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Det er sådan lidt pinligt….
….men der er lige en (lille brun) ting….
I Sønderris og Guldager har vi fantastiske grønne og frie omgivelser, og det er et skønt område for både
børn og hunde at færdes i frihed. Blot skal hundefolkene lige huske at få høm-høm-poser med på gåturen. Især omkring skolens grønne arealer og sportspladsen er vi rigtig kede af at have hundes efterladenskaber liggende — det er aldrig fedt at træde i sådan en—endsige komme til at falde og få lort på tøjet
eller andre steder.
Så hundemennesker: Husk at plænerne omkring skolen først og fremmest er til børnene, her skal hundene ikke komme—og er der noget der går galt, så vis hensyn og brug posen. På forhånd vov og tak :-)

Madpakkehygge på Midtgård. Vores hyggelige beboer– og aktivitetsgård slår dørene op
for både store og små i nye lokaler.
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Ny skolebestyrelse allerede igen
Som konsekvens af, at vi får ny skolestruktur, så
skal der også vælges ny skolebestyrelse, som starter sit virke for alvor med virkning fra 1.8.
Fra Sønderrisskolen er der heldigvis en række bestyrelsesmedlemmer, som gerne vil stille deres
mandat til rådighed i forhold til fremtidens ny skole. Den hedder lige nu skole 1, og består af Hjerting, Nordvang, Sønderris og Bryndum.
Det forventes, at der bliver 8 forældrevalgte i den
ny bestyrelse. I tilfælde af fredsvalg, har de ny bestyrelser også aftalt en repræsentation fra de nuværende skoler.
Dette kan vi fortæller mere om i næste nummer af
Sønderriset
Noget af det første, som den kommende bestyrelse
skal tage stilling til er den ledige afdelingslederstilling på Bryndum skole, som fortsat står vakant. Det
vil være vigtigt for alle skoler, at man har ledelserne på plads i god tid, inden skoleårets start.
Den ny ledelse for ”Skole 1” bliver skoleleder Torben Mørup, administrativ leder Søren Rahbek, fritidsleder Lotte Damgaard. Afdelingsleder på Søn-

derrisskolen bliver Pia Tønnes og fritidspædagogisk leder af SFO og klub bliver Dorthe Larsen.
Nuværende klubleder i Sønderris, Ejnar Jessen,
skal være fritidspædagogisk leder i Vejrup. Nuværende skoleleder på Sønderris, Peter Hundebøll,
skal arbejde med ”Den åbne Skole,” hjælpe de ny
bestyrelser og skoleledelser med at få skabt partnerskabsaftaler mellem fritidslivet, kulturinstitutioner mv. og de ny skoler.
Peter Hundebøll

De mange ny førskolebørn
I år starter rigtigt mange ny førskolebørn på Sønderrisskolen, i øjeblikket er tallet 80, men der kan
hurtigt komme nogle ekstra til. Vi skal imidlertid
være 85, som har postadresse i skoledistriktet, for
at vi kan åbne for en ny bhv.klasse og for ekstra
elever fra andre områder, end vort eget skoledistrikt. Vi håber rigtigt meget, at alle der har ønsket
netop Sønderrisskolen, de også får lov til at starte
på den.
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Sundhedsugen – Uge 12
I en hel uge bliver der på alle årgange på skolen sat
fokus på krop og bevægelse. Tidligere har ugen
været placeret op til sommerferien. I år har vi valgt
at kombinere ugen med skolens 33 års fødselsdag,
medio marts.
Elever arbejder årgangsvis, og en række klasser vil
være både i Guldager, på Myrthue, Midtgaard og
andre gode steder, hvor det er godt at komme og
blive klogere på det vi spiser, og det at vi motionerer.
I uge 12 i år har skolens 7.klasser et særligt projekt,
idet den ene klasselærer, Signe Nielsen, går fra, for
at gå på barselsorlov. I stedet for at vi skulle finde
vikar for Signe nu, og endnu en vikar for Signe efter sommerferien, har vi besluttet, at klasserne nu
bliver lagt sammen, og en del af de timer vi får til
rådighed, bliver brugt til en hjælp her i starten.
Dette ændre intet ved konfirmandundervisningen,
som kører videre i 3 hold, eller konfirmationsdagene, for de gamle klasser. Dette fastholdes også.
Men uge 12, bliver en særlig ”ryste-sammen-uge”
for de to ny 7.klasser, som på den måde får et godt
kendskab til hinanden i god tid inden sommerferi

en, og såvel lærere som elever er klar til at starte
fra første skoledag i 8.klasse.
Erfaringerne over mange år, siger os, at vi vil stå
med penge til to klasser (som vi allerede gør nu til
7.klasserne) og det kan vi ikke forsvare overfor alle
andre klasser på skolen, som så kommer til at betale til en årgang.
Vi planlægger også med forældremøde og helst også et klassearrangement inden sommerferien, således at forældrene til de ny klasser også har været
sammen inden ferien.

Peter Hundebøll

Vi følger årstiderne i Guldager plantage. Denne gang var det vinterturen sidst i januar.
Ser vi bort fra datoen kunne det havde været en skøn forårstur. Vejret var i den grad med os.
Vi cyklede afsted fra skolen lige efter 8.00. Børnene er super dygtige til at cykle, og det gik rigtig fint derud af.
Naturvejl. Rene Rasmussen tog imod os i Plantagen.
Vi skulle idag høre lidt om de danske vinterfugle. Høre og se om vi kunne spotte dem. Derudover skulle høns, geder og får selvfølgelig fodres.
Herefter gik vi i skolestuen, fik varmen ved brændeovnen og mad i maven.
Rene fortalte og viste imens børnene nogle af de danske vinterfugle på smartboard og i udstoppet form.
Alle mand kom igen i tøjet og turen gik ud i skoven.
I løvskoven nød vi at solens stråler kunne nå skovbunden. Næste gang vi kommer har træernes blade nok lukket
solen ude igen.
Vi hørte og så nogle af vinterfuglene, børnenes leg og latter fyldte godt i skovens rum.
Kl.13.30 steg vi atter på cyklerne med næsen mod Sønderrisskolen, efter en skøn skøn dag i skoven.
Dorte Boesen
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Jubiiii! Nu er vi i skoven!

0.a lærte om fuglene i Guldager Plantage
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Både 7., og 8. klasse har været så heldige
at have besøg af Ulrik Strøm, 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
6

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

Sønderriset

Jeg har i dette skoleår oplevet
mange store ændringer, der har
haft indflydelse på hverdagens
undervisning og forældresamarbejdet. I dagligdagen møder jeg
jo kun de dejlige elever, mens forældrene er et sted i baggrunden.
Sådan behøver det jo ikke at være.
I mine mange undervisningsår, har
jeg set mange forældreråd i arbejde.
Det jeg arrangement, jeg deltog i, en
fredag aften, var blandt de bedste.
Deres udgangspunkt for aftenen
var:
”Et helt nyt restaurant koncept er
kommet til Danmark og vi er glade
for, at kunne invitere forældre fra
7B til denne Grand Opening.
Konceptet er simpelt! Her forkæler
børnene de voksne”.
Konceptet var måske simpelt, men
forarbejdet og udførelsen var krævende.
Man kunne se, at de havde brugt
lang tid på planlægning, og der var
planlagt til mindste detalje. Dertil
kom et kolossalt stort forarbejde.
Det var imponerende, at de kunne få
alle elever til at deltage seriøst og
ansvarsfuldt i hele programmet. Eleverne skulle ikke være i centrum,
men sørge for, at deres forældre

skulle have en god aften. Det lykkedes til fulde.
Kl. 14.00 mødte forældrerådet ind
på skolen. De havde selvfølgelig
sørget for, at alle elever kunne få en
god frokost, inden de skulle sættes i
arbejde.
De skulle jo være med til at opfylde
forældrerådets målsætning.
” Vi ser det som vores opgave i forældrerådet, at skabe gode oplevelser
for børn og forældre i klassen”.
Herefter gik nogle af eleverne i
gang i køkkenet for at lave:
Cremet kartoffel/porresuppe med
paprikafløde, brøndkarse, rødbedestøv samt italienske landstykker
Gourmet hakkebøf med krydderbagte petitkartofler, friskvendt salat
med dressing samt Bearnaisesauce
Kaffe af friskmalede økologiske
bønner samt hjemmelavede Sarah
Bernard kager.
De andre elever gik i gang med
bordopdækning, sætte lys i sølvlystestager og de 1½m høje sølvkandelabre, opsætte hyggebelysning,
opstille musikanlægget (som kun
spillede musik for voksne og i en
samtalevenlig lydstyrke) m.m
KL. 18.00 ankom forældrene, og
undertegnede. Nogle smilende elever stod på parkeringspladsen og

anviste den rigtige retning til festlokalerne. Her var den røde løber rullet ud.
Inden for døren stod næste hold
smilende elever, og tog mod overtøjet. Dernæst bliv man ført hen til
bordet, hvor andre smilende elever
servede velkomstdrinks.
Vi blev budt velkommen af forældrerådet, og en elev præsenterede
aftenens menu.
Herefter blev forældrene forkælet af
elever, der gik smilende rundt ( næsten usynlige), og var opmærksomme på, om der var nogen voksne,
der manglede noget.
Når de ikke var i arbejde, var de
stadig meget stille. Forældrerådet
havde det store overblik, der gav os
andre en storslået, afslappende og
hyggelig aften.
Jeg har lyst til at blive ved med at
rose for det fremragende arbejde og
den gode elevindsats.
Jeg nøjes med at give 5 stjerner (ud
af 5 stjerner) herfra.
Det hele sluttede kl. 23.30. Jeg kunne sige tak til forældrerådet og nogle trætte elever, der havde været på
arbejde i 16 timer.
Med varme og imponerede hilsner
Kurt
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Lørdag den 31.01.2015 var der dømt Nytårskur i Sønderris Sportsklub.
Gymnastik afdelingen var vært for 4 timers træning, hvor programmet bød på Powerhoop, Step, Zumba,
Styrke, Piloxing, Hit og afslutningsvis Yoga med god udstrækning. Hele gymnastiksalen var fyldt med deltagere.
I pauserne var der frisk frugt fra Fakta i Sønderris, og det gjorde godt. Alle piger – og en enkelt mand - som
var mødt frem, gav den max gas - imponerende at se.
En super hyggelig, svedig, hård, fantastisk formiddag med mange glade ansigter. Vi vil selvfølgelig gentage succesen til næste år, forhåbentlig med endnu flere deltagere.
Merete Pedersen

Til SSKs nytårskur den 31. januar
var vi så heldige, at vores lokale
FAKTA sponserede et par poser
frugt til alle de svedende deltagere.
Det gjorde rigtig godt i pauserne i
det hæsblæsende program…
1000 tak til Sønderris’ egen butik
– husk at støtte dem – de støtter os
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Sønderris SK, håndbold mangler trænere til vort U8 mix-hold i kommende sæson, som starter til august
2015. Holdet træner 1 gang i ugen, dag og tidspunkt aftales med trænerne. Udover træning deltager holdet
i 2 totalhåndboldstævner om måneden.
Vi mangler også trænere til vort U10 pigehold i kommende sæson. P.t. har vi 2 trænere tilknyttet holdet,
men da vi forventer at få 2 og eventuelt 3 hold på årgangen, mangler vi trænere, der vil være med omkring
holdet. Sæsonen startes op med deltagelse i udendørs turneringen midt april 2015, hvor der trænes en
gang i ugen frem til sommerferien. Efter sommerferien starter indendørs sæsonen midt august, hvor der
trænes 2 gane ugentligt Vi forventer alle hold deltager i JHF turneringen.
Har du lyst til at blive en del af et velfungerende trænerteam med fokus på bredden og det sociale kan du
kontakte afdelingsledere Mads & Annette på sskhaandbold@soenderris.dk eller tlf. 72584493 / 41425516
for yderligere info.
Vi ser frem til at høre fra dig.
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Igen i denne indendørs sæson har SSK håndbold haft flere
hold med i JHF´s kredscup. Sideløbende med turneringen
spiller de deltagende hold kredskampe, som er knald eller fald
kampe, taber man er man ude. De vindende hold mødes til
sidst i en kredscup finale.
Lørdag den 21. februar blev der afviklet kredscup finaler i
Guldager. SSK håndbold havde ikke mindre end 3 hold med i
finalerne - de kvalificerede hold var U12 Piger AA, U14
Piger A & U16 Piger A.
U12 pigerne var det første SSK hold på banen, de mødte
Folding-Brørup, som de kendte godt fra turneringen, og der
gik heller ikke længe, inden Sønderris havde taget føringen.
Folding -Brørup fik ikke en chance, og det blev en sikker
storsejr på 22-12 til Sønderris’ U12 piger. Holdleder Claus
mødte op i skjorte og slips, da han mente det var en festdag,
og han fik heldigvis ret, der var noget at fejre.
Næste Sønderris hold på banen var U14 pigerne, som skulle
spille mod Ølgod. Her blev tilskuerne vidne til en meget tæt
håndboldkamp, der var spænding til det sidste, men Sønderris
trak heldigvis det længste strå og vandt 15-14.
Sidste Sønderris hold på banen var U16 pigerne, som skulle
møde Team Nord, et hold pigerne kendte fra turneringen.
Desværre spillede pigerne ikke op til deres bedste denne dag,
de kom hurtigt bagud. Team Nord holdt fast i føringen, og
Sønderris tabte 15-20.
Sønderris håndbold fik sat et godt aftryk på JHF’ s kredscup
finaler, pigerne tog 2 guld og 1 sølv medalje med hjem til
klubben. Stort tillykke til alle 3 hold.
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Forårs sæsonen står for døren, og alle i fodboldafdelingen glæder sig til at komme på græs.
Vinter sæsonen har budt på flere hold indendørs,
hvor bl.a. vores små U6 spillere bør fremhæves, da
de på fornemmeste vis har vundet turneringer i
Tjæreborg og i Nr. Nebel. Ved sidstnævnte turnering vandt de en stor pokal, som nu står i glasskabet
i foyeren.
Udendørs sæsonen starter i ugerne omkring påske,
og vi glæder os til at byde såvel gamle som nye
spillere velkommen. Dog vil vi gerne reklamere
ekstra meget for et par hold:
- Sandkassehold (årgang 2010-2011). Her træner
forælder og barn sammen. Det har fungeret med
stor succes indendørs, og trænerne Henrik og
Mark er klar til at spille igen udendørs hver onsdag.
- Damesenior har i år valgt at melde 2 hold til 7
mands turnering... og de vil gerne have lidt flere
holdkammerater. De træner hver torsdag.

Fodboldafdelingen holder igen i år "SSK fodboldskole" den 12-14/6 - så kom forbi og se alle de glade fodboldbørn have en festlig weekend. Se annonce med tilmeldingsinfo mm andetsteds.
Vi kan godt bruge lidt ekstra hjælp i fodboldafdelingen, og derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du
- har lyst til at starte et U7 (årgang 2008) hold op
- har lyst til at starte et U6 (årgang 2010) hold op
efter sommerferien.
- har lyst til på anden vis at være hjælper i fodboldafdelingen.
Træningstider og kontaktoplysninger til fodboldafdelingen kan ses på www.sskfodbold.dk
På vegne af fodboldbestyrelsen
Vibeke Lynggaard

Vindermentalitet på U6 i Nr Nebel
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Nyheder fra gården
Nu er vi inde i den første forårsmåned. Vi har masser af vintergækker i haven og pilen blomstrer med
gæslinger. Musvågen hænger oven engen og 1000
års skoven og dens skrig kan høres langt væk. I februar og marts forsvarer den det territorium den har
valgt at yngle i. I slutningen af marts bygger den
rede og æggene lægges i start april. Ca. 35 dage
senere klækkes æggene. Samtidig kan fasanen også
høres med dens skrogren. Den patruljerer for at gøre opmærksom på sit territorium. Hannen vender
hvert år tilbage til det samme territorium. Den kan
ofte opleves i frugthaven og ved grisefolden, hvor
den deler mad med Møffe. Dette er alt sammen
tegn på forår hvilket også kan mærkes i vores antal
af besøgende.

De første gæster har fundet frem til vores nye grillområder. Vi synes alle på Midtgård, at det er rart
med årstidernes skiften og glædes over den sprudlende aktivitet dette medfører.
Stuehuset er fortsat under udvikling og de første
børnehaver, dagplejere og skoleklasser har indtaget
rummet og dets muligheder.
Vi forbereder i øjeblikket en række tilbud og lægger op til naturundersøgelser, understøttede undervisning samt specialsyede aktiviteter som er aftalt
med lærere på de nærliggende skoler. Der er en
masse spændende i vente, så luk sanserne op og gå
på opdagelse med børnene.
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læmme på marken i frugthaven. Sidste år var mange besøgende heldige at overvære en læmning.

Nyt om dyrene
Vi har fået 4 gedekid som alle har det godt og
springer lystigt omkring. De bor stadig i stalden
med deres mødre og besøges dagligt af mange
børn. Ornen Kristian er taget hjem til Vorbasse. Vi
forventer at Møffe farer i slutningen af April. En
Gris er drægtig i 3 måneder, 3 uger og 3 dage. Det
bliver spændende at se hvor mange smågrise hun
får i år.
Den 25. marts er det 147 dage siden at vædderen
kom ind til fårene. De otte moderfår skal igen i år

18

Den Danske landrace kanin Gunner har nu fået en
kone. En kanin er drægtig i 28 dage hvorefter den
føder ungerne i en rede. Kaninunger er født blinde
og nøgne og meget afhængige af moderen omsorg.
Vi forventer 5-8 unger som bliver adskilt fra deres
moder i tremåneders alderen da de på dette tidspunkt er kønsmodne.
Skrevet af signe & Fie

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

FORÅR
Nu er spejderne ude ved hvert
spejdermøde, for bl.a. at lege, øve os
i spejderfærdigheder og hygge ved bålet.

Har du lyst til at være med ? - så kom
så kan DU prøve, om det at være SPEJDER er noget for dig!
i FLOKKEN (0. - 3. klasse) eller i TROPPEN (4.—? Klasse)
- men også (for)ældre søges til fællesskab i Spejder cafeen.
eller hos FamilieSpejd (fra 3. år sammen med en voksen)
- en lørdag formiddag om mdr. Flere oplysninger på tlf. 2782 1524

I øjeblikket sælger vi også

LODSEDLER
Vi håber at alle vil tage godt
imod vore sælgere og
derigennem støtte vort
spejderarbejde.
V
.

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 kredsassistent Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris
Søndag den 29. Marts
Søndag den 5. April
Søndag den 12. April
Søndag den 19.. April
Søndag den 26. April
Søndag den 3. maj
Søndag den 10. maj
Søndag den 17. maj
Søndag den 24. maj
Søndag den 31. maj

kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 14.30
kl. 10.30
kl. 14.30
kl. 10.30
kl. 14.30

- Sindsro gudstjeneste - Laila Ravn
- Nadvergudstjeneste - Jørgen Jürgensen
- Cafégudstjeneste - Frank Korsbro
- Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
- Familiegudstjeneste - Børnekirken
- Nadvergudstjeneste - Jørgen Jürgensen
- Cafégudstjeneste - Ditte Kobstrup
Ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke
kl. 14.30 - Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen
kl. 19.00 - Sangaften - Laila Ravn

.

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

Sønderriset

Arne Mårup

Torsdag den 19. marts kl. 19.00:
Sogneaften med Arne Mårup fra Hjerting Kirke

Onsdag den 6. maj kl. 15.00: ”Guldager Kirke”
Vi mødes i Guldager Forsamlingshus, hvor vi vil indtage kaffen. Herefter vil sognepræst Brian Bannerholt fortælle om Guldager Kirke og dens historie.

Hvis ikke andet er anført, afholdes sognearrangementerne i Sognehuset, Krebsens
Kvarter 74 i Sønderris. Kaffe og brød koster kr. 30.
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Før Disney-gudstjenester....
...i Sognehuset i Sønderris, Krebsens Kvarter 74. Guldager kirke inviterer
børnefamilier til Før-Disneysjov-gudstjenester fredage kl. 17.30. Idéen er at
fredagstrætte familier kan komme til en kort børnegudstjeneste som varer
ca. 30 min. Når gudstjenesten er forbi er der mulighed for at spise i Sognehuset, hvorefter man er klar til at gå hjem og hygge med Disneysjov og tage
hul på weekenden.
Vi håber, at vi på denne måde kan give børnefamilierne, som er hårdt spændt
for ugen igennem, en god afslutning på ugen og færdiglavet børnevenlig aftensmad, inden der skal hygges med Disneysjov.
Hvis man gerne vil spise med skal man tilmelde sig ved sognepræst Mette
Præstegaard Friis. Voksne koster 25. kr. og børn 10. kr. Man kan købe øl og
sodavand til 5. kr.
Datoer: 24/4, 29/5.
Tid: 17.30- 18.55.
Sted: Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74.
Tilmelding: kirkekontoret, tlf. 75116190 eller e-mail: guldager.sogn@km.dk
På vegne af menighedsrådets Børne- og Ungdomsudvalg
Sognepræst Mette Præstegaard Friis
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GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato

Gulda- Hoger
strup

29.

10.30

Præst
MPF

Bemærkninger
Palmesøndag

Sognepræst

MPF

Skærtorsdag

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
75 11 60 30

marts
2. april

19.30

3. april

10.30

BB

Langfredag

4. april

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

5. april

10.30

6. april

10.30

MPF

Påskedag

10.30

BB

2. påskedag

12. april

10.30

MPF

1. s. e. påske

19. april

09.00

BB

2. s. e. påske

25. april

10.00

JKBP

Konfirmation

26. april

10.30

MPF

3. s. e. påske

1. maj

10.00

BB

Konfirmation

2. maj

10.00

BB

Konfirmation

3. maj

10.00

JKBP

Konfirmation

10. maj

10.30

14. maj

10.30

17. maj

10.30

24. maj

10.30

25. maj

09.00

10.30

BB

5. s. e. påske

BB

Kristi Himmelfartsdag

MPF

6. s. e. påske

MPF

Pinsedag

10.30

BB

2. pinsedag

31. maj

10.30

MPF

Trinitatis

6. juni

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

7. juni

09.00

MPF

1. s. e. trin.

14. juni

10.30

BB

2. s. e. trin.

21. juni

10.30

BB

3. s. e. trin.

28. juni

10.30

MPF

4. s. e. trin.

09.00

09.00

10.30

09.00

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt JKBP: Jens Kristian Bech Pedersen
Jens Kristian Bech Pedersen er vikar for Mette Friis indtil februar
Kontakt:
Tlf. 24624496
Mail: jkbp@jkbp.dk
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Guldager Kirke

Sognepræst
Mette Præstegaard Friis
Kastanielunden 67
6705 Esbjerg Ø
50 51 60 20

Kirkekontoret
Guldagervej 89
75116190
Fax 75116152
Åbningstid:
Mandag lukket
Tirsdag, onsdag og fredag åben fra
kl. 9.00 – 12.30
Torsdag åben fra 16.00 -18.00
Guldager.sogn@km.dk

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

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

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

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

Ældre og gangbesværede kan 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.

Sønderriset

Annoncepriser for 2015
1000,- kr. for en helside,
570 kr. for ½ side og
360 kr, for en kvart side
Fortsat 10% rabat for faste kunder.
(Kunder der annoncerer i alle årgangens numre.)
Annoncer sendes repro og trykkeklar til redaktøren. Artikler sendes som word-dokumenter
+ billeder i jpg-format.

Deadlines
for udgivelsesåret 2015:

Leveres til trykker:

Uddeling:

No 1: 16/1
No 2: 9/3
No 3: 22/5
No 4: 31/7
No 5: 25/9
No 6: 6/11

26/1
16/3
1/6
10/8
5/10
16/11

3/2
24/3
9/6
18/8
13/10
24/11
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Baptistspejderne har et godt tilbud til dig!
I FLOKKEN (0. - 3. klasse) er der plads til flere spejdere, og vi inviterer derfor alle friske børn
- til at lege, få nye venner, synge, gå på opdagelse i naturen, lave små konkurrencer m.m.
Vi mødes 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 kredsassistent Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944

FamilieSpejd,
(der er for børn fra 3—? Års alderen
sammen med mindst én af deres forældre)
Vi inviterer til Skovser-møde lørdag den 11. april kl. 10 -12.
og tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse
- samt mødet med SKOVSERNE.
Alle interesserede er hjertelig velkommen
Har du spørgsmål, så kontakt venligst
Esther og Frank Korsbro, på tlf. 2782 1524

Vi bager fastelavnsboller

