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Sønderrisets redaktion ønsker hermed alle bladets læsere en glædelig jul
og et godt nytår. Redaktionsgruppen holder møde i slutningen af november
måned, og kort efter vil alle relevante datoer og plan for for– og bagsider i
2018 blive offentliggjort på hjemmesiden www.soenderriset.soenderrisskolen.dk.
Bente D. Eskildsen

Sønderrisskolen — ledelse, lærere, pædagoger og servicepersonale ønsker hermed
alle en glædelig jul. Vi håber at se mange gæster til Luciaoptoget den 13. december. Det
plejer at være en gribende og festlig begivenhed.
Vi ønsker også alle et godt nytår—og håber på at store og små passer godt på hinanden, så
alle kommer ind i 2018 i god behold.
Jan Wittrup

Forsiden: Alle de mange-mange medlemmer af SSK ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
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Søndag den 5. november holdt foreningen ’Bendula’, som støtter børns skolegang i Gambia, Vestafrika et indsamlingsarrangement på Sønderrisskolen. De besøgende kunne melde sig til, med eller
uden kage. De indleverede kager blev bedømt af foreningens kyndige dommere, og der var præmier
til den smukkeste og den bedst smagende kage. De små søde halloween-monstre på sølvfadet her var
de mest velsmagende denne gang!
Foreningens forkvinde, Heidi Newlands
viste billeder fra foreningens projekter i
Gambia og fortalte om hvor meget det
betyder for de gambianske børn, der får
hjælp fra sponsorer i Danmark.
Så var der lotteri om en masse dejlige
gaver, salg af julekalendere og tegning af
nye sponsorater — samtidig med at de
mange lækre kager blev spist med en god
kop kaffe til. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor den søde tand blev smurt
grundigt, samtidig med at ’Bendula’ fik
et overskud på godt 5000 kr ud af det.
Tusind tak til de fremmødte!
->bee

Sønderrisskolens julearrangementer:
Tirsdag den 5. december har vores kor–
og musikelever julekoncert i Sædden
Kirke kl. 18:30
Den samme koncert afholdes på skolen
dagen efter onsdag den 6. december kl.
10:00
Lucia bærer julelyset ind i Stjernehuset
onsdag den 13. december.
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Fredag d.29.10 havde vi indbudt forældre, bedsteforældre og søskende til efterårskaffe og underholdning i klubben.
Forud for underholdningen lå ca.3 ugers
øvelse i musiklokalet.
Dagen før afholdte vi generalprøve, så de
sidste ting lige kunne justeres.
Og fredag gik det så løs.
KONCERT I KLUBBEN
Koncerten startede med 3 solo numre, hvor
et barn af gangen var på scenen, derefter
kom der gang i den med 3 søde forsangere
og musikinstrumenter som trommer, Elguitar og Keyboards blev taget i brug.
Børnene gjorde det rigtig godt, der på scenen midt i fællesrummet, blev der sunget
fint både på engelsk og dansk.
Vi bød på lækre hjemmebagte kager og
hjemmebagte boller hvor der blev smagt på
vores vindruegele og dertil hyldebærsaft.
Vi vil gerne takke de fremmødte for den
fine opbakning.
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KOM TIL JULEFAMILIEHYGGE
Sæt allerede nu et x i kalenderen, for torsdag d.30.11 vil vi endnu en gang invitere til
et arrangement i klubben, hvor I alle
(forældre, bedsteforældre, søskende og naboer) inviteres til at komme og lave jeres
egen juledekoration, julepynt og pynte
klubbens juletræ. Vi er vært for kaffe/the
og hjemmebagte småkager.
OBS. I skal kun medbringe lys og fad, resten giver vi.
Arrangementet er fra kl. 18.00-20.00.
VH Sønderris klubbens personale

Sønderriset
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Lysfest i Galaksen
Vi har igen i år haft vores årlige lysfest.
Børnene havde inden dagen været i det kreative
hjørne, hvor de pyntede og dekorerede deres glas
med lys.
Disse kreative glas lyste op foran Solstrålen og på
legepladsen i Regnbuen og Stjerneskuddet.
Bålet var tændt, og der var varm kakao til alle børn
og forældre.
En hyggelige morgen.
Tak for den gode opbakning til jer alle.
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NYT FRA SPONSORUDVALGET
SSK har indgået en ret favorabel aftale med OK a.m.b.a
Aftalen er bundet op på et kundekort, som det er ret let at få fat i.
Se annoncen næste side:
Hver gang du så tanker brændstof og bruger kortet som betaling (der er også kredit på), så får
SSK helt uden at gøre noget som helst aktivt 5 øre pr. liter.
Det er da ganske fornuftigt.
Hvis du så også har lyst og kan se en idé i det for dig som privatperson, er det også muligt at købe din strøm via OK.
Og du kan også få mobiltelefoni.
De kunder, der har f.eks. både brændstofskøb og el via OK, giver 10 øre pr. liter brændstof til
SSK. Og dem, der har alle tre ting giver 15 øre pr. liter.
Så hvis du synes, OKs priser og øvrige betingelser er i orden – og det mener vi, de er – så vil du
gøre en stor forskel for SSK ved at bruge denne leverandør.
Den seneste afregning, vi modtog, var for perioden august 2016 til og med juli 2017, og her gav
sponsoraftalen i alt en stor fed bonusudbetaling til SSK på lidt over 11 tus. kr.

Hvis du har spørgsmål om ovenstående, kan du kontakte sponsorudvalget via mail på
ssk@soenderris.d – skriv OK kundekort i emnefeltet, så sender vi straks din mail til kontaktpersonen i sponsorudvalget.
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Sønderriset december
Juletræet er pyntet og står og stråler i stuen.
I denne måned julehygger vi med dagplejere, børnehaver og andre besøgende.
Galaksens køkkenhave er lukket ned for denne sæson. Det har
været nogle dejlige og lærerige måneder med skønne børn som
afsluttede forløbet med at fremstille de smukkeste økologiske
kroner med blomster og grøntsager fra deres haver. Festen blev
afsluttet med pandekagebagning over bål.
Nisse Funder er igen vågnet op og er startet på sine drillerier i
stalden og rundt på gården. I Julestuen dufter det af pebernødder
og gran.
Vi har i år fået en tidlig julegave. Esbjerg Kommune og Myrthue,
Natur, Kultur & Læring har været så heldige at vinde et Krible
Krable pilotprojekt. Stjernesøen ved Midtgård bliver det nye
krible krable rum. Med prisen fulgte 50.000 kroner, som blandt
andet skal bruges til at klargøre området til de kommende nysgerrige besøgende.
Vi på Midtgård vil gerne ønske jer alle en rigtig dejlig jul. Håber
at se mange af jer i juledagene, hvor det er oplagt at besøge gården!
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Den 2. november havde vi ’Syng dansk’ på Sønderrisskolen. Det er altid en dejlig begivenhed, hvor vores musiklærere, kor og de mange-mange elever på skolen synger de
skøndejlige sange af hjertens lyst.
Tusind tak til musiklærerne for at stå for et dejligt arrangement!
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Syng Julen ind
Traditionen tro synger vi julen ind i
Guldager Kirke onsdag den 6. december kl. 19.00. Efter vi har sunget, går
vi i forsamlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe, sodavand og kage.

De 9 læsninger
Onsdag den 13. december kl. 19.00 i
Hostrup Kirke.
Igen i år vil vi markere adventstiden
med den engelske juletradition ”De 9
læsninger”. Efter gudstjenesten vil
der være kaffe og kage i Hostrup
Forsamlingshus
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GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP

Dato

Guldager

19. nov.

09.00

26. nov.

10.30

Hostrup
10.30

Præst

Bemærkninger

MPF

23. s. e. trin.

BB

Sidste søn. i
kirkeåret

2. dec.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

3. dec.

10.30

10. dec.

10.30

17. dec.

09.00

24. dec.

14.30 MPF

09.00

10.30

MPF

1. s. i advent

BB

2. s. i advent

BB

3. s. i advent

14.30 BB

Juleaften

16.00 BB

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
25. dec.

10.30

09.00

MPF

Juledag

Søren Brydsø
 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset
26. dec.

10.30

BB

2. juledag

31. dec.

15.00

BB/MPF Nytårsgudstjeneste. Ingen

Krebsens Kvarter 74
Sønderris

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

tjeneste 1. jan.

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis

Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til
gudstjenester i Guldager kirke.
Ring til Esbjerg Taxa, 75 14 45 00
og bestil en vogn. Chaufføren vil
selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren. Hjemkørsel arrangeres af kirkebetjeningen.
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Der kom en lille lysegrøn sky forbi………..
På mellemtrinet holder vi morgensamling cirka en gang om måneden, hvor vi
tager aktuelle emner op, giver meddelelser og synger et par sange.
På november måneds morgensamling havde vi begrebet ’ansvarlighed’ på tapetet. 5.a havde forberedt en masse ’skyer’, hvor de definerede forskellige slags ansvarlighed. Skyerne er hængt op på biblioteksgangen, så man kan studere dem
nærmere.
->bee
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