græsset. Og det skal børnene IKKE
stå, sidde, løbe eller hoppe i. Så
brug kun sportspladsen til at træne
med hund, hvis der ikke er børn i
sigte, og hvis din hund har besørget
grundigt nok til at holde tæt, så længe I er der. Men husk, børnene har
førsteretten til plænerne.
Med god menneskeadfærd som hundeejer, kan man måske en dag opnå,
at også andre synes at man har —
Jordens dejligste hund.
Det var blot et lille bjæf fra redaktøren :-)
-> bee
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Fredag den 28. august, kl. 14.30 – ca. 16.00,
Stjernetorvet på Sønderrisskolen

Bedsteforældre-banko
med børnebørn
Alle børn til og med 3. klasse inviteres til at tage bedsteforældre med til banko på AURAskolen –
Sønderris.
Det er fredag d. 28. august, fra kl. 14.30 -16.00.
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 fra fredag d. 14. august 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 sjove timer sammen med jer.
Er der spørgsmål, kan skolens kontor kontaktes på tlf. 76162301 eller på mail jpn@esbjergkommune.dk
eller suhou@esbjergkommune.dk
Med venlig hilsen
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Både 7., og 8. klasse har været så heldige at have
besøg af Ulrik S, der er udsendt som FN soldat i
Sydsudan (United Nations Mission in South
Sudan).
Alle elever blev præsenteret for et land og et
arbejde, som var helt ukendt for dem.
Eleverne har nu ny viden som f.eks. at Sydsudan er
på størrelse med Frankrig. Der bor ca. 10.6 mio
mennesker. Landet er fattigt og har siden 2013 været
ramt af en borgerkrig. Derfor opholder 200.000
mennesker sig i øjeblikket i flygtningelejre.
Nilen, verdens største flod, går gennem Sydsudan.
Den er medvirkende til, at landet mange steder er
frodigt og har landbrug. Derudover har Sydsudan
også olie, som er en vigtig ressource.
Hvert år oplever Sydsudan 4 måneder med tørke og
8 måneder med regntid. Når der er tørke er

temepraturen dagligt mellem 40 og 50 grader, der
afløses af regntiden, hvor temperaturen falder til 30
grader.
Ulrik fortalte lidt om forskellen på det arbejde, som
NATO og FN udfører, og eleverne blev
opmærksomme på, at det at være udsendt soldat ikke
altid er lig med krig og våben.
Eleverne var flittige med spørgsmål til Ulrik, og de
syntes, det var spændende faktisk at møde en, der
selv står midt i tingene og kan fortælle egne
beretninger.
Tak til Ulrik S for et meget spændende oplæg og
indblik i en helt anderledes arbejdsverden.
Signe Nielsen / Lisbeth Kodal

Stolte fjerdeklasses-elever viser deres flotte arbejde frem for fotografen
5

Sønderriset

6

Sønderriset

BILLETTER
Det er stadig muligt at købe billetter med spisning – men salget lukker om få dage….
Det er muligt at købe billetter uden spisning helt indtil koncerten går i gang.

DRINKSBILLETTER
Vi har lyttet til nogles kritik fra sidste år. Vi bibeholder systemet med drinksbilletter, da det letter arbejdet
for de frivillige i baren betragteligt.
Til gengæld refunderer vi i år de drinksbilletter, I eventuelt har fået købt for mange.
Refusionen skal ske, inden hallen forlades – og senest kl. 02.00.
(Eventuelle billetter fra sidste år kan ikke anvendes i år, hvis altså nogen kunne få den idé – farven er ikke
den samme i år…)

HÆRVÆRK
Tilføjelse til programmet for Sønderrisdage
Onsdag aften i Sønderrisdagene har vi forældrefodbold, jfr.
programmet. Du kan også få målt, hvor hårdt dit skud er.
Men men men – desværre har vi klubben været udsat for
hærværk mod et af vore 5-mands mål, så vi skal prøve at
skaffe lidt penge til et nyt.

Derfor har vi også lavet en skudkonkurrence, hvor du skal
ramme nogle huller… Der vil være en konkurrence for børn
– og en for voksne. Der vil være en rigtig fin præmie til vinderen i begge konkurrencer.
Så kom forbi og deltag!
Mikkel Jørgensen, SSK fodbold.
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Der sker rigtigt meget i SSK i den kommende
tid!
PROGRAM
Vi har hele programmet for efteråret klar – se
her i bladet.
For eventuelt at gøre det lidt lettere at overskue
alle tilbud, vi har, kan du tage midtersiderne af
bladet ud og lave dig en lille folder, hvoraf du
kan se, hvilke tilbud, SSK har til voksne. Uddybende programmer og informationer er så
her i bladet og på hjemmesiden
www.soenderris.dk/ssk - endvidere er der flere
forskellige grupper på Facebook, hvor du kan
finde informationer om alle de mange muligheder.
Desværre er vi i den situation, at vi mangler en
leder til vores børnebadminton. Kunne det være
dig? Eller kender du til en, der kunne være den
rigtige person? Skriv til os, hvis du vil vide mere ssk@soenderris.dk
Der er også et lille ”hul” i vores gymnastikafdeling – vi har rigtigt meget lyst til at etablere
et hold med en eller anden form for dans –
zumba, linedance, hip/hop eller noget helt andet…. Vi har en ledig time i gymnastiksalen
kl. 19 om tirsdagen, men mangler en instruktør… var det noget, du kunne tænke dig? Eller
kender du én, der lige ville være skræddersyet
til dette – så skriv til os. Vi betaler naturligvis
for kurser etc.
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SØNDERRISDDAGE
Vi har – sammen med Skolen og Klubben - hele festugen på skinner – Sønderrisdagene løber
af stablen i uge 35. Alle husstande har fået et
program i postkassen, og har du ikke fundet
det, så er det genoptrykt her i bladet på bagsiden – lige til at hive af og folde sammen til opslagstavlen – vi håber at se dig til et eller flere
af de mange forskellige arrangementer, som er
for alle i Sønderris og omegn.
SPONSORUDVALG
SSK har tidligere haft et sponsorudvalg, og vi
har brug for at få dette genetableret. Det kunne
være rigtigt dejligt, hvis der sad nogle rundt
omkring, der kunne tænke sig at gøre lidt for
hjælpe med dels at pleje de sponsorer, vi allerede har – men også opsøge og forsøge at skaffe
nye. Har du erfaring med dette? Eller kunne du
bare godt tænke dig at få det? Skriv til os!

Sønderriset
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Søren Finnerup, t.v., overrækker her gaver til årets træner, Morten Just.
Foto: Mads Frahm

Titlen som årets træner
2014/2015 går til en person, som trådte til, da det
virkelig brændte på, og han har efterhånden været
med i nogle år.
Han har stået alene med sit hold i flere perioder og
er alligevel mødt op med overskud og energi på
træningsbanen 2 gange i ugen.
Han er meget engageret og har formået at få holdet
til at vokse - både i antal og mht. deres spil.
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Han har taget flere kurser for at dygtiggøre sig,
hvilket tyder på, at han fortsætter mange år endnu det håber vi i hvert fald.
Tak fordi du gør en forskel - og stort til lykke med
titlen som årets træner 2014/2015 til træner for u9,
Morten Just.
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Endnu engang var alle ungdomsspillere i
Sønderris Sportsklubs fodboldafdeling
inviteret til at deltage i årets fodboldskole
i Sønderris. 86 spillere - både drenge og
piger - havde sagt ja til invitationen.
Fodboldskolen startede fredag den 12. juni kl.
15.00. Her mødte alle deltagerne op foran hallen i
Sønderris og så var der fælles fotografering
sammen med alle trænere og hjælpere.
I samme forbindelse fik alle spillere udleveret
muleposer og drikkedunke fra Sydbank, samt en
sort spilletrøje fra Hummel.
Ved den efterfølgende indmarch blev spillerne på
vejen ind i hallen akkompagneret af hymnen fra
Premier League og en stor mængde klappende
forældre. Alle havde taget opstilling langs hallens

mure og fulgte med i deres børns marcheren og
glæde, når deres navn blev råbt op af vores alle
sammens Bubber - alias Thomas Larsen.
Efter indmarch og introduktion tog Gymnastik
Gitte over med opvarmning af alle i vanlig stil til
stor glæde for alle spillere og trænere. Ved det
efterfølgende træningspas kunne hver spiller træne
med deres helt egen bold - købt med støtte fra
Carlsbergs Sportsfond.
Nogle meget trætte spillere kørte hjem kl. 18.00
efter en lang dag med både skole og fodboldskole.
Lørdag morgen stod den så igen på fodbold og et
veloverstået første pas blev afbrudt af en suveræn
frokost tilberedt af de røde tøser. Pitabrød med lige
præcis det man helst ville have. Hjem-is var også
så venlige, at de slog et smut forbi med is til alle
fodboldelskere. Det samme gælder EfBs maskot
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Strittiz, der heller ikke kunne holde sig væk fra
Sønderris græsbaner denne eftermiddag.
Eftermiddagen blev brugt på afviklingen af 2.
træningspas og vores tværgående konkurrencer i
hårdeste spark, pointmuren og agilitybanen.
Desværre var der også regn på vej, så da 2.
træningspas var forbi og dagens højdepunkt skulle
afvikles, blev det en våd affære. Kampene mellem
trænere og spillere, blev afviklet i silende regn - og
naturligvis med klare vindere på alle banerne.
Trænerne.
Pizzaen om aftenen, der blev leveret fra Star Pizza
og slikposerne fra Det Faglige Hus blev nydt i
fulde drag. Og så blev der da lige spillet endnu en
fodboldkamp - børn mod voksne - denne gang i
hallen, hvor spillerne trak sig sejrrigt ud.
Efter en god nats søvn stillede alle spillere klar til
start søndag morgen og endnu et træningspas.
Dernæst endnu en kulinarisk oplevelse leveret af de
røde tøser.
Og så var alle ellers klar til det store slag. Årets
finalekampe - hvor det engelske mesterskab skulle
afgøres. Det blev nogle meget tætte kampe - nogle
blev afgjort på golden goal.
Afslutningsceremonien bød på præmier til alle
årgange, bedste træner og bedste forældre i vores
tværgående konkurrencer. Og kl. 15.00 kunne alle
spillere gå fodboldmætte hjem glade i sindet og
med et billede af deres engelske hold og
holdkammerater.
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Endnu en skøn fodboldskole med masser af
oplevelser sammen med alle sønderris spillere var
nu slut. For at sådan et stort arrangement skal
kunne lade sig gøre kræver det hjælp fra mange.
Derfor skal lyde en stor tak til alle vores
engagerede trænere og hjælpere, til Gymnastik
Gitte, Foto Mads Frahm, nattevagter, kagebagere
og opryddere til sidst.
Vi håber på at kunne låne alle fodboldspillere igen
til næste år til en forhåbentligt lige så vellykket
fodboldskole.
Vi viser lige et par fotos her – og du kan se en masse gode billeder på hjemmesiden, se: http://
soenderris.dk/ssk/billeder/2015fodboldskole/
Tak til alle vores velvillige sponsorer: Sportsmaster, SSK, Fakta i Sønderris, Det Faglige Hus, IAT,
Valsemøllen, Sydbank, Click Foto, Hjem-Is, Star
Pizza og Carlsberg Sportsfond.
Thomas Larsen - Søren Finnerup - Torben Kristiansen - Mikkel Jørgensen
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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.

Kig rundt i bladet her – der er programmer for
håndbold, fodbold, spinning og gymnastik, ligesom
der er omtale af mulighederne inden for fitness og
livsstilsændring.
Ud over de viste programmer er der også SSK Løb
- se hjemmesiden for, hvilke hold der p.t. kører i
løbeafdelingen og hvornår, de starter nye hold op.
I SSK badminton er der for tiden kun mulighed for
motionsbadminton – læs også på hjemmesiden herom. Badminton for børn er midlertidigt stoppet, da
vi mangler en ildsjæl som afdelingsleder. Se annonce her i bladet for en ny afdelingsleder.

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!

Ingen sæsonstart uden nyheder!!
I gymnastikafdelingen er der i år to nye tilbud for
børn – så kig ekstra godt efter annoncen for denne
afdeling – og læs eventuelt endnu mere på hjemmesiden, hvor de enkelte hold er nøjere beskrevet.
Håndbold har også en nyhed for børn– se omtale
her i bladet af tilbud til U4 – Trille Trolle.
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.

13

Sønderriset

Træn når du har tid!
SSK Fitness er for helt almindelige mennesker, der ønsker
en sundere og mere aktiv hverdag - og vi hjælper dig med at
komme i gang.
Vi er 9 instruktører, som løbende bliver opdateret via kurser
og som står parat i mellem kl. 18.00 - 20.00 (mandag – torsdag) med hjælp og vejledning.
Du kan få et personligt træningsprogram.
Centeret har åbent alle ugens 7 dage fra kl. 05.00 - 22.00,
hvor medlemmerne kan komme og gå som de har tid og lyst
til.
Dette foregår ved hjælp af et adgangsbrik.
Vi glæder os til at møde dig!
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PRIS:
Automatisk betaling via dankort:
Løbehold på alle niveauer. Der starter begynderhold op
hvert 1/2 år.
Vi løber tirdag og torsdag kl. 17.00.
Distancerne vil være afpasset
deltagerne 3, 5, 7 og 10 km samt
halvmarathon.
Der arrangeres et stort fælles
”Sønderrisløb” ultimo august i
forbindelse med Sønderrisdagene.
Her inviteres egne medlemmer, men
også andre må deltage.

Kr. 149,-

pr. måned
uden binding, fri træning.

Træn på alle vores hold indenfor gymnastik, indoor cycling,
løb, fodbold samt fri træning i Fitness lokalet.

Indmeldelsesgebyr Kr. 100,Dørbrik Kr. 100,-

Tilbud
til voksne

Tilmelding/Betaling:
• Via selvbetjening på

soenderris.dk/ssk  SSK OnlineShop

SSK Online-shop

• Via SSK’s medlemsservice i hallen

Sønderris Sportsklub
Sønderris Hallen
På alle voksenhold kan du også
benytte denne 149,- kr’s ordning.

Att.: Formand Inge Hansen
Krebsens Kvarter 72 · 6710 Esbjerg V.
SSK’s medlemsservice finder du i foyeren ved Sønderrishallen.
Åbningstider ses på soenderris.dk/ssk

E-mail: ssk@soenderris.dk

soenderris.dk/ssk

Efter
indmeldelse
modtager du en vn
erna
e-mail med brug du så
m
so
d,
og passwor
mefra til
kan bruge hjem oke
at booke og afbo ld
dig på alle de ho
du ønsker

Der tages forbehold for evt. ændringer eller trykfejl. Vers. Marts 2015

KONTAKT:

,9
Kprr.. m14
å n ed

Vores motionslokale på 90 m2 er indrettet med et
bredt udvalg af motionsudstyr til træning af kondition, styrke og koordination. Der er løbebånd,
romaskine, crosstrainer, styrketræningsmaskiner, håndvægte, vægtstænger m.m.

Der udbydes indendørs cykling hele året.
Du finder en oversigt over alle holdene på

soenderris.dk/ssk

Vi er flere instruktører, der står klar til at byde
dig velkommen. Alle har gennemgået en DGI
uddannelse som fitnessinstruktør. Vi er både
mænd og kvinder. Du vil kunne finde os i fitnesslokalet på faste tidspunkter eller efter aftale.

Fitnesslokalet vil være åben alle ugens dage fra
kl. 5.00 til kl. 22.00. Adgang sker ved hjælp af din
personlige dørbrik. Omklædning og bad foregår ved
indgangen.

Instruktion
ved fitnessuddannede
instruktører

• Step koreografi på bænke
• Yoga
• Muskeltræning. En time for
dig der ønsker at få trænet
hele kroppen igennem.
• Intensiv ryg og mavetræning
• Dans
• Powerhoop
Du finder en oversigt over alle holdene på

Husk at medbringe behageligt træningstøj, indendørssko, drikkeflaske og et træningshåndklæde.
Du kan trygt træne hos os. Vi hjælper dig med at komme igang, og tilbyder at lave et personligt træningsprogram til dig.

Der tilbydes forskellige hold.

soenderris.dk/ssk

Der vil være hold fordelt på de forskellige dage og tidspunkter. Der vil være begynderhold, letøvede og hold
for øvede. Vi har 20 cykler, der står klar.
Alle instruktørene har gennemgået en
uddannelse i DGI.
Husk at medbringe behageligt
træningstøj, indendørssko eller
cykelsko, drikkeflaske og et
træningshåndklæde.
Mødetid er 15 min. før holdstart. Det
er vigtigt at få cyklen indstillet rigtigt,
og at du er helt klar når timen starter.
Løbende vil der være forskellige tiltag
med cykling i flere timer. Det er for alle,
både nuværende og gamle medlemmer af SSK,
men også for eksterne. Der inviteres gæsteinstruktører
til dagen.

Den primære sæson hedder 1. september til 30.
marts, derudover tilbydes også sommergymnastik i
perioden fra 1. april til ultimo juni.
Træning foregår i gymnastiksalen på Sønderris
Skolen. Alle er velkomne - også dig der ikke lige fik
startet, da sæsonen begyndte.
Husk at medbringe behageligt træningstøj, indendørssko, drikkeflaske og et træningshåndklæde.
Vintersæsonen afsluttes ultimo marts med
en gymnastikopvisning for alle børn
og voksne. Holdet for voksne
bestemmer selv, om de vil
lave en opvisning.
Alle SSK-hold fotograferes. Dagen byder
også på opvisning fra
indbudte gæstehold.

Sønderriset

Livsstilsændring/kostvejledning efterår 2015
Nyt 10 ugers forløb. Det foregår i gymnastiksalen på Sønderrisskolen.
Vi starter den 30/8 2015 og fortsætter mandage kl. 19.00-20.30
Vi arbejder med vand, sukkerafhængighed, kostsammensætning, forarbejdet mad,
søvn, varedeklarationer, træning og meget mere.
Vejning og kropsmåling. Opskrifter og portal med skriftlig materiale
Se mere og udførlig info på http://soenderris.dk/livsstil/index.htm
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Så er træningsplanen for vintersæsonen i SSK håndbold
klar. Vi starter træningen i uge 34, dog først uge 35 for
Trille Trolle.
Vedhæftede plan er gældende til efterårsferien, derefter

kan der ske ændringer på træningstiderne om torsdagen,
da vi starter samtræning årgangene imellem.
Der er åben for tilmelding på hjemmesiden.

Træningsplan, vinter 2015/16 Sønderris SK, håndbold
Mandag
U12

Piger

2003-04

17:45 - 19:15

Lasse, Tina, Jeppe, Merete,

U14

Piger

2001-02

19:15 - 20:30

Mads, Bo, Dorthe, Knud-

Senior

Damer

20:30 - 22:00

Tirsdag
U8

Mix

2007-08

16:00 - 17:15

Irene, Rikke, Jette, Melissa

U6

Mix

2009-10

17:00 - 18:00

Gina, Sofie, Mia & Line

U10
U10
U16

Piger
Drenge
Piger

2005-06
2005-06
1999-00

17:45 - 18:45
18:45 - 19:45
19:45 - 21:00

Michael, Lene, Anne, Cecilie
Grete, Kim, Tina & Amalie
Michael & Grethe

Onsdag
Trille Trolle - Spiller + foældre 2011

16:30 - 17:15

Lone & Annette

UdviklingstræU18
Piger

1997-98

17:15 - 18:15
18:30 - 20:00

Lars
Kim & Søren

U10

Drenge

2005-06

16:30 - 17:30

Grete, Kim, Tina & Amalie

U10

Piger

2005-06

17:30 - 18:30

Michael, Lene, Anne, Cecilie

U12

Piger

2003-04

18:30 - 19:30

Lasse, Tina, Jeppe, Merete,

U14
U16

Piger
Piger

2001-02
1999-00

19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Mads, Bo, Dorthe, KnudMichael & Grethe

Torsdag

Kontakt afdelingsledere Mads & Annette på sskhaandbold@soenderris.dk for nærmere information
Samtlige træninger foregår i Sønderrishallen

U12 piger er lukket for tilgang, ønsker du at komme på venteliste så kontakt sskhaandbold@soenderris.dk

Sæsonstart uge 34 - 2015 / Trille Trolle fra uge 35
Ret til ændringer & flytning af træningstider forbeholdes
Tilmelding & betaling via http://soenderris.dk/ssk/
18
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TRILLE TROLLE
– Nyt tilbud hos SSK håndbold
Fra sæsonen 2015/2016 tilbyder SSK håndbold "Trille og Trolle"
håndbold for de mindste.
Trille Trolle henvender sig til U4 (4-årige), hvor forældre/
bedsteforældre er med børnene på gulvet.
Et træningstilbud hvor motorik, bold og begejstring er i højsædet.
Vi starter træningen op onsdag i uge 35, altså ugen hvor Sønderrisdagene afholdes.
Der trænes hver onsdag i hallen kl. 16.30 til 17.15 - alle er velkommen.
Spørgsmål kan rettes til sskhaandbold@soenderris.dk
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Nyt fra gården

Dansk landhøne med kyllinger. Racen har formodentlig levet i Danmark siden jernalderen.

Så er sommerferien forbi
og mange familier har
brugt gården som udflugtsmål i deres ferie. De daglige
foderture har været en succes og givet anledning til
mange gode snakke.
Både børn og voksne viser stor
interesse for gårdens dyrehold.
Mange af vores besøgende er ved
at være hjemmevante på gården
og med deres nysgerrige spørgsmål er de med til at gøre vores
hverdag mere levende. Alle disse
snakke giver os inspiration til nye
ideer og aktiviteter, som de besøgende kan føle ejerskab af. Vi
mærker det blandt andet ved at
besøgende er meget opmærksomme på gården efter lukketid, hvor
de er gode til at kontakte os hvis
de oplever problemer med dyrene.
Hvilket vi er utrolig glade for.
Fårene går nu i engen sammen
med det skotske højlands kvæg og
vores polske pony Konik. Lammene går fortsat på de dertil anlagte marker ved grusvejen. Vi
har i år bøvlet en del med vores
lam, som stikker af og løber rundt
omkring på gårdens marker. Vi
har forsøgt at dobbeltsikre vores
20

hegn og håber på at de nu bliver
inde frem til slagtedato midt i september.
Den danske Landracekanin er blevet parret og vi håber på at have
et kuld unger til høstmarkedet.
Shetlandsponyen Gina har været
ved hingst ved Stald Vesterbæk
og vi forventer føl omkring 22.
maj 2016.
Landracegæssene er nu flyttet ind
hos Moskusænderne og de befinder sig godt.

I år har vi fået 5 moskusællinger
som vi har passet godt på, da vi
har mange gråkrager som nyder
at spise æg samt ællinger.
I denne indhegning har vi som et
forsøg også vores avls landracerace hankanin boende. Han stortri-

ves i det åbne landskab og nyder
at have besøg af børnene.
I hønsegården har den danske
landrace høne været skruk og hun
er fulgt på tætteste hold i de 21
dage indtil vi fik fem fin kyllinger. De er nu at finde rundt omkring på gården sammen med
hønseflokken.
Vi har været heldige at købe hele
samlingen af udstoppede fugle,
sten lidt kranier og andre gode
sager fra Kvong Friskole – vi er
nu igen i gang med at indrette vores formidlingsrum i stuen
Torben, vores fantastiske havemand er vendt tilbage som seniorjobber og vi byder ham velkommen. Han har været savnet på gården, da de grønne områder er meget hurtigt voksende på denne årstid.
Vores snedker har haft travlt i
skolehaverne. Her er er der etableret højbede samt et skur til diverse redskaber. Institutioner og
skoleklasser vil kunne dyrke i haven fra foråret 2016. – fie/signe

Sønderriset

Økologisk Høstmarked, søndag
d. 6. september 10-16
Vi inviterer jer igen til Øko-marked på Midtgård.
Sæt et stort X i kalenderen og kom til en dejlig dag
for hele familien.
Vi har sammensat et spændende program fyldt
med oplevelser for hele familien. Her er alt lige fra
den traditionelle falkeflyvning, hvor Frank Skårup
demonstrerer falkejagt og fortæller om falkene og
til gøgl med alle gøglerne fra ”Fugl Fønix”.
Forskellige boder med økologiske smagsprøver og
oplev den spændende udstilling af landbrugsredskaber 1:32 – her er også mulighed for at børnene
kan prøve at lege på den opstillede bane.
Der er mulighed for at nogle børn kan bygge
fuglehus med folkene fra DOF eller filte med uld
fra
I kan læse meget mere på vores hjemmeside:
www.midtgaard.esbjegkommune.dk – klik på fanen: åbent hus/høstmarked.

Spændende uger med Galaxens vuggestuer
I ugerne 25+26+27 var alle de største børn fra Galaxens vuggestue i udflytter på Midtgård. Nogle fantastiske uger hvor børnene kom helt tæt på dyrene. De deltog i den daglige fodring af gårdens hønseflok og
kaninerne – spændende at opleve børnenes begejstring for at være med – fryden når hønsene kom og spise
korn og kaninerne der ventede på mælkebøtterne. Børnene samlede æg ved hønsene og fodrede ænderne
og det sidste hold var heldige og opleve at der pludselig var en kylling under hønens vinger. Derudover
oplevede alle børnene lammene og fårene og de modige prøvede at sidde på den lille hest. Efter dagens
opgaver fik alle børn en velfortjent søvn og faldt hurtigt i søvn på de bløde fåreskind alle med friske røde
kinder.

21

Sønderriset

22

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1.

VELKOMMEN
- til ”SPEJDER for en dag”
på MIDTGÅRDS HØSTMARKED
Søndag den 6. september kl. 10 - 16
- til spejdermøde hver

ONSDAG kl. 18.30

1. gang den 19. august til Opstarts spejdermøde

fra 0. klasse i Flokken og fra 4. klasse i Troppen
eller fra 3. års alderen sammen med din familie
til FamilieSpejd en lørdag formiddag/mdr.
1. gang den 29. august
Yderligere oplysninger
v/ Korsbro tlf. 27821524
KOM og PRØV
- det koster
ikke noget !
SES VI ??

Hver onsdag kl. 18,30 – 20,00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård
Vil du vide mere kan du også ringe til kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 22245 3944

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

16. august kl. 10.30 - Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
23. august er der fællesgudstjeneste i Egernsund.
30. august kl. 19.00 - Sangaften - Laila Ravn
6. september kl. 9.00 - Morgenandagt ifb med Midtgårds Høstmarked
13. september er der lejrgudstjeneste ifb. med menighedsweekend
i Hemmet Strand Lejren v/ Ringkøbing Fjord
20. september kl.10.30 - Nadvergudstjeneste
27. september kl.14.30 - Cafégudstjeneste
4. oktober kl. 10.30 - Nadvergudstjeneste
11. oktober kl. 14.30 - Cafégudstjeneste

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

Sønderriset

Billede: Nordisk Film, ’Barbara’

Sogneeftermiddage
Onsdag den 2. september kl. 15.00: ”Barbara”. Vi skal se Nils Malmros’ filmatisering af Jørgen Frantz
Jacobsens roman ”Barbara”
Onsdag den 7. oktober kl. 15.00: "Fortællinger i Kabul”
Vores sognepræst Mette Friis Præstegaard fortæller om sin udsendelse til Kabul, Afghanistan. Om opgaven, vilkårene, oplevelserne, om at rejse fra sin familie og om, hvordan historier fortalt på baggrund af
livet som udsendt i Kabul, blev hendes måde at holde kontakt til danskerne i de forskellige lejre i Kabul."
Onsdag den 4. november kl. 15.00: ”Menighedsmøde”
Menighedsrådet fortæller den onsdag om det, der er sket i kirken det sidste års tid samt hvad fremtiden
bringer.

Sogneaftener
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30: ”Tre idioter og en fjerde” ved sognepræst Jens Christian Jermiin Nielsen, Sneum/Tjæreborg
”Til sidst lød der to skud, det første var et mord og det sidste et selvmord” – Med de ord tager Jens Jermiin Nielsen, sognepræst i Sneum- Tjæreborg fat på sit foredrag over et gammelt, men eviggyldigt tema i
europæisk tænkning. Temaet kan sammenfattes under ordet ”idiot”. Normalt anser vi ordet idiot for at være et skældsord eller forbundet med noget helt håbløst. Jens Jermiins påstand er imidlertid, at det netop er
forbundet med håb og derfor nødvendigt at holde fast på. Han folder sin påstand ud i et træk henover tre
forskellige idioter skildret af Hasse Alfredsson, Elsa Morante, Fjodor Dostojevskij og så som ophav til de
tre første idioter den fjerde, der afstedkom en opstandelse, der ikke sidenhen er overgået.
Torsdag den 19. november kl. 19.30: ”Kingo” ved sognepræst Arne Mårup, Hjerting.
Der kan på sogneeftermiddage og –aftener købes kaffe og brød for kr. 25,-
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Kor i Guldager Kirke
Børnekoret ved Guldager Kirke optager nye medlemmer i alderen fra 3.
klassetrin.
Korprøverne afholdes i Sognehuset i Sønderris Torsdage kl. 15.30 –
16.30.
Voksenkoret optager ligeledes nye medlemmer.
Korprøverne afholdes i Guldager Kirke Torsdage kl. 17.15 – 18.15
Kontakt organist Karina Jensen på tlf. 50 933327
eller organistiguldager@gmail.com

Højskoledag, søndag den 20. september kl. 10.00: Grundtvig - i fortælling og sang
Vi begynder dagen med gudstjeneste i Guldager
kirke kl. 10.00. Efter gudstjenesten tager vi i sognehuset, hvor der er foredrag om Grundtvig ved
tidl. folketingsmedlem Christian Lund Jepsen.
Grundtvig er en dansker der præger vores samfund. Christian Lund Jepsen vil fortælle om
Grundtvigs liv og virke - og hans betydning for
den måde vi lever på i Danmark. Fortællingen
varieres med fællessang.
Efter frokosten vil vi synge fra højskolesangbogen.
Deltagelse koster kr. 130,- hvilket inkluderer
frokost
Tilmelding til kirkekontoret på 75 11 61 90 senest den 12.
september
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Guldager Kirke

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Guldager

Hostrup

Præst

Bemærkninger
Sognepræst

23. aug. 10.30

30. aug. 09.00

10.30

BB

12. s. e. trin.

BB

13. s. e. trin.

5. sept.

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

6. sept.

10.30

BB

14. s. e. trin.

MPF

15. s. e. trin.

13. sept. 10.30

09.00

Høstgudstj.
20. sept. 10.00

BB

Højskoledag.
Ingen dåb.

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
27. sept. 09.00

10.30

MPF

17. s. e. trin.

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

Graver
3. okt.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

4. okt.

10.30

MPF

18. s. e. trin.

Søren Brydsø
 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset
11. okt. 10.30

09.00

BB

19. s. e. trin.

Krebsens Kvarter 74
Sønderris

Kirkelige handlinger
18. okt. 10.30

BB

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis
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20. s. e. trin.

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.

Aftenen starter med fællesspisning, inden Sweethearts går
på scenen og fyrer den af. DJ Carsten Agerbæk vil spille op i
pauserne.
Dørene åbnes kl. 17:00
SSK Online-shop
Billetter købes via http:/soenderris.dk/ssk
Sidste mulighed for køb af billetter den 21. august
Billetter uden spisning kan dog købes på dagen ved indgangen
fra kl. 21.
		
Hovedsponsor:

18:00-02:00 Halbal i Sønderris hallen

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

11:00-12:30 Sønderrisløbet

Fodboldstævne for U9 (2006) holdet.


10:00-12:00 Ministævne ved Multibanen

Sønderrisskolens støtteforening arrangerer markedsdag i
Stjernehuset på skolen.
Kontakt christinabonde@yahoo.dk for nærmere information,
pris og booking af en af de 50 stande til kun kr. 50,00

Sønderrisskolen.

10:00-12:00 B
 ørne markedsdag på

Gratis og ingen tilmelding.

Sognehuset.

09:00-10:30 F
 ælles morgenbord i

LØRDAG 29. AUGUST 2015

OPDATERET PROGRAM FOR UGEN KAN ALTID SES
PÅ HJEMMESIDEN HTTP://SOENDERRIS.DK.

Der tages forbehold for evt. ændringer eller trykfejl. Såfremt der
aflyses et arrangement, vil det fremgå af hjemmesiden

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

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.

Oprydning og rengøring efter halbal.

SØNDAG 30. AUGUST 2015
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PROGRAM
FOR HELE
UGEN!

24. - 30. AUGUST

2015

SØNDERRISDAGE

VI BYDER VELKOMMEN TIL

MANDAG 24. AUGUST 2015

ONSDAG 26. AUGUST 2015

14:30-16:00 B
 edsteforældrebanko på

FREDAG 28. AUGUST 2015

Klub Sønderris afholder disco for børn i 4 - 6 klasse.
Tilmelding via Klub Sønderris og skolen.
Kontakt gerne Klub Sønderris
for flere oplysninger.

19:00-23:00 Discoaften for børn

Mød op og deltag i Sønderris Open i petanque. Grillen tændes.
Pris: 50,- kr. inkl. 1 øl/vand
Pris: 125,- kr. inkl. steak, 1 øl/vand
SSK Online-shop
Tilmelding via http://soenderris.dk/ssk
senest d. 25. august.

18:00-23:00 Sønderris Open i petanque

Det gælder for elever i 0-4 klasse og deres bedsteforældre (eller hvad
man nu har). Dørene åbnes kl. 14:00, første spil starter kl. 14:30.
Billetter købes via skolens kontor.

Sønderrisskolen

17:00 Fotografering til SSK’s julekalender

18:30-22:00 Bankospil i Sognehuset
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.

17:30-20:00 Forældre fodbold

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.

19:00-21:30 Åbent hus · Kom & Dans Esbjerg

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.
Kom og prøv dine evner som målmand – og vind 2 billetter til en
håndboldlandskamp sponsoreret af SYDBANK
Fartmåler – hvem har det hårdeste
skud i Sønderris?

SSK afholder banko for alle. Med mange præmier og specielle
runder for børn.
Pris: 10,- kr. pr. spilleplade
Der er mulighed for køb af kaffe og kage.
Aftenen sluttes af med en nyhed, SUPERRUNDEN

18:30 Opvisningskamp SSK Oldboys
SSK Oldboys/veteranhold spiller opvisningskamp imod Sydbank,
som er SSK’s hovedsponsor.
Kampen bliver spillet på banen ved hallen. Kom og kig med
Der er grillpølser og lidt væske efter kampen.

TIRSDAG 25. AUGUST 2015
18:00-20:00 Åbent hus i SSK Fitness
SSK Fitness holder Åbent Hus.
Tilbuddet gælder kun voksne, der
ønsker: Fitness og holdtræning
(kr. 149, pr. måned)

TILBUD
SPAR
SESGEBYR
OPRET TEL 0 VED
PÅ KR. 10 ELSE
INDMELD

Morten Skytte, Esbjerg Vin

19:30-22:00 V
 insmagning med

Der vil blive serveret lidt snacks og ost.
Pris: 285,- kr.
SSK Online-shop
Tilmelding via http://soenderris.dk/ssk
senest d. 20. august.
Lad bilen stå hjemme denne aften.
Sidste år havde vi grundkursus, i år bliver det som ønsket lidt mere
eksklusivt under emnet “klassiske europæiske vine smagt op imod
“oversøiske” vine

