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Der går rigtig mange kreative små 
fingre på Sønderrisskolen, og vi kan 
altid bruge lidt ekstra materialer for 
dem at eksperimentere og skabe med 
i Så hvis du har noget liggende — 
garn, stofrester, skindrester, Hvis 
ikke du lige træffer på mig, Bente 
Eskildsen, kan du pakke tingene i en 
pose, sætte en mærkat på med mod-
tager og sætte det enten i lærergarde-
roben på skolen eller i tårnet på 
Ravnsbjerggård.  
Vi fik på denne måde et par dejlige 
poser sidste år, tusind tak for dem! 
 

Bente D. Eskildsen 

Vigtige hjemmesider: 
auraskolen.esbjergkommune.dk 
www.soenderriset.soenderrisskolen.dk 
www.soenderris.dk 
galaksen.esbjergkommune.dk 
www.midtgaard.esbjergkommune.dk 
www.esbjerg1kreds.dk  
guldager-hostrupkirker.dk/ 
www.baptistkirken-sydjylland.dk  
 
 
Hvis I ikke modtager bladet, kan det  
hentes på skolen , Midtgård eller i  
Multi-centerets foyer. 
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Forsiden: På Midtgård holder man gamle danske racer af forskellige landbrugsdyr. Hønsefamilien her 
er af racen ’Dansk Landhøne’ og kan føres tilbage til fund fra jernalderen. Det er smukke og robuste 
fugle, som for en stor del kan klare sig selv. Hønerne lægger pæne, hvide æg på ca. 55-60 gram. Det er 
en let høne — dvs. de flyver ganske godt, så de også ofte kan redde sig selv fra ræve og andet tyvepak. 
Besøg dem og mange andre dyr på Midtgård! 
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SSK Fodboldskole 2017 
 
Den 9.-11. juni afholdt SSK Fodbold sin 6. fod-
boldskole. Tanken har altid været den samme - 
nemlig at forbedre det sociale samvær på tværs af 
årgangene i klubben. Derfor foregår al træning, 
hvor det er muligt i de 4 træningspas med flere år-
gange sammen. Det samme gælder den traditionsri-
ge søndagsturnering, hvor holdene også er opdelt 
på tværs af årgangene. 
 
Temaet varierer fra år til år og er altid hemmeligt 
indtil fodboldskolen. I år var temaet Bundesligaen 
og dermed tyske hold. Musikken var også tysk og i 
forbindelse med opvarmningen optrådte gymnastik
-Gitte også som Gitchen iført tyrolertøj. 
 
Bertram på 7 år, der kan huske 5 gode ting ved fod-
boldskolen: "Målmandstræningen var sjov, og træ-

ningen var også. Og det var sjovt at spille inden-
dørs og når vi fik kage. Og så var opvarmningen og 
dansen med Gitte og hendes søster Gitchen rigtig 
skæg." 
 
Vejret er naturligvis meget vigtigt, og fredagen var 
både våd og blæsende. Lørdag og søndag var til 
gengæld lune og solrige. Det gav mulighed for at 
spise alle måltider udenfor, og at ismanden også 
lige kunne finde vej til boldbanerne. 
 
Traditionen tro sluttede vi endnu en god weekend i 
fodboldens tegn af med at kåre alle SSK-
fodboldskolespillere som vindere med "We are the 
Champions" og konfetti over alle spillerne. 
 
Tak til alle trænere og frivillige, der igen har gjort 
sådan en weekend mulig. Samtidig også en stor tak 
til alle sponsorer (Middelfart Sparekasse, E727 Jet-
te Kristine, Martinsen Revision, Det Faglige Hus, 
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Lund Skilte, KS Fisk, Fakta, Valsemøllen, Salon 
Mighty Sharp, Star Pizza, Lysholdt, Cocio og 
SSK) - jeres hjælp sikrer, at vi kan holde deltager-
prisen på 250 kr. og stadig tilbyde både fodbold-
skole, trøje og en fodbold til hver spiller. 
 

På SSK Fodboldskoleudvalgs vegne 
 

Thomas Larsen - Søren Finnerup - Michael Ø. 

Larsen - Mikkel Jørgensen. 



SSK TAKKER  
FOR STØTTEN

Uden støtte fra sponsorer kunne vi ikke have en så velfungerende klub.
NEDENFOR ER ET UDPLUK AF DE FIRMAER SOM HAR STØTTET KLUBBEN I 2017

Skal dit firmas logo også med i Sønderriset?
Så kontakt sponsorudvalget på mail: ssk@soenderris.dk og indgå sponsoraftale til gensidig glæde.

IT Forum logo: bruges til tryk
Orange: CMYK 0-50-100-0
Sort: CMYK 69-63-62-58

IT Forum logo: bruges til print
Orange: CMYK 0-62-100-16
Sort: CMYK 69-63-62-58
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Velkommen tilbage fra 
sommerferien!  
 
SSK er nu klar til at byde dig velkommen til efter-
årets store program, som indeholder mange aktivi-
teter for både store og små. 
 
Kig rundt i bladet her – der er programmer for 
håndbold, fodbold og gymnastik, ligesom der er 
omtale af mulighederne inden for løb og livs-
stilsændring.  
 
Ud over de viste programmer er der også SSK 
Spinning, hvor der indtil 31/8 køres sommerplan – 
fra 1/9 er en ny plan klar, men den var ikke klar 
ved deadline til dette blad. Se hjemmesiden for 
opdateret liste over de hold, der udbydes. 
 
SSK Fitness kører året rundt. Se hjemmesiden. 
Bl.a. er der særskilte muligheder for unge for at 
træne i vore lyse, lækre lokaler. 
 
I SSK badminton er der mulighed for badminton 
med trænere for børn. Sæsonen starter 1/9, se om-
tale på hjemmesiden, hvor træningstider og –
steder er beskrevet. 
 
Vi har også motionsbadminton for voksne – læs 
også på hjemmesiden herom.  
 
  

Ingen sæsonstart uden nyheder!! 
 
I gymnastikafdelingen er der i år nye tilbud til bå-
de børn og voksne – så kig ekstra godt efter an-
noncen for denne afdeling – og læs eventuelt end-
nu mere på hjemmesiden, hvor de enkelte hold er 
nøjere beskrevet. 
 
Der er også nyheder til piger, der gerne vil spille 
fodbold. 
 
Hvad gør du nu? 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte os via 
ssk@soenderris.dk eller ved at møde op i med-
lemsservice i åbningstiden – fremgår også af 
hjemmesiden, se under ”klubben”.  

 
Alle medlemskaber købes online på vores hjem-
meside/webshop eller i medlemsservice.  
Voksne bedes endvidere efterfølgende tilmelde sig 
på holdene – kan også gøres fra hjemmesiden – 
eller fra en speciel app – se hjemmesiden.   
Man er naturligvis velkommen til at komme og 
prøve først. 
Generelt kan du følge med på hjemmesiden http://
soenderris-sk.dk/ - eller find en af de mange sider/
grupper på facebook - der sker tit noget, vi ikke 
kan nå at annoncere i trykte medier – men hjem-
meside og facebook er opdateret hele tiden. 
 
Vel mødt til endnu en fantastisk sæson i SSK! 
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----    Den billigste vej til en sund form Den billigste vej til en sund form Den billigste vej til en sund form Den billigste vej til en sund form ----    

Trænger du til at komme i form? Så kom 
til løbsopstart tirsdag den 5. september 
2017, kl. 17.00, ved Sønderrishallen, 
Krebsens kvarter 72. 
 
Løb er for alle; børn, motionister, den sociale, den 
seriøse og ham eller hende, som blot ønsker at 
smide et par kilo. 
 
Vi tilbyder hold til den, som aldrig før har løbet, til 
den øvede som gerne vil op og løbe sin første 
halvmaraton eller blot forbedre sine løbetider. 
Kom og løb med gratis de første 2 uger og se om 
løb er noget for dig. Herefter koster det den nette 
sum af 149 kr. årligt.  
 

Passer opstartsdatoen dig ikke, kan du på ethvert 
andet tidspunkt komme, vi skal nok få dig ind på 
et passende løbehold. Du betaler selvfølgelig fra 
den dato indmeldingen sker og et år frem. 
 

Vi håber på at se dig! 
 
- Løb er en del af fitness og holdtræning i SSK og er 

derfor gratis, hvis du er medlem af denne ordning. Vi 

løber alle tirsdage/torsdage kl. 17.00 året rundt. Der 

starter nye hold op 2 gange årligt med 12 ugers profes-

sionelle løbeprogrammer. Mellem programmerne ved-

ligeholder vi vores form og deltager fælles i forskellige 

løb - 
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Næste hold starter torsdag den 31. august 2017, kl. 17-19 i skyboksen i Sønderrishallen. 
Tilmelding via Webshop "først til mølleprincip" senest 28/8 2017. 
Holdet lukker ved 20 deltagere. 
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Sønderrisdage program 2017 
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Sønderrisdage program 2017 
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Sønderrisdage program 2017 



Sønderriset 

16 

Sønderrisdage program 2017 
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SSK fodbold igen arrangerer 

N&K Cup – denne gang uden-
dørs... Det er for U11. Det sker 
17/9 – så smut op på banerne for at 
kigge på…  
Du kunne også melde dig som hjæl-
per denne dag – f.eks. tage en vagt i 
cafeen en times tid. Eller noget andet.  

 
Årets byfest, Sønderrisdage, starter NU. 

Hiv midtersiderne ud af dette blad og 
fold det – så har du programmet 

Du altid kan finde opdateret information på 
http://www.soenderris-sk.dk/ - og vi har 
også altid de seneste nyheder med i 
Hjerting Posten, der lander i din post-
kasse hver måned. 

 
Vi kan altid bruge frivillige hænder!  
 
 
 
 
 
 
Akut mangler vi  

Hjælp i medlemsservice 
En materialemand til fodbold 
En bestyrer til cafeen i Hallen 
En træner/hjælpetræner til badminton 

 
 

KONTAKT TIL SSK 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 – kig under 
”klubben”. 

FEJLMELDINGER:  

 
Hvis der er noget galt med gadelys, så fejlmeld på 

denne adresse: http://www.elcon-as.dk/elcon/om-

elcon/kontakt/fejlmelding/ 

 
Hvis der er noget med huller i veje eller på stier, 

beplantning, der dækker for skilte eller udsyn el-

ler noget helt tredje, kan du altid sende en mail til: 

vejogpark@esbjergkommune.dk – beskriv din sag 

præcist og udførligt – så sender de din mail videre 

til rette vedkommende. 

Kender du ikke Cross Fit, så se her:  

 

Den ultimative træningsform, fordi den kombinerer 

styrke-, konditions- og smidighedstræning, så du får en slank, 

atletisk og stærk krop.  

Og så er kun 2 timers træning om ugen nok! 

Denne unikke træningsform er for alle uanset alder, køn og 

fysik. Vi kæmper mod os selv og for os selv. Det giver hurtigt 

resultater, der både kan ses og mærkes. 

Det er højintens træning for hele kroppen. Vi laver simple, 

men udfordrende og varierede øvelser, der presser deltager-

ne på både udholdenhed, kondition og styrke. 

 

På vore hold får du højt humør, spændende WODs (Workout 

Of the Day) og sjove træningspas. 

 

Vi kører torsdag kl. 19-20 samt lørdag kl. 10-11.  

Ved stor opbakning er der mulighed for flere tider. 
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”Hvor kommer bølgerne fra? ” 

”Er luften stærk? ” 

”Hvorfor er vandpytten væk? ” 

  
Børn har så mange fantastiske spørgsmål. Det er 
bl.a. dét, science handler om. Eller nok nærmere, 
hvordan vi handler og svarer på dem.  
Når vi beskæftiger os med børn og science er det 
nemlig vejen til svaret, der er det vigtige – at bar-
net selv kommer med ideer til løsninger og svar. 
Ligeledes er det vigtigt, at vi voksne støtter op om-
kring nysgerrigheden, ikke kommer med svar og 
har stor fokus på vigtigheden i at børnene får af-
prøvet deres ideer.  
”Kan vand løbe opad? ”. Vi skal ikke forklare børn 
om tyngdekraft som naturlov, men støtte barnets 
initiativ i at undersøge, om vand rent faktisk kan 
løbe opad. ”Hvor løber musen hen? ” – godt 

spørgsmål, der er værd at undersøge sammen med 
barnet. Hvor løber musen rent faktisk hen? Ikke 
hjem til sin mor og sove! Det ville være at tillægge 
musen menneskelige egenskaber og det skal vi 
ikke. Vi skal som voksne, følge op på børnenes 
spørgsmål og selv stille åbne spørgsmål, der udfor-
drer børnene til i fællesskab at undersøge og eks-
perimentere i hverdagen. 
I daginstitution Galaksen har vi fokus på science, 
bl.a. skal alle kommende skolebørn igennem et 
projekt efter sommerferien, hvor vi har fokus på 
vandet i søen og havet. Her skal vi bl.a. bygge 
vandmøller, undersøge livet i havet, smage på fisk, 
besøge rensningsanlægget og meget andet:) 
 

Rikke, scienceambassadør. 
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Nu er sommerferien forbi og vi håber at 
I har haft en dejlig ferie.  På Midtgård er 
vi alle nu godt i gang med at planlægge 
vores høstmarked, som i år er d. 3. sep-
tember fra kl. 10 til 16.  
 
Alle arbejder på højtryk for at få gårdens 21 hk. til 
at fremstå på bedste vis. Det skrider hastigt fremad 
og de sidste aftaler er næsten på plads. Det vil igen 
være muligt at reservere en plads til en udendørs 
loppebod, dette gøres ved at sende en mail til Han-
ne på hakj@esbjergkommune.dk.  
 
Nyt fra gårdens dyr 
Da Møffe desværre ikke var drægtig i år, købte vi i 
maj 6 smågrise på 8 uger til at holde Møffe ved 
selskab. De bruges i vores formidling, til stor glæ-
de for store og små. Det tog lige Møffe lidt tid at 
acceptere hendes nye beboere, men de er nu blevet 
”venner”. I hvert fald så længe de gør som Møffe 
bestemmer, dvs. ikke kommer i hendes hus, spiser 
efter hende og ikke forstyrrer hende når hun sover. 
Hvis disse simple regler ikke overholdes irettesæt-

ter hun dem. Det kan til tider se meget voldsomt 
ud, men det er ganske naturligt. Hun ville have 
samme adfærd hvis det var hendes egne smågrise. 
Vi forventer at grisene er klar til slagt medio okto-
ber.  
Vi har igen i år lånt nogle skotske højlandskvæg af 
Søren. Det er 5 kalve som går på vores eng og 
græsser. De er ikke tamme, men hyggelige at iagt-
tage. Lige nu går vores får med kalvene i engen, 
da lammene lige er taget fra. Lammene går på 
Midtgårds forreste marker, de slagtes i oktober/
november.  
Vores 3 moskusænder har i år været gode til at ru-
ge, de har fået 14 ællinger. Andegården er derfor 
fyldt godt op. Gæssene har desværre ikke fået nog-
le gæslinger, da de har kæmpet en ulige kamp med 
gråkragerne om retten til deres æg. Vores kanin fik 
d. 2 august et hold unger, vi ved endnu ikke hvor 
mange, da de stadig er i reden. ungerne er som re-
gel et par uger gamle inden de begynder at komme 
ud. 
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Nyt i volieren 
Vi har i en længere periode manglet rum til vores 
tilmeldte grupper. Rum som indbyder til kreativi-
tet, nysgerrighed, undersøgelse og fordybelse. Ef-
ter mange overvejelser har vi valgt at bygge dette 
rum i vores voliere. Konsekvensen af dette er, at vi 
er kommet af med vores påfugle og en del fasaner. 
Vi har længe talt om at volieren ikke levede op til 
den standard, vi kunne ønske for fuglenes trivsel.  
Den var meget mørk og der groede ikke rigtig no-
get grønt i den. Samtidig kunne fasanerne og især 
påfuglene godt bruge noget mere plads. Det har de 
nu fået ved en fugle- entusiast der bor på landet. 
Vores dygtige snedker Jørgen er nu godt i gang 

med at færdiggøre vores nye rum. Vi glæder os 
meget til at tage det i brug. 
 
Husk X i kalenderen d. 3 september 10 – 16!! 

Vores nye beboere på gården. 2 stk. Congo-
snegle-Achatina Reticulata. De er yderst inte-
ressante - dels på grund af størrelsen, dels 
fordi de ikke er slimede som mange andre 
snegle. De er kølige og våde, da de skal være i 
fugtige omgivelser. Sneglene bor i et akvarium 
i stuen og har det bedst ved en temperatur 
mellem 15 og 25 grader. Sneglene vil sikkert 
vække begejstring og forundring hos nogen og 
for andre kan det rykke grænser for hvad man 
tør! De er ganske fredelige og lever af økolo-
gisk frugt og grønt.  



                         

       

  VELKOMMEN 

 

                   til ”SPEJDER for en dag”  

      på MIDTGÅRDS HØSTMARKED 

           Søndag den 4. september kl. 10 - 16 

  -  og til spejdermøde hver ONSDAG kl. 18.00 

        fra 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 

Hver onsdag kl. 18,00 – 19.30 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård  

Vil du vide mere kan du også ringe til kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 22245 3944 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

Kom til LEGO event 
6.– 8. oktober 2017 

 

Vi bygger fredag kl. 16-18, lørdag kl. 10-16  

og viser frem søndag kl.10.30 ved Familiegudstjenesten  

I Baptistkirken, Ravnsbjergvej 6 ….. v/ Midtgård 
 

Yderlige oplysninger hos Frank tlf. 5189 7224  

ALLE ER VELKOMNEN 
Kontakt og yderligere oplysninger om Baptistkirken gives gerne hos 

menighedsrådsformand Laila Ravn tlf. 4157 6710 

RESERVER DATO NU ! 
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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  

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger 

13. aug. 09.00 10.30 BB 9. s. e. trin. 

20. aug. 10.30   BB 10. s. e. trin. 

27. aug. 10.30 09.00 BB 11. s. e. trin. 

2. sept. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

3. sept. 10.30   MPF 12. s. e. trin. 

10. sept. 09.00 10.30 BB 13. s. e. trin. 

Høstgudstjeneste 

17. sept. 10.30   BB 14. s. e. trin. 

24. sept. 10.30 09.00 MPF 15. s. e. trin. 

1. okt. 10.00   BB 16. s. e. trin. 

Højskoledag. Ingen dåb 

7. okt. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

8. okt. 09.00 10.30 MPF 17. s. e. trin. 

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

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

29. okt. 10.30   MPF 20. s. e. trin. 

 
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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