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På Midtgård er foråret så vidt, at de små haver er anlagt. Om kort tid vil her være grønt af spirende 

urter og rodfrugter — sunde økologiske madvarer, lige til at spise! 

 

 

 

Side 3: De gode gerninger 

Side 4-5: Nyt fra Galaksen 

Side 6-7: ’Nytårskur’ 

Side 8-9: Påskestævne i Vojens 

Side 10: Håndboldtræning sommer 2016 

Side 11: Søges: Håndboldtrænere 

Side 12-13: Halbal 2016 

Side 13: Gymnastik forår 2016 

Side 14: Nyt fra SSK’s bestyrelse 

Side 15: Har du en zumbainstruktør i maven? 

Side 16: Hjertingposten 

Side 17: Skt. Hans i Sønderris? 

Side 18-19: Fitness for unge 

 

 

 

 

 

Side 20-21: Fodboldstævne og træningstider 

Side 22: Fodboldskole 2016 

Side 23: Vore sponsorer 

Side 24: Nyt fra lokalrådet 

Side 25: Nyt fra SSK 

Side 26-27: Gymnastikopvisningen 

Side 28: Frisk Familie 

Side 29: Spejdernyheder 

Side 30-31: Midtgård 

Side 32-33: 8. a - spændende skoledage 

Side 34-35: Guldager Kirke 

Side 36: Bagsiden—v. baptistspejderne 

Med forårets komme indtager vi naturen og bruger den som rum for vores mange forskellige akti-

viteter. Intet er så dejligt som at komme ud i den første gode solvarme og se, lytte og dufte til det 

skønne forår. Fugle, blomster, græs — bare ben på plæner, lyse sommerkjoler, sandaler og shorts. 

Det er en vidunderlig tid, vi går ind til. 

 

Vi må i den anledning også lige minde hinanden om de gode vaner, der gør at vi alle kan være her for hin-

anden — skrigende trampolin-unger, gøende hunde, larmende plæneklippere, osende havegriller, hunde-

høm-høm’er på vej og sti — der er nok at tage fat på, hvis man vil brokke sig og lade sig irritere — men 

man kan også glæde sig over alt det liv, der kan udfolde sig så frit i vores dejlige område. Det er en balan-

cegang. Hvis hundelufterne husker at bruge de små sorte poser, hvis grillmesteren flytter grillen lidt, så 

osen ikke rammer naboens vasketøj, hvis man lige tysser en smule på trampolinartisterne, hvis man ikke 

slår græs lige når naboen har gæster i haven osv. osv. så kan vi sikkert også holde ud at være her for hin-

anden i et af Esbjergs allerbedste kvarterer! 

 
->bee 
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Vi på Sønderrisskolen tog imod en udfor-

dring  om at samle ”gode gerninger” til 

fordel for Danmarks-indsamlingen som 

blev afholdt i februar på TV 2 danmark. 

 
Lego fonden havde udlovet et bidrag på 25 kr. for 

hver god gerning et barn havde lavet.  

Der var rigtig mange flittige børn i indskolingen på 

Sønderrisskolen. Flere forældre gav også udtryk for 

de aldrig havde haft så flittige og hjælpsomme børn 

derhjemme.  

Der blev dagligt øvet børneskrivning på de mange 

gode gerninger. Hver morgen blev der talt og lagt 

sammen når der blev samlet gode gerninger ind for 

efterfølgende at farvet det nye tal på det store baro-

meter som var i klassen. 

0b havde efterfølgende lovet at overlevere alle ger-

ninger til Esbjerg Hovedbibliotek som stod for fæl-

les opsamlingen. 

Det blev en meget oplevelsesrig dag for 0b. Vi tog 

fra morgenstunden bussen til byen og mødtes med 

en journalist og fotograf på Hovedbiblioteket.  

Journalisten faldt for en god gerning hvor der stod -  

”Jeg har lavet en diplom til min mor” fra Jonathan.  

Flere af børnene i 0b blev stillet forskellige spørgs-

mål om det at have hjulpet andre og hvad de havde 

lavet for at samle gode gerninger og om de vidste 

hvorfor og hvem pengene gik til. ?? 

 

Det endte med en rigtig fin artikel i Jyske Vestky-

sten. Hvor var de stolte alle børnene i 0b med deres 

overleveringer af de mange gode gerninger, som 

biblioteket udstillede med det samme.  

0a fik samlet 170 gode gerninger 

0b - 827 gode gerninger  

0c - 130 gode gerninger 

1 b - 109 gode gerninger 

2 c - 166 gode gerninger 

3a - 44 gode gerninger 

3b - 54 gode gerninger 

4b - 66 gode gerninger 

4c - 69 gode gerninger 

5c - 11  gode gerninger 

I alt blev det til 1646 gode gerninger og Lego fon-

den måtte donere 41.150 kr. for det gode arbejde 

som børnene på Sønderrisskolen har lavet. 

 

Stort flot resultat! 

Pia Clausen  
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Stjerneskuddet: 
 

Uglerne i Stjerneskuddet havde sidste 

børnehavedag torsdag den 31.3 Vi havde en 

hyggelig formiddag, hvor børn og personale 

forberedte den meget fornemme festmiddag, som 

forældrene havde arrangeret. Om eftermiddagen 

havde vi forældrekaffe, og det var med stort 

vemod vi sagde farvel. 

God Vind på ” Fritteren” og i skolen. 

 

Hilsen 

Kaskelotterne og Spækhuggerne. 

 

Solstrålen: 
 

Uglerne i Solstrålen havde sidste børnehavedag 

torsdag den 31.3, forinden dette havde vi før 

påske, en uglefest hvor vi festede og havde den 

røde løber ude. Børnene var festklædte og flotte. 

Vi fik snack og velkomstdrinks og efterfølgende 

en fantastisk buffet, som forældrene havde lavet til 

os. Derefter var der stopdans, dans og disco, med 

disco kugler mm. 

En dejlig aften med sjov og ballade. 

 

God vind i førskolen og ”fritteren”. 

 

Hilsen Solstrålen 

 

 

.  
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Vi har været så heldige at have nogle af skolens 6.-årgangs elever fra Auraskolen afdeling Sønderris ovre 

og lave kreative dyr på hegnet ind til legepladsen, disse dyr symboliser vores stuer. 

 

Vi er rigtig glade for resultatet, og det er en flot udsmykning på hegnet. 

 

En stor tak til Jer! 

Vi vil gerne henstille til en opmærksomhed omkring jer der har hunde, idet at vi har fået flere forældre-

henvendelser, omkring det at der opleves at der er mange hundeefterladenskaber, som børn og voksne 

kommer til at træde i. 

 

På forhånd tak! 
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NYTÅRSKUR    
 

Lørdag den 23. januar 2016 afholdt gymnastikafdelingen nytårskur for voksne.  

 

De fremmødte kvinder var i godt humør og udstrålede energi fra første til sidste time. 

 

Der var store smil på læberne, da powerhoopene skulle svinges og vilje i blikket og attituden, da der var 

krav om råstyrke til BodyPump. Koncentrationen strålede ud af øjnene, da der skulle koordineres til step 

lektionen, og musklerne blev atter afprøvet til stram-op og mave-ryg træning.  

Nytårskuren blev afsluttet med yoga og afspænding.  

 

Mellem holdene fik udøverne fornøjelsen af frisk frugt og grønt, som var sponsoreret af Fakta i Sønderris. 

 

Vi takker for opbakningen og glæder os allerede til næste år – her håber vi at se endnu flere, og gerne 

mange nye – det er den bedste måde at illustrere på, at der i SSK Gymnastik rent faktisk er noget for en-

hver smag og enhver alder – ligesom alle uanset kondition og form (eller mangel på samme) kan finde et 

hold, man passer ind på. 
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SIGER MANGE  

TAK TIL 
 

 
http://fakta.dk/ 

 

Til SSK’s nytårskur den 26. januar var 

vi så heldige, at vores lokale FAKTA 

sponserede et par kasser 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! 



Sønderriset 

8 

 
U12-Piger til de traditionsrige Påskestævne i 
Vojens med stor succes 
 
Når to billeder siger mere end 1000 ord ☺ 

        

 
 
Vi tog fra Sønderrishallen kl. 7 lørdag morgen med 
nogle trætte, MEN oplagte piger, der alle glædede 
sig helt vildt til en fed håndboldtur med gode 
venner og fantastiske forældre-supportere. 
Vi kørte direkte til hhv. Vojenshallerne og VGIE, 
for holdene skulle spille den første kamp i to 
forskellige haller. Om det var derfor, eller fordi 
køreturen var for hård, vides ikke, men hold 1 tabte 
6-5 til Svendborg, mens hold 2 fik uafgjort 6-6 
mod Viby. 
Efter kampen blev pigerne indlogeret på 
Unionskolen i nyrenoverede, pæne, rene og lyse 
klasseværelser. Der blev hurtigt pakket ud og 
pumpet luftmadrasser op, og vi var klar til at tage 
tilbage til hallen igen og gøre klar til de næste 
kampe. 
Hold 1 vandt de sidste puljekampe, først med 12-1 
mod Thurø efter en flot kamp med godt forsvar, 
gode kontraer og et flot angrebsspil – og derefter 
med 11-3 over Vojens 2, og de var klar til A-
mellemrunden som 2’er. 
Hold 2 kæmpede godt i deres næste kamp mod 
Vojens 1, men måtte i sidste ende se sig slået med 

6-3 – selvom de var med til 3-2 i halvleg, og 
pigerne gav alt, hvad de havde og spillede en flot 
kamp. Den sidste kamp blev desværre også tabt 
med 7-3 til Dybbøl. Hold 2 sluttede som 4’er i 
deres pulje, og skulle videre til B-mellemrunden.  
Begge hold var i højt humør, og der blev hygget, 
heppet og snakket på tværs af holdene. Et skønt 
sammenhold blandt pigerne er et af vores 
allerstærkeste kort. ☺ Og så skal vi jo ikke glemme 
den forrygende opbakning fra forældrene, der 
mødte talstærkt op begge dage, og som var med til 
at skabe en god stemning og en masse snak. 
Begge hold spillede deres første mellemrundekamp 
lørdag eftermiddag. Hold 2 mødte Vojens 2, og 
havde ingen problemer med at vinde 6-2 efter en 
flot indsats over hele linjen. Stærkt kommet igen 
efter at have spillet i en svær pulje tidligere på 
dagen. 
Hold 1 mødte Dybbøl og vandt igen i sikker stil 
med 8-2. Heller ikke i denne kamp var der på noget 
tidspunkt tvivl om udfaldet – pigerne kæmpede 
igen og havde styr på kampen fra start til slut. 
Efter de to kampe havde Mads Gade taget lækre 
fødselsdags muffins med til begge hold – og 
forældre. Tillykke med fødselsdagen, Mads – og 
tak for kage. ☺ 
Lørdag aften blev brugt på lækker aftensmad, disko 
og hygge på skolen. Ved 22-tiden var der dømt ro, 
for begge hold skulle spille tidligt søndag morgen – 
og de skulle være klar til at fortsætte de gode takter 
fra lørdag eftermiddag. 
Søndag morgen var det op før kl. 7 og synge 
fødselsdags sang for Fie – Tillykke med 
fødselsdagen igen, Fie. ☺  
Pigerne var lidt klatøjede men efter en god gang 
morgenmad og opvarmning, var begge hold klar til 
kamp. Hold 2 spillede først og vandt sikkert 12-0 
over Vojens 3.   
Hold 1 vandt bagefter sikkert 8-2 over Team 
Haderslev og var sikre på at komme i semifinalen, 
så glæden var stor. Sidste kamp kunne spilles uden 
nerver og hold 1 vandt sikkert 9-2 over Svendborg 
2. 
Semifinalen mod Vojens 1, vandt hold 1 med 5-4 
efter en spændende kamp. 
Hold 2 tabte desværre sidste mellemrunde kamp 
knebent med 7-8 til Sundeved efter en heroisk 
indsats, og alle troede, at de var færdige i 
turneringen. Men da tre hold alle endte med 4 point 
og man havde slået hinanden indbyrdes, gik holdet 
alligevel videre til B-finalen med en bedre 
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målscore. Så hold 2 og forældre gjorde sig klar til 
en lang ventetid, til B-finalen skulle spilles…. 
Finalerne i Vojens er krydret med en mørklagt hal 
med indløb i blinkede lys og med højt musik og 
god stemning. En fantastisk oplevelse for spillerne 
at være med i, i en propfyldt Vojens Hal.  
Men puha, det blev en spændende kamp med 
masser af intensitet og flot håndbold fra begge 
hold. Men hold 2 viste sig alligevel at være 
stærkest og kunne trække sig sejrrigt ud af kampen 
med en sejr på 8-4. Holdet kæmpede flot og stod 
sammen – og det knækkede Thurø. 
Sejren blev fejret med sejsdans og jublen med alle 
forældrene – en skøn oplevelse at se pigerne så 
glade for sejren. 

 
Hold 1 skulle spille kl. 17.15 mod Dybbøl, men 
som altid ved stævner, var vi en halv time 
forsinket. Også i A-finalen var der indløb, mørklagt 
hal, blinkede lygter, navneopråb og en fantastisk 
stemning. Kampen blev dog noget tættere, end vi 
havde håbet på. Pigerne havde godt styr på 
Dybbøls angreb, men de havde også læst på lektien 
og havde styr på vores angrebsspil. Så det blev et 
drama, men heldigvis kunne hold 1 også trække sig 
sejrrigt ud af kampen med en sejr på 6-5. De 
superglade piger fik sunget, jublet og drukket 
børnechampagne til den helt store guldmedalje. At 
Sarah Thomsen så også blev finalens fighter, 
gjorde bestemt ikke glæden mindre – Tillykke, 
Sarah. 

 
Tak for endnu en super god weekend med de 
fantastiske U12-piger fra Sønderris Håndbold, de 
engagerede trænere og den store opbakning fra 
forældrene – Og et kæmpe tillykke med sejren i 
både A og B finalen – I er s.. for seje, tøser ☺   
 

    
 

To dage – to hold – to pokaler – jo, vi kan i 

Sønderris ☺☺☺☺ 

 
 

 

Sportslige hilsner 

Tina & Jesper Andersen 
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Sønderris Halbal 2016 

Som bekendt er vi så småt i gang med planlægningen af årets byfest – Sønderrisdage. 

Mere end så småt i gang er halbal-udvalget – der er tænkt mange tanker, og der er ændret i det hidtidige 

koncept, som du kan blive meget klogere på ved at se på hjemmesiden:  www.halbal2016.dk, hvorfra du 

også kan købe billetter. 

Facebook siden ”SSK Halbal 2016” har været i luften i et stykke tid. Her har der været udskrevet en kon-

kurrence, hvor man mod at promovere siden kunne vinde to billetter. Torsdag aften, den 31/3 2016 har 

lykkens gudinde fundet vinderen, som er: (bliver kontaktet direkte) 

 

 

 

 

Se også annoncen for halballet her i bladet!  
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GENERALFORSAMLING   

 

Den 29. februar afholdt Sønderris Sportsklub generalforsamling. Vi skulle bru-

ge flere nye medlemmer til bestyrelsen - og vi er rigtigt glade for at byde Jane 

Raun, David Mackenhauer og Jannie Ebsen (nye bestyrelsesmedlemmer) 

samt Allan Blom Nielsen og Kasper Sørensen (suppleanter) velkommen.  

Vi glæder os til samarbejdet. 

 

Du kan læse mere her: http://soenderris.dk/ssk/personale/bestyrelsen.asp 

 

Vi er påbegyndt en proces omkring organisering og struktur i SSK. Vi startede for et halvt års tid siden 

med besøg fra DGI, hvor vi havde inviteret alle instruktører. Det blev en rigtig god aften med brain-

storming. Vi fik øjnene op for alle de positive historier, der hersker omkring SSK, bl.a. alle vore gode 

sociale arrangementer - og hvor godt rigtigt meget lykkes på rigtigt mange områder.  

Vi opdagede også, at der var ting, der kan gøres bedre, og at der er stor opbakning til SSK og stor lyst 

til at deltage i foreningsarbejdet. Både med store og små ting. Vi har forsøgt at få fortalt, at al hjælp er 

stor hjælp. Det kan være mindre opgaver som opstilling af borde og stole til et arrangement, beman-

ding af cafeen et par timer - til større opgaver som at arrangere f.eks. halbal m.m. Så går du eller en, 

du kender, rundt med stor lyst til at gøre en forskel for lokalområdet, er en times hjælp stor hjælp - 

I skal bare tage fat i en af os - eller skrive en mail til SSK.  

  

Pt. har vi hårdt brug for hjælp til Sankt Hans arrangementet. Se opslag her i bladet. Så giv lyd, hvis I har 

lyst til at give en hånd med. Jo flere vi er til at hjælpe hinanden, jo lettere er det. 

  

SSK er en klub, der følger med udviklingen - og det vil vi gerne blive ved med fremover. 

  

 

På bestyrelsens vegne –  

Lene Terp 
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LÆS HJERTING POSTEN   

 

Vi er meget glade for Sønderriset  og muligheden for at bringe 

nyheder, reportager og reklamer for vores dejlige sportsklub og alle de aktiviteter, der foregår – 

især sportsrelaterede, men også de sociale tiltag. 

Engang imellem går det dog galt med deadlines osv., idet Sønderriset jo ”kun” udkommer 6 

gange årligt. 

Som supplement bruger vi derfor efterhånden helt konsekvent også Hjerting Posten, som 

udkommer 10 gange om året. Vi har oftest 1 side i sidste del af bladet sammen med de øvrige 

foreninger i området. Derfor: LÆS 

 

Den ligger oftest inde i en af de andre ugeaviser, så pas på, den ikke bliver borte i vrimlen… Den 

udkommer en af de sidste onsdage i hver måned, ekskl. juli og december. 
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Ved du godt, at vi i SSK  
har Unge Fitness?

i SSK Fitness

Er du mellem 12 og 14 år, kan du træne i SSK’s fitness 
lokale på en af følgende 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 stede, hvilket der typisk er i hverdagene  
kl. 18-20, men det kan du se på hjemmesiden. 
– Du behøver ingen nøgle eller brik for at komme ind, da dagens instruktør åbner dørene.

•  Sammen med dine forældre 
Hvis du træner sammen med en af dine forældre, må du træne på et valgfrit tidspunkt.

Unge
Pris 450 kr.  

for 6 måneders træning  

for unge  
mellem 12 og 14 år.

Er du fyldt 15 år, kan du tegne 
et voksen medlemskab til 
fitness til kr. 125 pr. måned og 
træne præcist, som du har lyst 
og behov for.  
Se her: http://soenderris.dk/
ssk/fitness/index.asp

Man ved aldrig 

    hvad det kan føre til…



 
at ved SSK kan  

du få lavet et  
træningsprogram!  

- helt GRATIS

Det eneste du skal gøre,  
er at tage fat i en Fitness- 

instruktør, og bede om at få lavet  
et træningsprogram. Derefter vil instruk-

tøren lave det man kalder en screening af dig.

Screeningen er egentlig bare en uformel snak, hvor 
instruktøren vil spørge dig om nogle få spørgsmål, det kan 

bl.a. være hvad dit formål med træningen er, hvor længe du 
kan træne pr. dag osv.

På den måde kan vi få lagt en træningsplan som er skrædder-
syet efter dit behov, så du får den mest optimale træning for 
netop dig!

Hvis dette lyder som noget for dig, så henvend dig til en af 
instruktørerne, som vil være i Fitness, mandag til torsdag fra 
18.00-20.00.

Vi glæder os til at hjælpe dig!
Mvh. SSK Fitness

Trænings-
program

Trænings-
program

GRATIS
Trænings-
program

Vidste du,
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Indendørs stævne i Sønderrishallen 
 

Weekenden den 13.-14. februar afholdtes Sønderris N&K Cup. Der deltog ca. 300 glade børn sammen 

med deres forældre. Weekenden igennem blev der spillet mange flotte og spændende kampe, og for hver 

række afsluttede holdene med en festlig præmieoverrækkelse. 

 

N&K Spedition var hovedsponsor for stævnet, mens Højvangsbageren stod for rundstykker både lørdag 

og søndag, og Det faglige Hus havde sponseret T-shirts til de frivillige hjælpere i caféen.  

 

En kæmpe tak skal lyde til alle sponsorer og tusind tak til alle frivillige hjælpere gennem hele weekenden.  

 

Vi håber at se Jer alle igen til en forrygende weekend med fodbold i 2017.   

 

Hilsen Julie, Søren, Flemming & Monica 
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BELAIR 3 årig aftale BLUE-TECH A/S 3 årig aftale SRI SKILTE 

Facadebogstaver i aluminium

Fremadlysende 
aluminiumsbogstaver
Bogstaver i aluminium kan fremstilles i 
alle størrelser.
Ønsker du skilte med fremadrettet lys, 
isætter vi gennemlyselig akryl i fronten, 
mens bagkasse/sider lakeres i den farve, 
du ønsker. 
Fremadlysende aluminiumsbogstaver kan 
fremstilles på 2 måder. Enten frem-
stiller vi bogstaverne som „æsker med 
låg“ (se fotos til venstre). Eller vi limer 
akrylfronten direkte fast på forsiden af 
bogstavet. 
Ved brug af sidstnævnte metode er det 
kun akrylpladen, der er synlig, når man 
betragter bogstavet forfra.
Du afgør naturligvis selv, hvilken metode 
du foretrækker!

Aluminiumsbogstaver,
der lyser bagud...
Vi kan også tilbyde aluminiumsbogstaver, 
der lyser bagud og dermed sørger for en 
smuk „corona“ effekt om aftenen.
På bagsiden af bogstaverne monterer 
vi en gennemlyselig akrylplade. Denne 
sørger for en flot og jævn lysfordeling - og 
beskytter samtidig lysinstallationen mod 
fugt og snavs.
Både i fremad- og bagudlysende bogstaver 
isættes førsteklasses, IP68-certificerede 
LED-kredse med ekstremt mange brænde-
timer. Andre lyskilder kan dog monteres 
efter ønske.

Se mere på www.sri.dkSRI SIGN SOLUTION A/S • BROLÆGGERVEJ 10 • 6710 ESBJERG V • TEL. 7515 9000

•  Kraftig aluminium 

•  Gennemlyselig akrylfront

•  Vejrbestandige materialer 

•  Inkl. lys

•  Krafig aluminium

•  Lukket bagside af akryl 

•  Alle størrelser

•  Inkl. lys

KREATIVE BLOMSTER FAKTA 
fakta.dk 

DELOITTE  
Spillertøj til kvindeholdet I fodbold 

DAYZ RESORT  
Spiller tøj til u7 

TRIUMPH ESBJERG A/S  
MOTORCYKLER  

U9 fodbold 

REKSLE FODPLEJE INTERCARGO COLDSTORES 

MIDDELFART SPAREKASSE LUND SKILTE A/S MARTINSEN  
STATSAUTORISERET  

REVISIONSPARTNERSKAB 

N&K SPEDITION HØJVANGS BAGERI 

Ultimo januar blev et nyt sponsorudvalg dannet
Der er blevet arbejdet hårdt og  

følgende sponsoraftaler er kommet i hus i 1. kvartal 2016
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 Vi vil meget gerne høre fra nye sponsorer

 Sponsorudvalget har plads til flere personer, som kan hjælpe med afgrænsede opgaver 

 Vi arbejder med at finde nye sponsorområder, så fx én virksomhed kan sponsorere  
juletræsfesten, fastelavnsfesten, gymnastikopvisning mv.

 Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har en indgangsvinkel til potentielle sponsorer  
gennem dit arbejde eller via dit netværk. Du behøver ikke tage snakken,  

bare du åbner døren for, at vi må kontakte vedkommende

 Vi kan altid kontaktes på mail: ssk@soenderris.dk



Sønderriset 

24 

 
 

Årsberetning Sønderris Lokalråd  
ved årsmødet 8. marts 2016  
 

2015/2016 

2015 Startede den nye bestyrelse traditionen tro med vores årlige møde med Esbjerg kommune med hen-

holdsvis: 

- Teknik og Miljø 

- Vej og Park 

-  Økonomi udvalget  

Vi har bl.a. haft fokus flg. emner: 

- Den gode historie om Sønderris – fortsætter denne 

- Ældre / senior boliger i Sønderris (Kommunegarantier til boligforeninger mm). For at kunne slutte 

cirklen i Sønderris ”Fra vugge til grav” mente vi, at sidste step måtte være, at der blev tænkt alm. 

boligbyggeri for seniorer i Sønderris. 

- Lokaleproblemer for Sønderris Sportsklub. 

 

I løbet af året har lokalrådet også drøftet og svaret på flere høringer fra Esbjerg kommune, heriblandt nog-

le vedr. skoleområdet i Esbjerg: 

- Placering af specialklasser 

- Indskrivning til bh. Klasser 

- Optagelser af elever / frit skolevalg 

- Institution på Sønderrisgaard 

 

Efteråret kom og dermed også kommunens sparekatalog , hvor vi erfarede, at ”Midtgaard” pludselig var et 

af spareområderne. 

Tilbage i arbejdstøjet for at tage kampen op. Dette kunne vi ikke sidde overhørigt. Hverken for beboerne i 

Sønderris eller resten af Esbjerg Kommune.  Der er rigtig mange forskellige brugere fra forskellige steder 

af Esbjerg Kommune. 

 Midtgård er sådant et unikt sted for alle i Esbjerg Kommune. Et sted som vi skal værne om og kæmpe for 

at der vil være en plads til i fremtiden. 

De gode ting i 2015/2016: 

- Midtgård overlevede og kan glæde og oplyse mange i fremtiden 

- 2 nye oversigtkort opsat på energistien ved legepladsen v/motionsredskaberne og ved Midtgård 

- Krebsestien er blevet bredere. 

- Etableret sti fra busholdeplads ved Sønderrisvej til Fakta 

- Påbegyndt nyt asfalt på dele af cykelstierne. 

- Sønderrisbogen er blevet udgivet og kan købes i medlemservice SSK 

- 2 arrangementer i samarbejde med SSK Cafeen med Cafeen som tovholder og ildsjælen og Lokal-

rådet som praktiske medhjælpere. 

- Vores årlige Nytårsmarch 1. januar som er en skøn tradition med dejlig suppe. 

- Ny hjemmeside for Sønderris www.soenderris.com  

 

 

 

Formand for Sønderris Lokalråd 

Jannie Ulriksen 



NYT FRA SSK m.fl.    

 

Der sker noget i Sønderris 

… og her tænker vi ikke kun på udbygning af boligområder, institution mm. Nej, der er også 

godt gang i SSK og Lokalråd mm. 

SSK har forårs- og sommerplanerne klar for afdelingerne - kig dig omkring her i bladet og 

find annoncer og omtale af noget af det. Andet er omtalt på www.soenderris.dk/ssk - her 

er der udførlige beskrivelser af alle de mange tilbud, vi har at byde på. 

SSK byder velkommen til medlemmerne fra FC Sønderris, som nu er en del af SSK. 

Lokalrådet har haft sit årsmøde – se årsberetningen her i bladet. Og gå evt. på Lokalrådets 

hjemmeside www.soenderris.com og kig dig omkring – her er der rigtigt mange relevante 

informationer omkring Sønderris. 

 

Fitness 

Fitness afdelingen har søgt nye instruktører, og vi fik en del henvendelser, så bemandingen 

i afdelingen er nu helt på plads. Derfor er vi parate til at modtage alle – og især vil vi slå et 

slag for, at de unge kan træne i afdelingen. Se omtale her i bladet. Endvidere kan alle få 

lavet sig et træningsprogram, hvis man mangler lidt inspiration til sin træning. 

 

Andre hjælpere. 

Vi kan til stadighed bruge frivillige hænder i SSK. Se også omtalen vedr. 

generalforsamlingen. Specifikt har vi lige nu brug for både træner og hjælpetrænere i 

håndboldafdelingen. Vi ønsker også at genetablere zumba i gymnastikafdelingen – her 

savner vi også en instruktør. Se annoncerne her i bladet. 

Såfremt vi fortsat skal have Skt. Hans Fest i Sønderris mangler der også folk til at arrangere 

dette – er også omtalt her i bladet. 

 

Kontakt 

Hvis du vil i kontakt med os af den ene eller den anden grund, så er vi aldrig længere væk 

end ssk@soenderris.dk – du kan også altid kontakte medlemsservice/administrationen 

rent fysisk – se åbningstider på hjemmesiden – tryk på  

http://www.soenderris.dk/ssk
http://www.soenderris.com/
mailto:ssk@soenderris.dk
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Gymnastikopvisning søndag d. 3 april. 
 

Så har vi afholdt vores årlig Gymnastikopvisning, det skete Søndag d. 3 april. Der var mange gymnaster 

store som små som strømmede til for at vise, hvad de havde lært i den seneste sæson. Vi havde mange 

gæster hele dagen, bl.a. mange glade og stolte forældre, bedsteforældre, naboer, venner m.fl. 

 

På gulvet kunne man bl.a. se Mor/Far/Barn holdene, Krudtuglerne, Leg & bevægelse, Spring mix, 

Rytmerødderne, Rytmisk Dans samt voksenhold og selvfølgelig vores 3 gæstehold. Der var lagt et flot 

program, og der blev danset med paraplyer, lavet mavebøjninger, slået saltomortaler og hoppet meget høje 

splitspring.  

 

I cafeen kunne man nyde lidt godt til ganen både af slik, kage og drikkelse. Der var selvfølgelig også tid 

til at snakke lidt med naboen, for så igen at vende næsen mod opvisningsgulvet.  

 

Dagen blev sluttet af med gaver til årets instruktør – en titel, som Anja Juncker Kalkerup løb med - der 

var også blomster til uddeling til vores i 27 frivillige instruktører og hjælpetrænere. Samt stor ros til både 

instruktører, gymnaster og de mange frivillige, som alle havde hjulpet til for at denne dag blev til en 

fantastisk dag. 

 

Afdelingslederen i Gymnastik, Linette Stig Mackenhauer ønsker her at takke dels for en god sæson og et 

rigtig godt samarbejde både med børnene og forældrene, dels alle instruktører på de forskellige hold. 

 

 

I sæsonen 2015/2016 har vi haft følgende nye hold, nemlig 

         Springmix 

         Rytmisk dans 12-15 år 

         Rytmegymnastik 6-9 år 

         BodyPump for voksne 

Der er mulighed for træning for voksne helt hen til sommerferien. 

Og et helt nyt tiltag er ”Frisk Familie formiddag”, som startede lør-

dag den 9/4-2016 – læs mere på vores hjemmeside. 

Der blev fotograferet hele dagen, og her er et par smagsprøver. Men 

mangler du et billede af lige præcis dit barn, din nabo eller en an-

den, så kan du måske finde de mange flotte fotos her:  

http://soenderris.dk/ssk/gymnastik/opvis2016/index.asp 

 

Der er også mulighed for at bestille holdbilleder hos Poul Helt, de kan købes her:  

www.hjertingfoto.dk – der oprettes et 2016-link, når billederne er klar. 
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Hver ONSDAG aften kl. 18,00 – 19,00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård  
Vil du vide mere kan du også ringe til Kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944 

 
 
 

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 for HJÆLP til lektielæsning, en strikkeopskrift,  
 Nem-id, en ansøgning,  en ….?.....    eller hvad du nu er udfordret af ! 
 

Hvem er vi? 

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

 

               Vil du gerne vide mere kontakt venligst Lene Jensen tlf. 6087 7567 
                                                                 eller Frank Korsbro tlf. 5189 7224 
 

             Se evt. mere om Baptistkirken i Esbjerg på www.baptistkirken-sydjylland.dk 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

                   
   

          

                              NYT TILBUD 
 

 
 Nu kan alle der er fyldt 4/5 år blive spejder i KLYNGEN  
 

 Klyngen er for friske børn, der gerne vil være med til at  
 lege, få nye venner, synge, gå på opdagelse i naturen, 
 lave små konkurrencer og meget mere. 
                                           

     Du er også velkommen til at prøve  om det´ 
    - at være spejder er noget for dig. 
 

 

  HVER ONSDAG fra 18.00—19.00 
        fra 4/5 år—0. klasse i Klyngen  
        fra 1.-3. klasse i Flokken  
        fra 4.-?. klasse i Troppen  

   

   FamilieSpejd for hele familien 
            Ring 2782 1524 for 
                næste dato 
          

                  Vi  ses ! 
 

            PS.- forældre 
              passes i  
        forældrecaféen          

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrKLgve3LAhUkM5oKHTHFB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.picgifs.com%2Fclip-art%2Fflowers%2Fclip-art-flowers-884871-698378%2F&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNEpxT0rT
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Foråret er på vej og det er ganske vist. 

Vi hilser foråret velkommen og vi glæder os til at 

komme ud i naturen og få jord under neglene. I år 

starter vi et nyt, spændende haveprojekt op. Midt-

gårds gamle køkkenhaver som stod hen i ukrudt og 

plastik er blevet ryddet og gjort klar til at 2 klasser 

fra Aura Skolen, afd. Bryndum og ”Pingvinerne” 

fra Galaxen, Sønderris skal starte køkkenhaver op.  

Jørgen har bygget plantekasser, borde, kompostbe-

holder og et fint skur til diverse nyindkøbte have-

redskaber, så der nu kan arbejdes i haverne, men 

først skal børnene selv klargøre haverne og køre 

kompost på jorden, undersøge jordforhold, orme, 

temperatur, og herefter skal der sås forskellige 

grøntsager. Afgrøderne skal passes med vanding, 

og ukrudtet skal luges – og dette selvfølgelig også 

i ferien. Her får børnene heldigvis hjælp fra foræl-

dre, som er inviteret til at være aktive. Det er nød-

vendigt, hvis børnene skal have udbytte fra haver-

ne.  

Vi har store forventninger til projektet og er sikre 

på det bliver en succes som vil vække nysgerrig-

hed og interesse for at dyrke sin egen have, kom-

me ud i naturen og lære at lave simple og sunde 

måltider. Gennem undervisning og oplevelser ud-

vikler børnene deres viden om landbrug og råva-

rer, fødevarer og sunde madvaner, bæredygtighed 

og natur. 

Vores kalender er næsten fyldt med aftaler frem til 

sommer, og efterspørgslen på formidlingsture om 

landbrug og dyr er stor –derfor oplever vi desvær-

re også at vi må sige nej til nogle besøg, da vores 

formidlere er optaget af disse grupper.  

 

”Vi” læmmer, farer og foler 

Gedefruerne har fået kid i år – en lidt underlig for-

deling blev det til. Den ene frue fik 3 fine kid og 

den anden frue fik et kid, de er i stalden og i ”flok” 

så ”enekiddet” også kan blive et socialiseret kid. 

Fødslerne forløb helt som de skulle, og 3 dagpleje-

re med børn oplevede de 3 første kid komme til 

Endelig stod de stille! 

Jorden forberedes i haverne 
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verden.  Vi synes det er fantastisk når børn og 

voksne oplever at se et lille kid blive født.  

Fårene er nu også i gang med at læmme, og det 

første lam blev født for få dage siden. Fødslen var 

besværlig, og der blev født 1 levende lam og 2 

dødfødte. Det levende lam var svagt og måtte have 

lammeførstehjælp, men det kom sig hurtigt og er i 

dag vældig frisk. Derudover er der indtil nu født 2 

lam – vi venter stadig på at de sidste 7 fruer skal 

nedkomme.  

En time gammel….. 

 

I år er alle fårene på marken ned mod skoven – der 

er et fint hus og bedre græs til dem. 14 dage før 

fårene læmmer, vælger de deres fødeplads, så de 

kan læmme ude eller i huset. De bestemmer selv. 

Møffe skal fare, men om det bliver sidst i april el-

ler engang i maj, ved vi ikke – vi ved at hun ikke 

var i brunst da Kristian Orne kom på besøg, fordi 

hun blev smidt på porten af ham. Hun måtte over-

natte udenfor i nattens frost. Men en Dansk Land-

racegris er godt polstret og har et godt lag fedt, så 

det eneste der skete var at jorden som Møffe lå på 

blev optøet, så hun kunne rode i jorden. Efter nat-

ten fik hun sit eget hus, boede der et par dage, kom 

heldigvis i brunst og fik lov at flytte tilbage til sit 

eget hus igen. Det var godt at Kristians kærlighed 

til hende vendte tilbage. De har nu nydt hinandens 

selskab i omkring 2 måneder og Kristian er nu 

flyttet ind til en ny grisefrue et sted i Danmark. 

Sidst i maj skal vores Shetlandspony Gina fole – 

det bliver rigtig spændende at skulle opdrage et 

lille frækt føl, men heldigvis har Fie og Signe stor 

hesteerfaring, så den udfordring tager de gerne. Vi 

er sikre på at føllet vil få meget opmærksomhed 

fra alle som besøger gården. 

 

 

 

Det sidste om kælekatten Freja (den sorte) 

Men når der er liv vil der også være død, og des-

værre har vi været nødt til at få aflivet vores søde 

sorte kælekat, Freja. Hun er formentlig for flere år 

siden blevet påkørt og har som følge heraf haft en 

særlig haltende gangart, men på det sidste kunne 

vi se hun haltede mere og mere. Da hun tilmed fik 

en byld på forbenet og dyrlægen konstaterede at 

hendes tænder var meget dårlige var beslutningen 

om aflivning ikke svær at tage – hun har været en 

uvurderlig hjælper for Karin – de har haft et mak-

kerskab omkring musebekæmpelse ved fuglene. 

Karin jog mus frem af hullerne og Freja lå på lur 

og snuppede dem. Mange børn var glade for Freja, 

da hun også holdt af at blive kælet med. 

 

Besøg på Midtgård 

Midtgård kan besøges af alle og i meget velkom-

men til at benytte området.  I weekenderne oplever 

vi at flere og flere gæster kommer på besøg og 

nogle familier har også fundet ud af at det er mu-

ligt af være med til at fodre dyrene. Vi fodrer altid 

dyrene om formiddagen, og er I heldige at komme 

på dette tidspunkt, er I meget velkommen til at 

deltage. Tidspunktet er ikke fast, da hver enkelt 

medarbejder selv tilrettelægger tidspunktet.  

 

Hanne Lehmann Kjærgaard 
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VORES BESØG PÅ SOCIAL
- OG SUNDHEDSSKOLEN 

 

Tirsdag d. 5 januar var 8.A på Social- og Sundhedsskolen 

Esbjerg, hvor vi deltog i et førstehjælpskursus af 6 lektio-

ner. Instruktøren Lone Brøndum lærte os mange af hoved-

punkterne i førstehjælp bl.a. stabilt sideleje, hjerte/

lungedrejning, alkoholforgiftning og behandling af be-

vidstløse med og uden vejrtrækning.  

 

Det var ikke kun ren indlæring, men også fysisk udførelse 

af førstehjælp. I grupper af 3 gav vi skiftevis hjertemassage 

og kunstigt åndedræt på dukker. Dukkerne svarede til fuld-

voksne mænd i aldersgruppen 40-45 år. På en maskine 

kunne vi hele tiden holde øje med, om vi trykkede 5cm ned 

i dukkens bryst, hvilket var det man skulle. For at holde 

trykrytmen hørte vi samtidig med hjertemassagen sangen 

”Staying Slive”. Sangens bass slog 100 gange pr. minut. 

Man skulle derfor bare følge bassen, når man udførte hjer-

temassage.  

 

Det sjoveste var, da vi i små grupper fik lov til at håndtere 

en ulykke ud fra det, vi havde lært dagen igennem. Vi 

skulle ud fra opgavekort forfalske en ulykke, som var vist 

med en tegning. I gruppen havde vi hver især en rolle. En 

var tilskadekommet, en anden var førstehjælper og en tred-

je var oplæser af opgaven. Vi prøvede ved denne øvelse 

selv at håndtere en ulykke og træffe de rigtige beslutninger 

i en presset situation.  

 

Alt i alt var det en spændende, lærerig og god dag, hvor vi 

fik lært en masse om førstehjælp. Vi kan klart anbefale et 

kursus som dette. Man får rigtig meget ud af det, og man 

føler sig mere sikker. Man kan aldrig vide, hvornår man får 

brug for førstehjælp - derfor et det godt at kunne. 

 

Caroline J og Michelle M D / 8.A  
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FAGDAG I VEJEN 
 

I 8.A blev vi inviteret på virksomhedsbesøg af 

Uldalls Jernstøberi i Vejen samt rundvisning på 

byens kunstmuseum. 

Vi startede dagen med, at vi mødtes klokken 8.00 

inde på banegården. Derefter kørte vi med toget ca. 

30 min. mod Vejen. Togturen var rigtig hyggelig. 

Vi snakkede og spillede spil. Vejret var rigtig gråt 

og kedeligt, men det betød ikke noget, da humøret 

var højt hos alle.  

Da vi ankom til Vejen, mødtes vi med Alexanders 

mor, Vibeke, som er ansat hos Uldalls. Vi gik fra 

banegården mod Vejen Kunstmuseum, kunne vi 

konstaterede, at der ikke var ret meget liv i Vejens 

gader.  

På Vejen Kunstmuseum viste Vibeke os nogle de-

signede låger, som nogle kunstnere havde lavet. 

Efter det gik vi på museet, hvor vi mødtes med So-

fus. Han viste os rundt. Han fortalte, at museet var 

blevet grundlagt af Niels Hansen Jacobsen i 1924. 

Niels Hansen Jacobsen havde selv boet i huset. So-

fus lærte os at tegne med begge hænder. 

Efter vi havde været på kunstmuseet gik vi ned til 

Uldalls Jernstøberi. Vi fik en rundvisning af en 

mand, der hed Dion. Han viste os hele processen; 

hvordan de lavede jern osv. Jern smeltes ved en 

temperatur på 1400 grader. Han fortalte også lidt 

om firmaets historie. Firmaet blev grundlagt i 1944 

af en mand ved navn Magnus Uldall. Firmaet har 

55 ansatte.  

Efter rundvisningen kørte vi med toget hjem til Es-

bjerg. 

 

Kristian Frahm / Jes Rud Folmer 



Sønderriset 

34 

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. 
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Følgende torsdage er der igen Babysalmesang i Guldager kirke  

kl. 10.00. ved Signe Friis: 
 

17/3 

31/3 

7/4 

14/4 

21/4 og 28/4. 

 

Der kan max være 12 på holdet. Der er tilmelding på kirkekontoret på tlf. 75116190 eller mail: 

tc@km.dk og man skal kontakte Signe Friis på tlf. 71238287, hvis man ikke kan komme. 

 

Venlig hilsen 

Mette Præstegaard Friis, 

Sognepræst 
 

Herunder ses bladets skæringsdatoer for i år: 

Sønderrisets hjemmeside er www. soenderriset.soenderrisskolen.dk  

Her kan du finde flere facts om bladet og du kan downloade gamle numre. 



 

                                 DET ER SNART SOMMER  
                          så spejderne er ude til hvert møde 

 

        - og DU er også VELKOMMEN 

 
    
     Baptistspejderne 
        holder til på  
     Ravnsbjergvej  6, 
      (ved Midtgård) 
      HVER ONSDAG      
     Kl. 18.00 -19.00 
 
 
                                           
                  4/5 år—0. klasse  
                 i KLYNGEN
               1.—3. klasse 
                 i FLOKKEN 
                                                                     4.—? klasse 
                 i TROPPEN 
 
        FamilieSpejd, der er for børn fra 3.-? års alderen sammen  
                             med mindst én af deres forældre 
                                         —mødes en lørdag  
                                         formiddag om mdr.  
 

                                      Ring til Esther og Frank  
                                         Korsbro - 2782 1524  
                                     for nærmere oplysninger. 

 




