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Udgives af ’Udgiverforeningen 

SØNDERRISET’: 

Sønderris Sports Klub,  

Baptistspejderne, Beboerhuset Midt-

gård, FDF, Guldager Sogns Menig-

hedsråd, Daginstitutionen Galaksen 

og Sønderrisskolen 

Fra de mange hyggelig aktiviteter under sensommerens ’sønderrisdage’.  

Der gås til fodboldkampen med stor alvor og energi. Og opmærksomme forældre følger 

med fra sidelinjen. 

 

 

 

 

 

 

Side 3: Støtteforeningen annoncerer generalforsamling 

Side 4: Skolefodbold — drengene gjorde det godt! 

Side 5:  Nyt fra Regnbuen 

Side 7: Kom og spis-arrangement 

Side 8-9: Klubliv 

Side 10: Nyt fra SSK 

Side 11-16: Sportsklubbens sider 

Side 17: Kagekonkurrence 

Side 18-19: Sønderrisdage — nok en gang et dejligt arrange-

ment 

 

 

 

 

 

 

Side 20-21: Midtgård 

Side 22: Baptistspejderne 

Side 23: Sønderriset — vores lokalblad 

Side 24-25:  Kirkelige arrangementer  

Side 26: Gudstjenestelisten 

Side 28: Sønderrisdage  -  snapshots 

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.  

Deadline 

for sidste udgivelse i 2015:            
 

No 6: 6/11 

 

Leveres til trykker: 

 

16/11 

 

Uddeling: 

 

24/11 
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Støtteforeningen indkalder hermed til generalforsamling i 

Støttekredsen.  
 

Det sker på Torvet i Stjernehuset, mandag den 26.oktober kl. 19.30 

Bestyrelsen er vært ved en forfriskning. 

Generalforsamlingen er for alle der har betalt kontingent for dette skoleår 2015/16. 

 

Du betaler ved at indsætte beløbet på foreningens konto i Spar Nord . Reg.nr. 9244, 

konto nr. 4577500962. Beløbet er for enkelt medlemmer 50 kr. pr. skoleår og for fa-

milier 75 kr. pr. skoleår.  

 

Når du har indbetalt dit kontingent, er det vigtigt at du sender en mail til foreningens 

kasserer Lone Fredborg, som har følgende mail adresse: ljfredborg@yahoo.dk 

 

Alle der har nået at betale deres kontingent inden generalforsamlingen har ret til at 

deltage. 

 

Ved at være medlem er du/I med til at sikre gode ting til børnene på skolens område, 

ude som inde. Senest har bestyrelsen udstyret de ny 0.klasser med legeting til fri-

kvartererne.  

 

Dagsordenen: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

4) Bestyrelsens beretning 

5) Regnsskabet 

6) Fastsættelse af kontingent 

7) Budget, herunder drøftelse af hvad de næste projekter skal være til gavn for bør-

nene og de unge 

8) Indkomne forslag, herunder bestyrelses forslag til reviderede vedtægter 

9) Eventuelt. 

 

Vel mødt til en god og vigtig aften for alle afdelingens skolebørn. 
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"Frannes disciple"- drengene fra Søn-

derrisskolens 8. klasser vandt mandag 

den 14.9 guld ved det årlige skoleme-

sterskab i fodbold i Tjæreborg. 

 
Alle kampe blev vundet suverænt med 

6-0 

4-0 

2-1 

1-0 

1-0 

 

Holdet består af 

Tobias 

Tobias T 

Kasper 

Martin F 

Jes 

Thomas 

Asmus 

Kristian (var desværre syg da billedet blev taget) 

 

 

 

 

 

 

 

Også pigerne stillede op med holdene "all the 

single Ladies" og "jeg tror, jeg er blevet blind 

for jeg kan ikke høre noget". Stort sammenhold 

og godt spil, men desværre ingen præmier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Kodal 
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Den 14/9 fejrede vi Galaksens 3 års fødselsdag. Temaet var 

”Indianere på krigsstien”, hvor alle børn kunne blive malet, 

få indianerdragt på og deltage i forskellige aktiviteter. 

Mange forældre havde bagt kage til dagen og vi hyggede 

med dette samt kaffe og saftevand. 

Tak for den store opbakning, og hjælp til kagebagning! 

                             
Den 1/9 åbnede vi den nye tilbygning Regnbuen 

som er en del af Stjerneskuddet og Galaksen. 

Her har vi 3 vuggestuegrupper og både børn og 

personale kommer fra det gamle Regnbuen - 

som før har heddet Pavillonen.  

 

Efter Indflytningen er vi blevet beriget med de to 

vuggestuegruppe hos Stjerneskuddet, så vi nu er 5 

vuggestuegrupper i Regnbuen.  

 

Legepladserne i Galaksen er ved at blive etableret 

med mange spændende redskaber, og temaet for 

legepladsen bliver ”Universet”. Dette er en proces 

over længere tid, som vi tager i etaper i forhold til 

Økonomi. Vi kan dog allerede nu benytte os af 

nogle af redskaberne. 

 

 

Vi er i fuld gang med at søge sponsorater, og er 

opsøgende i forhold til firmaer. Samtidig har vi en 

utrolig aktiv forældregruppe, der bidrager med en 

stor hjælp til, at kunne mulig gøre dette store pro-

jekt - uden Jeres hjælp kunne dette ikke lade sig 

gøre.   

 

Der vil være indvielse af Regnbuen d. 9/10 kl. 12 – 

14.30 hvor politikere, ledere, forældre og børn er 

meget velkomne. 

 

 

 

Gitte Dam Søndergaard 



 

Ny struktur trådt i kraft pr. 1 august 
 

Pr. 1. august overgik alle daginstitutioner i Esbjerg Kommune til en ny struktur.  
Daginstitutionerne i Esbjerg Kommune er inddelt i 7 områder.  

Vores område hedder Hjerting – Esbjerg NV området og består af 5 daginstitutioner. 
Daginstitutionerne defineres fremadrettet som afdeling + institutionens eksisterende 

navn i Hjerting – Esbjerg NV området. Gældende for samtlige områder i Esbjerg.  
Området har en områdeleder og en stedfortræder.  
Derudover er der i hver afdelings huse (9 i alt) ansat pædagogiske ledere, som fremadrettet 

skal varetage samarbejdet med forældre og sikre kvaliteten i den pædagogiske praksis 
omkring børnene og personalet.  

 
Vores Områdeleder og stedfortræder er: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
         Helle Andersen                Else Marie Rasmussen. 

         Områdeleder Esbjerg NV.                                                    Stedfortræder Esbjerg NV.  

 

 
 

Vi er i Galaksen 3 pædagogiske ledere: 
    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

         Claus Jensen.                          Gitte Søndergård.                         Pia Højen.  

         Pædagogisk Leder                   Pædagogisk Leder                        Pædagogisk Leder. 

         Solstrålen.                               Regnbuen.              Stjerneskuddet. 
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STØT SØNDERRIS SPORTSKLUB HVER GANG DU BRUGER DIT 

DANKORT  

 

Tænk hvis du kunne støtte aktiviteterne i SSK uden, det kostede dig en krone. Det kan du nu. SSK 

er nemlig blevet en del af KlubLiv Danmark, som er en ny sponsormodel udviklet af DGI. Modellen 

bygger på, at medlemmerne af KlubLiv Danmark – det vil sige dig – optjener MikroSponsorater til 

os, hver gang de bruger Dankort i en butik, der er KlubLiv Sponsor.  

Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig KlubLiv Danmark i dag. Så støtter du allerede 

næste gang, du bruger dit Dankort. 

 

HVAD KOSTER DET MIG?  

Med KlubLiv Danmark optjener du støtte til klubben, du selv vælger, hver gang du bruger dit 

Dankort. Og det koster dig ikke en krone. Løsningen er udviklet af DGI og kører via Nets, som 

blandt andet håndterer Dankortet. Derfor er dit Dankort også dit medlemskort. Når du bruger dit 

Dankort i en butik, der er Klubliv Sponsor, optjener du MikroSponsorater til klubben – nemmere 

kan det ikke være.  

HVAD ER ET MIKROSPONSORAT?  

Støtten kaldes for MikroSponsorater. Det fungerer på den måde, at butikker og andre 

erhvervsdrivende, der har meldt sig som KlubLiv Sponsorer, giver en procentdel af dine køb som 

KlubLiv Medlem. Det er butikken der betaler, men dig som vælger hvilken klub, som skal modtage 

støtten. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at du vælger SSK som modtager – men du kan vælge op 

til 3 forskellige klubber, så er du/dine børn/børnebørn i forskellige klubber, kan du støtte flere af 

dem. 

HVOR LÆNGE ER JEG BUNDET?  

Det er gratis for dig at blive og være medlem af KlubLiv Danmark. Der er ingen forpligtelser og du 

kan selvfølgelig også altid melde dig helt ud. Du styrer det hele selv via din profil på 

klublivdanmark.dk. 

HVORDAN GØR JEG?  

Meld dig ind i dag på klublivdanmark.dk og begynd at optjene MikroSponsorater med det samme. 

Det er nemt, sikkert og gratis – og gør en kæmpe forskel for det daglige arbejde i SSK 

KLUBLIV DANMARK ER NONPROFIT 

Klubliv Danmarks eneste formål er at gøre de økonomiske vilkår bedre for landets klubber og 

foreninger. Målet er at skabe de rammer, der styrker klublivet og sikrer optimale, sociale og 

sportslige muligheder for børn, unge og voksne. 

KlubLiv Danmark modellen skaffer nye sponsorkroner hver måned med Dankortet som 

omdrejningspunkt. Enkelt, sikkert og til glæde for alle.  

Læs mere på: www.klublivdanmark.dk 



OPTJEN MIKROSPONSORATER
TIL KLUBBEN MED DIT DANKORT

Bliv KlubLiv Medlem og hjælp os til flere sponsor- 
kroner, når du handler med dit Dankort. Det koster  
dig ikke en krone, men når du handler hos KlubLiv 
Sponsorer betaler de automatisk sponsorstøtte til os.

Tilmeld dig på www.klublivdanmark.dk
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Efterårets program 

Vi er kommet rigtig godt fra start med efteråret 

– men vi har stadig pladser til voksne på både 

vores forskellige gymnastikhold, på spin-

ningscyklerne samt i fitness lokalet. 

I gymnastikafdelingen er en del af børneholde-

ne fyldt helt op – men der er stadig plads på to 

hold for børn 4 og 6 år (piger tirsdag, samt 

drenge mandag) samt på det nye dansehold om 

tirsdagen for 12-15årige.  Se http://

soenderris.dk/ssk/gymnastik/gymborn.as 

Indendørs fodbold 

Fodboldafdelingen er ved deadline på dette 

blad den 24/9 ikke helt på plads med planen for 

indendørs fodbold – men det er de, når du læser 

disse linjer – og du kan finde informationerne 

på fodbolds egen hjemmeside http://

www.sskfodbold.dk 

Facebook 

Stort set alle afdelinger har en Facebook grup-

pe – spørg din træner/instruktør eller se på 

hjemmesiden eller søg på Facebook. Vores 

hjemmeside er stadig vores hovedinformations-

kilde, men de daglige, hurtige meddelelser og 

spørgsmål klares hurtigst via Facebook. 

Sønderris bogen og jul…. 

Som mange nok ved, er der udgivet en bog om 

Sønderris’ historie. Den er nok et kig værd, og 

du kan købe den i SSK’s onlineshop. Måske en 

julegaveidé?  

Mht. jul, så husk at tage godt imod alle de små 

sælgere, når de om en måneds tid kommer 

rundt med julekalendere, som de vil sælge til 

dig… 

Byggeri i Sønderrishallen 

Vi har igen pladsproblemer i hallen, så nu byg-

ger vi en skyboks, som er en mødeboks på 

knap 100m2 med vinduer ud mod banen. Der 

forventes opstart af byggeriet i uge 42. Det vil i 

en kortere periode på 2-3 uger ikke være muligt 

at bruge hallen, men vi prøver at begrænse det-

te mest muligt. Jeres trænere og/eller afdelings-

ledere vil vide, hvornår hallen ikke kan bruges. 

Der kan læses om projektet her:  http://

www.soenderris.dk/ssk/Skyboks2015/index.as 

Sønderris Lokalråd 

Lokalrådet har fået en rigtig flot og meget in-

formativ ny hjemmeside – her står rigtigt man-

ge gode informationer om Sønderris generelt. 

Du bør se den:  http://soenderris.com 

Kontakt 

Husk, vi er aldrig længere væk end 

ssk@soenderris.d 
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Ved du godt, at vi i SSK 

har Unge Fitness? 

Er du mellem 12 og 14 år, 

kan du træne i vort fit-

ness lokale på en af føl-

gende måder: 

 

 
· Uden at dine forældre er til 

stede  

Så må du ikke selv gå over 

og træne – du kan kun træne, 

når der er instruktører til ste-

de, hvilket der typisk er i 

hverdagene kl. 18-20, men 

det kan du se på hjemmesi-

den. 

Du behøver ingen nøgle eller 

brik for at komme ind, da da-

gens instruktør åbner dørene. 

· Sammen med dine forældre 

Hvis du træner sammen med 

en af dine forældre, må du 

træne på et valgfrit tidspunkt. 

 

 

Prisen udgør 450 kr. for 6 måne-

ders træning for uge mellem 12 

og 14 år. 

 

Er du fyldt 15 år, kan du tegne 

et voksen-medlemskab til fit-

ness til kr. 125 pr. måned og 

træne præcist, som du har lyst 

og behov for. 

 

 

Se her:  

http://soenderris.dk/ssk/fitness/

index.as 
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Vi er meget glade for at kunne tilbyde børnebadminton igen efter at vores 

mangeårige træner Kent stoppede efter god og tro tjeneste…. 

 
Nu har vi fundet Mickey – 

eller rettere – han har fun-

det os - og der er nu træ-

ning to gange om ugen – 

onsdage og fredage i hhv. 

Sønderrishallen og på Mar-

kusskolen. 

Mickey præsenterer sig 

selv her i bladet på næste 

side. 

Der er tre forskellige hold 

afhængig af alder. 

Som du kan se af annon-

cen, er du velkommen til at 

kontakte vores nye træner, 

hvis du vil høre om noget. 

Det er også muligt at kom-

me og være med en gang 

eller to før du/dit barn be-

slutter endeligt, om det er 

en sportsgren, der skal prø-

ves af. 

 

Kig på www.soenderris.dk/

ss for at se træningstider 

mm. 

Der er i skrivende stund 

pladser tilbage på alle tre 

hold - så hvis du har lyst – 

så er det bare afsted. 
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 Jeg hedder Mickey DeLuca, jeg er 49 år 

og født og opvokset på Frederiksberg i 

København. 

 
Jeg mødte min dejlige kone under en ferie i vores 

hus i Italien i 2005 og da hun skulle hjem og starte 

sit jurastudie fulgte jeg efter hende til USA, hvor vi 

boede i 4 1/2 år, hvorefter vi i 2010 havde et 1/2 år 

i Italien, inden vi endte i Den Haag i Holland. Her 

boede vi indtil starten af 2013, hvor vi så flyttede 

hjem til lille Danmark. 

 

Vi har 2 børn sammen (Cicely på 8 født i USA og 

Victor på 3 født i Holland) og jeg har også 2 børn 

mere på 22 og 13 fra tidligere forhold. Vi er endt 

her i Sønderris pga. min kones arbejde som IT- ko-

ordinator hos Maersk Olie & Gas i Esbjerg. 

 

Jeg er førtidspensionist efter en blodprop i hjernen 

tilbage i 2001 - men har i dag ingen men derfra. Jeg 

er så også den hjemmegående i vores familie og har 

en del tid tilovers i ugens løb og da jeg godt kan 

lide at komme ud blandt andre og godt kan lide at 

have med børn at gøre så tog jeg chancen, da jeg så 

Sønderris Sportsklubs opslag om en manglede træ-

ner i badminton for de 7-15 årige. 

 

Jeg er glad for at have fået denne chance for at give 

børnene nogle sjove timer med lidt leg, hvor de 

samtidig gerne skulle blive rigtigt gode til en af de 

bedste sportsgrene, der findes. 

Badminton er en sjov, spændende og hurtig sport, 

hvor man helt sikkert får brændt nogle kalorier af. 

I min undervisning af eleverne vil jeg prøve at gøre 

det sjovt for dem - men jeg vil også lægge meget 

vægt på selve træningen med masser af teknik og 

fodarbejde, så de kan blive rigtigt gode spillere og 

så vi med tiden kan komme til nogle turneringer 

rundt i regionen.  

 

Træning kan til tider blive lidt kedeligt for nogen, 

men så er det at vi må få lidt leg med ind i billedet. 

Der vil dog indimellem blive meget af det samme 

om og om igen, da den eneste måde at blive rigtig 

god til noget på, er ved at gøre det igen og igen, til 

det sidder på rygraden og man kan det i søvne - 

men igen det skal også være sjovt, og der er mange 

måder, man kan gøre kedelig træning lidt sjovere. 

 

Jeg ser frem til at få en masse unger i gang med en 

dejlig sport. 

 

Mvh. Jeres træner Mickey DeLuca 
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Så er efterårssæsonen snart forbi, og det 

har været en meget flot sæson for SSK 

fodbold. 
 

På senior siden er dameholdet indtil videre 

ubesejret, og de topper på nuværende tidspunkt 

puljen. Super godt gået af de seje tøser. 

 

Herre senior er i gang med en fusion med FC 

Sønderris, således at der til foråret kun findes én 

fodboldklub i Sønderris. De to klubber har her i 

efteråret trænet sammen, og til foråret spiller de 

under samme klubnavn - nemlig SSK. 

 

Vi glæder os meget til, at fusionen går i orden, 

således at der igen spilles serie 4 i SSK. 

 

Herrerne håber meget på tilgang fra flere nye 

spillere til foråret, når de starter op igen. 

Oldboys/veteraner har trænet lystigt hver uge, og 

oldboys ligger suverænt i spidsen af deres pulje 

med 12 point ned til nærmeste forfølgere. 

 

På ungdomssiden har alle hold klaret sig super fint. 

Det er blevet til mange tætte og spændende kampe. 

Vi har her i efteråret haft 17 børne- og 

ungdomshold tilmeldt. 

 

Mange af vores hold fortsætter med at spille hele 

vinteren. Enten i hallen eller på lysbane og 

kunststofbane i Guldager. 

 

Indendørs træningstider offentliggøres på 

www.sskfodbold.dk 
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Bag din bedste kage og donér den til et skoleprojekt i Gambia.  

 
Overskuddet fra dette  hyggelige arrangement går til  

foreningen ’Bendula’, som arbejder med skoleudvikling i det 

lille vestafrikankse land Gambia Pengene vil fortrinsvis gå til 

skolemøbler og bøger til en skole i landsbyen  

Song Kunda. 

 

Der er præmie til  

 

DEN FLOTTESTE KAGE 

og 

DEN MEST VELSMAGENDE KAGE 

Program: 

 

 Skolens kor underholder 

 Billedforedrag og  fortællinger fra Gambia v/Heidi Newlands 

 Vinderne af kagekonkurrencerne præsenteres og præmieres 

 Kaffe og kage og bankospil 

 

Priser: 

Der er tilmelding, men fri entré 

 Kage 20,- 

 Kaffe/te 10,- 

 Saftevand 5,- 

 4 bankospil 50,- 

 

Tilmelding af kage til konkurrence: sms ’kage’ + dit navn til 53657543 

Tilmelding af deltagere: sms person + antal til  53657543 

 

Foreningen Bendula 
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Vi har haft en masse gæster forbi på boldba-

nerne, på Skolen, i Sønderrishallen og i Me-

nighedslokalerne. Det har overordnet set været 

den efterhånden sædvanlige succes. 

Fodbold, bankospil, disco, halbal, løb, petan-

que, vinsmagning mm – alt sammen dejlige 

arrangementer. 

 

Styregruppen består af flere ildsjæle, som har 

været med i mange år – og i år er der et par 

stykker, der ønsker at trække sig lidt tilbage, så 

vi har meget brug for, at der er et par nye an-

sigter, der kunne tænke sig at træde til. 

Hele konceptet er så velafprøvet, at arbejds-

byrden ikke er stor – der er mange hænder, der 

hjælper – men nye tanker og ideer ville være 

på sin plads. Og nogen skal jo samle trådene 

og styre alle de hjælpende hænder, der let kan 

skaffes, når arrangementerne først er planlagt. 

Det samme gælder for den gruppe, der står for 

de øvrige sociale arrangementer. 

 

OG man kan sige, at hvis Sønderris fortsat øn-

sker Sønderrisdage, Skt. Hans fest, Juletræs-

fest, Fastelavnsfest tillige med det varierede 

udbud af sportsaktiviteter, ja, så er der brug 

for, at nogle nye og yngre kræfter overvejer at 

hjælpe lidt bredere til end ”kun” på det hold, 

hvor f.eks. familiens børn går. 

 

Der er mange nye beboere i Sønderris, og vi 

får mange mails fra tilflyttere mm., som øn-

sker informationer og som melder sig ind i 

SSK. Det er vi meget glade for.  

Men igen – skal vi fastholde hele Sønderris – 

herunder alle tilflytterne og de nye boligområ-

der som en samlet fantastisk bydel, så ville det 

være herligt – og måske nødvendigt – at nogle 

nye frivillige fra hele området melder sig un-

der fanerne. 

 

Tager man et kig på listen over trænere og le-

dere – så ER der faktisk hvert år flere nye, der 

træder til. Så mon ikke også der findes en 2-3 

personer ude i området, som kunne tænke sig 

at hjælpe til med de mange arrangementer, 

som SSK også står for, og som er en vigtig del 

af det sociale liv i bydelen. 

 

Vi ønsker jo alle , at Sønderris fortsat er en by-

del med stor selvforståelse og sammenhængs-

kraft, og det kræver et stykke arbejde – og ikke 

kun af os, der har været med i mange år (også 

efter at vores børn er stoppet i SSK og eventu-

elt er flyttet videre) – vi kan jo ikke vide, hvad 

alle de nye og yngre beboere i området ønsker 

sig af deres nærmiljø.  

 

Kontakt os på ssk@soenderris.dk – vi har flere 

goder, vi tilbyder vore trænere og ledere, men 

det kan du altid høre om. Det kan og må ikke 

være det afgørende – men dog en lille bonus. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Årets byfest i Sønderris, Sønderrisdage, er godt overstået 

 

mailto:ssk@soenderris.dk
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MANGE TAK FOR I ÅR 
Her er lidt smagsprøver af billeder fra ugen 

Se flere billeder på: http://soenderris.dk/ssk/soenderrisDage2015/billeder.asp 

http://soenderris.dk/ssk/soenderrisDage2015/billeder.asp
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Midtgård bevares 

Esbjerg kommune har til vores store glæde valgt at 

bevare Midtgård, som ellers var en del af sparefor-

slaget. Fremover vil gården være en del af Myrthue 

– natur, kultur, læring, et ønske som vi på gården 

længe har haft og arbejdet på det sidste års tid. Det 

betyder at vi stadig vil tilbyde institutioner i Es-

bjerg kommune formidling/læring, der understøtter 

de pædagogiske læreplaner og skolens fælles for-

enklede mål. Dette arbejde har vi været i gang med 

længe, og vi har en fyldt kalender med masser af 

bookninger. 

 

Høstmarkedet 

2500 gæster fra hele kommunen havde fundet vej 

til Midtgård den 6. september, hvilket er det største 

antal nogensinde. Alle der var tilknyttet høstmarke-

det enten som ansat eller hjælper havde en dejlig 

dag. Dette skyldes jo alle jer der mødte op og nys-

gerrigt engagerede jer i de forskellige aktiviteter. 

Vi vil gerne sige tak for opbakningen. Vi glæder os 

allerede til næste år, hvor vi satser på at kunne præ-

sentere et endnu større program. Vi er nemlig rigtig 

stolte af at kunne være med til at brede budskabet 

om dyrevelfærd, økologi og bæredygtighed ud til 

jer. Vi hører også at dette arrangement ofte giver 

anledning til nye relationer både professionelle, 

faglige og nye venskaber.  

 

Nyt fra gården 

Så er dagene igen blevet kortere og efteråret har 

meldt sin ankomst. Midtgård har sendt lam og grise 

til slagtning. 4 af vores smågrise har dog været så 

heldige at få lov til at blive, da de skal bruges til avl 

og skal bo hos vores tætte samarbejdspartner Varde  

 

Ådal Lam. De har længe vist interesse for at avle 

økologiske svin, og vi er super glade for at de har 

valgt vores smågrise til at starte produktionen op. 

Gedekiddene vil blive slagtet i november, hvor det 

så vil være muligt at købe lækker spegepølse i går-

dens åbningstid. Vi har på gården fået en ny gede-

buk der hedder Kong Hans. Kong Hans er købt ved 

en opdrætter i Ringkøbing og er en brun boer ged 

på 1 år. Mon ikke der kommer nogle herlige kid ud 

af det til foråret.  

 

Vi har solgt vores pony Konik til en meget sød da-

me i Nordjylland, hvor han nyder tilværelsen som 

turhest for hende og hendes mand. Vi har nu de 

skønne shetlandsponyer Gina og Bella, hvor vi jo 

forventer føl d. 22 maj af Gina. Den 7. september 

fik vores danske landrace kanin 9 unger, dagen ef-

ter høst markedet. Fie og jeg havde ellers regnet det 

ud til at den ville nedkomme 14 dage før høstmar-

kedet, men snydt blev vi. Men kom gerne forbi og 

hils på de altid kære kaninunger. 

 

Husk I er altid velkomne til at besøge gården, og 

nyde vores fantastiske udendørs faciliteter. Vi vil 

rigtig gerne svare på spørgsmål eller fortælle om 

gården i vores åbningstid. I weekenden fodres dy-

rene om formiddagen og her må man altid gå med 

rundt. 

 

 

 

 

Fie Bornich og Hanne Kjærgaard Lehmann 
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Børn og læring på Midtgård 



                   
 
                                          

                            Efterår ! 
 
 
 

Så er efteråret startet med rusk og regn, - men også med nogle flotte  
farver og meget frisk luft, der giver mulighed for nogle anderledes  
hyggelige timer,  - BÅDE UDE OG INDE - hvor vi dygtiggør os gennem  
sang og leg, øvelser med f.eks. kort og kompas, råhygge ved lejrbålet, 
godt kammeratskab osv. 
 

     Du er også velkommen til at prøve  om det´ 
    - at være spejder er noget for dig. 
 
  HVER ONSDAG 
   fra 0.-3. klasse i Flokken fra 18.30-19.30    
   fra 4.-?. klasse i Toppen fra 18.30-20.00 
 
   Næste FamilieSpejd for hele familien 
   er lørdag den 24. oktober fra 10-12 
 

              Vi  ses ! 
 
           PS.- forældre 
                passes i  
           forældrecaféen 
 

                
          http://esbjerg.dbs.dk 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

Hver ONSDAG aften 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. 2225 3944 

NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT 
 

          HVER MANDAG FRA 14.00 TIL 17.00 
 

er der ÅBEN CAFÉ i Nøglen, Ravnsbjergvej 6 
 

 der er altid gratis kaffe/the eller saft 
 der er mulighed for en hyggelig snak 
 der er også mulighed hjælp til lektielæsning, en strikkeopskrift,  
 Nem-id, en ansøgning,  en ….?.....    eller hvad du nu er udfordret med! 
 

Hvem er vi? 

Vi er nogle ”ældre” mennesker, der har tid og lyst til at møde dig. 
ALLE  ER VELKOMMEN. 

 

Vil du gerne vide mere kontakt venligst Frank Korsbro tlf. 5189 7224 
 

Se evt. mere om Baptistkirken i Esbjerg på www.baptistkirken-sydjylland.dk 
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'Sønderriset' er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 26 år - altså 

siden 1988. Bladet uddeles gratis til samtlige husstande i området. Sko-

lebørn fra Guldager får bladet udleveret i skolen. Det vil sige at godt  

1500 hjem får og læser bladet. 
  

Hvem udgiver bladet? 
Bladet bliver til i et samvirke mellem Sønderrisskolen, Sønderris Lokalråd, den lokale sportsklub 

SSK, Guldager Kirke og sognets menighedsråd, Daginstitutionen 'Galaksen', samt Baptistspejderne, 

som holder til i tæt naboskab med Beboerhuset Midtgård, som også er bidragydere. 

 

Hvordan får man materiale med i bladet - fx en annonce? 
Hvis man ikke er tilknyttet nogen af ovennævnte interessenter, som betaler for fremstillingen af bla-

det, skal man henvende sig til Peter Hundebøll pr. e-mail, hvis man ønsker materiale optaget. Han vil 

kunne afgøre om materialet er egnet til netop vores blad, og han vil kunne oplyse dig en evt. pris på 

hvor meget det vil koste dig. 

Evt. materiale til bladet sendes direkte til redaktøren på soenderriset@soenderrisskolen.dk 

Send word-filer, jpg-filer eller reproklart pdf-materiale. 

Hvad koster det at få noget i bladet? 

2015‐priser for annoncering: 1000 kr. for en fuld side, 570 kr. for en halv side og endelig 360 for en 

kvart side + moms.  

Kontakt venligst Peter Hundebøll angående aftaler om indlæg. peter.hundeboell@skolekom.dk 

 

Hvor tit udkommer det? 
Bladet udkommer 6 gange årligt. Næste—og sidste nummer i år — har deadline den 6. november og 

vil ligge i postkasserne ca. den sidste uge af november måned 
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Babysalmesang i Guldager kirke. 

 

I september starter vi op med en ny sæson Babysal-

mesang i Guldager kirke. Det er torsdage kl. 10.00, 

hvor musikstuderende Signe Friis og kirkens orga-

nist Karina Bøje Jensen vil fylde kirken med sal-

mer, børnesange, rim og remser, sæbebobler og 

svingture.  

 

Datoer: 17. og 24. september 

               1., 8. og 29. oktober 

               5., 12 .og 19. november 

 

Sted: Guldager kirke. 

 

Information: Sognepræst Mette P. Friis 5051 60 20 

el. mette@mette-praestegaard.dk 

 
Sogneeftermiddage 
 

Onsdag den 7. oktober kl. 15.00: "Fortællinger i 

Kabul” 

Vores sognepræst Mette Friis Præstegaard fortæller 

om sin udsendelse til Kabul, Afghanistan. Om op-

gaven, vilkårene, oplevelserne, om at rejse fra sin 

familie og om, hvordan historier fortalt på bag-

grund 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 Jer-

miin Nielsen, sognepræst i Sneum- Tjæreborg fat 

på sit foredrag over et gammelt, men eviggyldigt 

tema i europæisk tænkning. Temaet kan sammen-

fattes under ordet ”idiot”. Normalt anser vi ordet 

idiot for at være et skældsord eller forbundet med 

noget helt håbløst. Jens Jermiins påstand er imid-

lertid, 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 Dosto-

jevskij og så som ophav til de tre første idioter den 

fjerde, der afstedkom en opstandelse, der ikke si-

denhen 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,- 

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 

mailto:organistiguldager@gmail.com
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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. 

 

Med efteråret tager vi hul på en ny sæ-

son spaghettigudstjenester, og vi håber 

på at se rigtig mange til børnegudstjene-

ste kl. 17.30 og spaghetti og kødsovs kl. 

18.00-18.55, så man kan nå hjem til 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:23/10 2015, 27/11 2015, 29/1 2016, 26/2 2016, 24/3 2016 (Bemærk: dette er 

ikke en fredag, men Skærtorsdag) 

Tid: 17.30- 18.55.  

Sted: Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74. 

Tilmelding: Sognepræst Mette Præstegaard Friis, mobil: 5051 6020 eller  

e-mail: mette@mette-praestegaard.dk 
 

 

På vegne af menighedsrådets Børne- og Ungdomsudvalg 

 

Sognepræst Mette Præstegaard Friis  

mailto:mette@mette-praestegaard.dk
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Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen 

BB: Brian Bannerholt     

MPF: Mette Præstegaard Friis 

 

 

G U D S T J E N E S T E L I S T E  F O R  

G U L D A G E R  O G  H O S T R U P  

 

Guldager Kirke 

 

 

 

 

 

Sognepræst 
Brian Bannerholt 

Kirkevænget 9 

Guldager 

75 11 60 30 

 

Sognepræst 
Mette Præstegaard Friis 

Kastanielunden 67 

6705 Esbjerg Ø 

50 51 60 20 

 

Kirkekontoret 
Guldagervej 89 

75116190 

Fax 75116152 

Åbningstid: 

Mandag lukket 

Tirsdag, onsdag og fredag åben fra 

kl. 9.00 – 12.30 

Torsdag åben fra 16.00 -18.00 

Guldager.sogn@km.dk 

 

Organist 
Karina Bøje Jensen 

 50 93 33 27 

organist@guldagerkirke.dk 

 

Graver 
Søren Brydsø  
 75 11 61 93 

guldgraver@guldagerkirke.dk 

 

Sognehuset 

Krebsens Kvarter 74 

Sønderris 

 

Kirkelige handlinger 
Aftale om dåb, bryllup og 

begravelse træffes ved henvendelse 

til Kirkekontoret 

 

 

 

Ældre og gangbesværede kan gra-

tis benytte kirkebilsordningen til 

gudstjenester i Guldager kirke. 

Ring til Esbjerg Taxa, 75 14 45 00 

og bestil en vogn. Chaufføren vil 

selv skaffe den fornødne under-

skrift hos kirketjeneren. Hjemkør-

sel arrangeres af kirkebetjeningen. 

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger 

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

18. okt. 10.30   BB 20. s. e. trin. 

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

1. nov. 10.30 09.00 MPF Alle Helgens dag. Ingen dåb 

7. nov. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

8. nov. 10.30   MPF 23. s. e. trin. 

15. nov. 10.30 09.00 BB 24. s. e. trin. 

22. nov. 10.30     Sidste s. i kirkeåret 

29. nov. 09.00 10.30 MPF 1. s. i advent 
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