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Siden Auraskolens start i 2015 har vi ar-
bejdet med, hvad der skal kendetegne 
skolen. Først vores grundfortælling og 
senere vores vision – mission og værdier. 
 
I det arbejde er der 10 værdier eller værdiord, som 
vi finder vigtige, og som vi gerne vil at eleverne 
på forskellige måder møder og tager med i deres 
skolegang og i tiden efter skolen, for at være godt 
rustet til de udfordringer, der venter. 
 
I dette skoleår år vil eleverne på forskellige måder 
arbejde med de 10 værdier – en værdi for hver 
måned i skoleåret. 
 
Listen ser sådan ud: 
 
September måned: fællesskab 
Oktober måned: tillid 
November måned: ansvarlighed 
December måned: engagement 

Januar måned: tryghed 

Februar måned: dygtighed 
Marts måned: kreativitet 
April måned: respekt 
Maj måned: anerkendelse 

Jeg glæder mig til at følge arbejdet i løbet af sko-
leåret og ikke mindst se og høre resultaterne af 
elevernes ihærdighed i både SFO og skole. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Torben Mørup 

Skoleleder 
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14.august 2017 tog Sønderrisskolen for 35. gang imod nye forventningsfulde elever. Solen 
skinnede fra en skyfri himmel og skolen viste sig fra sin smukkeste side. Klasselokalerne var 

pyntet op og flaget var hejst! Lærerne og pædagogerne stod klar, efter at have ventet hele 
sommeren på at få lov til at komme ud med al deres viden og være med til at forme  

alle de unge mennesker.  

Der går nu 640 friske unge mennesker på Sønderrisskolen, og skolen fortsætter  
med at vokse. Det bliver en spændende fremtid for skolen  

og Sønderris i den tid der kommer.  

Jan Wittrup 
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Tirsdag d. 22 august kl. 07:25 tog 9. årgang af 
sted til København fra Esbjerg banegård. 
Vi ankom til Københavns Hovedbanegård hvor vi 
derefter gik mod Rysensteen. Da vi ankom til Ry-
sensteen anbragte vi vores ting på værelserne. Ef-
terfølgende tog vi af sted med bussen mod Experi-
mentarium. Vi tilbragte resten af dagen med at ud-
forske de tre etager på Experimentarium. Da dagen 
var ved at være slut spiste vi aftensmad og gik i 
seng. 
Onsdag d. 23 august stod vi op og spiste morgen-
mad. 
Efter morgenmaden tog vi af sted ind mod indre 
København, hvor vi fik lidt tid til at shoppe. Deref-
ter skulle vi på Nationalmuseet, hvor vi fik en 
rundtur gennem guldalderen. Vi lærte om hvordan 
befolkningen var delt op i klasser. Der var under-
klassen, middelklassen og overklassen. Vi blev delt 
op i grupper, hvor hver gruppe skulle lave en lille 
fremlæggelse som de andre skulle høre til sidst. 
Efter det gik turen videre til Christiania, som der 
var rigtig mange der havde glædet sig til. Vi starte-
de med at møde vores guide som hedder Albert. 
Han holdt et lille foredrag om Christianias historie, 
hvordan det blev skabt og hvordan det har udviklet 
sig gennem tiden. Vi mødte en pusher og fik en 
masse af vide om hash, hashkager og hvordan hash 
påvirker en.  
 
 

Efter vi havde været på Christiania fik vi lidt tid til 
at gå rundt på Strøget og shoppe. Ca. kl. 19 var vi 
nogle der ville mødes og tage ud på Papirøen og 
spise. På Papirøen var der Michelin-junkfood fra 
hele verden. Det var rigtig svært at vælge, hvad 
man skulle have, og der var rigtig mange menne-
sker. Efter vi havde spist skulle vi tilbage til Ry-
sensteen og i seng. 
Torsdag d. 24 august stod vi op og spiste morgen-
mad. 
Derefter tog 9.b af sted til Folketinget. 9.a var der 
sidste år så vi tog i stedet for ud til Amalienborg 
hvor vores lærer, Julie Skals, kunne fortælle en 
masse om hvor dronningen bor og hvor Julie boede 
da hun var barnepige for Felix og Nikolai. Vi satte 
os ved vandet så vi kunne se over til Operaen. Der 
sad vi og snakkede i en halv times tid. Efter det gik 
turen til Tivoli hvor vi skulle mødes med 9.b igen. 
Dem der ville prøve forlystelserne købe turpas, 
men dem der ikke ville gik kun en rundtur og der-
efter ud i byen. Størstedelen blev i Tivoli og havde 
det rigtig sjovt med at prøve forlystelser.  
Efter at have brugt næsten hele dagen i Tivoli skul-
le vi tilbage til Rysensteen for at pakke vores tasker 
og tage hjem. Alle var meget trætte på turen hjem 
men der var meget at snakke om efter sådan en god 
tur. Tak til lærerne for en fantastisk tur! 
 

Skrevet af Signe Jørgensgaard 9.a 
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Fra 28/8 til 1/9 var 6.årgang på lejrskole 

i Rendbjerg. En helt igennem fed tur! 

Mandag: 

Vi tog med bussen fra parkeringspladsen på sko-

len og på vej derned besøgte vi Frøslevlejren, 

hvor der var et foredrag om lejren i 2.verdenskrig. 

Derefter fik vi lov til at gå rundt i en del af lejren 

og se os omkring. Så tog vi bussen til Rendbjerg 

hvor vi spiste madpakker og pakkede ud. Bagef-

ter skulle vi ud og gå på Gendarmstien i ca. 5 km 

hen til Broager kirke, hvor vi hørte nogle historier 

om kirken. På vejen hjem gik vi forbi Super 

Brugsen, hvor vi snolderede lidt. Da vi kom hjem 

igen, fik vi aftensmad og derefter havde vi fri leg, 

hvor man kunne hygge spille bordtennis, fodbold, 

basket eller noget andet. Kl. 19.30 skulle 6.a stå 

for underholdningen og efter det var der kage. 

Bagefter var der lidt fritid og kl 21.30-22.00 skul-

le der være ro. 

Tirsdag: 

Tirsdag var der ”godmorgen” kl. 07:00 og mor-

genbadning for de friske. Derefter spiste vi mor-

genmad, og så gik turen til Universe. Der var vi 

indtil kl. 16:00. Vi lavede både mobilløb og fik 

lidt fritid derinde. Vi lavede bl.a. også en raket, 

som skulle skydes afsted, kørte segway og prøve-

de diverse virtual reality-aktiviteter.  Da vi kom 

hjem, kunne man komme ud og bade igen, men 

ellers kunne man spille bordtennis, spille kort el-

ler gøre, hvad man ville. Kl 17:30 var der aftens-

mad, hvor vi fik boller i karry.  

Af: Nicolai, Gustav og Frederikke 
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Efter det var der lidt fritid igen.  

Senere var der underholdning, som 6.b stod for. 

Kl. 21:30 skulle der være ro. 

Onsdag:  

Onsdag spiste vi morgenmad og morgenbadede. 

Derefter tog vi bussen til 1864-centret. Der hørte 

og så vi en masse om 1864. Det var både spæn-

dende og lærerigt. Senere gik vi hen 

 til Dybbøl Mølle, hvor vi bl.a.  

hørte om en møller, der  

var den sidste, der  

flygtede fra hans  

by/mølle inden  

krigen startede.  

Vi prøvede  

også selv at  

sætte os ind i,  

hvor lidt man  

kunne have  

med, hvis man  

skulle flygte her i  

2017. Senere gik vi  

videre til Sønderborg,  

hvor vi fik lov til at gå i  

grupper og kigge os lidt omkring.  

Vi tog bussen hjem igen. Hjemme på Rendbjerg 

havde vi lidt tid til at hygge os. Kl. 17:30 spiste vi 

aftensmad. Om aftenen stod 6.c for underholdnin-

gen. Kl. 21:30 var der ro. 

 

Torsdag:  

Torsdag var der igen morgenbadning for de friske, 

og morgenmad Kl. 7:30. Derefter tog vi bussen til 

Flensborg. Der skulle vi interviewe forskellige ty-

skere, og tage selfies med forskellige bygninger. 

Derefter havde vi noget tid at hygge os og shoppe. 

Efter en lang og hyggelig dag i Flensborg, tog vi 

bussen hjem. Da vi havde spist aftensmad, var der 

disko, som lærerne havde arrangeret. Vi skulle væ-

re i seng kl 22:30. 

 

Fredag:   

Vi blev vækket tidligt, og så skulle vi gøre  

vores værelser rene. Senere spiste  

vi morgenmad. Så skulle  

bussen pakkes, kl  

10:00 kørte vi  

hjemad, og så  

var vi hjemme  

ca. kl 12:00 

Alt i alt har  

det været en  

superfed lejrtur  

både fagligt og  

socialt.   
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Sønderrisskolens 4. årgang har haft 
nogle dejlige og lærerige dage i Guld-
ager Jernalderskole, hvor de har lært om 
livet i Danmarks oldtid. Ved ankomsten 
til skolen hørte de om, hvor lang tid de 
forskellige perioder har varet — istid, 
stenalder, bronzealder og jernalder -  
Så fik de jernalderdragter på og blev sat 
i gang med alle de forskellige arbejds-
opgaver, som oldtidsfolkene har haft. 
Der blev passet dyr, hugget brænde, 
lavet redskaber, flettet bånd, farvet 

garn, lavet mad over bål og talt om, 
hvad vores forfædre troede på. De prø-
vede også nogle af de ritualer, som man 
mener jernalderfolket har gennemført 
for at glæde deres gud, Odin. 
 
Det var en spændende måde at gå i sko-
le på, og 4.b, som er på billederne her, 
vil gerne have meget mere af samme 
slags! 
 

->bee 
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Uglekoglerne var på tur til  
Hjerting strandpark, hvor de med  
deres krabbestænger  forsøgte at fange 
krabber. Først blev der forsøgt med  
spegepølse, som dog flød ovenpå vandet.  
 
Der blev foreslået fra børnene, at de i ste-
det kunne benytte muslingeskaller, dette 
initiativ blev hurtig grebet, dog måtte mus-
lingeskallerne åbnes, for at få kødet ud in-
den dette kunne benyttes til madding. 
  
Børnene fik held til at fange 6 krabber, det 
var dog lidt svært, for man skulle være 
hurtig til at få dem op i spanden, de kære 
små krabber er jo lidt lynhurtige :-) 
 
Efterfølgende blev der lavet en bane til 
krabbevæddeløb.  

 
 
 
 
 
Første løb gik knap så godt, for krabberne 
gravede sig hurtig ned i sandet, dog blev 
der efterfølgende godt gang i løbet og den 
største krabbe vandt væddeløbet. 
 
Uglekoglerne var så opslugt af at fange 
krabber, at de gik lidt for langt ud, så lidt 
våde bukser og gummistøvler blev det til.  
Men det er det fantastiske ved processen, 
det at børnene lever sig ind i det og viser 
glæde, opmærksomhed og nysgerrighed på 
det nye.  

 

Uglekoglerne 

9 
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Så er Sønderrisdagene 
2017 afsluttet.  
 
Super dejlige dage med 
fin opbakning og deltagel-
se af lokale borgere! 
 
Mandag startede med bankospil 
i Sognehuset. Der var hygge og 
banko-råb fra alle hjørner. De 
trofaste "banko-karle" var på 
plads, både ved døren og som 
opråbere. Der var flotte præmier 
- dejligt med gode sponsorer. 
Der kunne købes kaffe og hjem-
mebagt kage, som blev spist op, 
uhm.  
 
Onsdag var der forældrefodbold 
mm. Der var også fotografering 
til julekalenderen, se andetsteds 
her i bladet. 
 
I løbet af ugen havde vi mange 
til prøvetimer i de forskellige 
sportsgrene – og der var rigtigt 
mange forbi den avancerede 
vægt, vi har i Livsstil.  
 
Også Kom og Dans havde stor 
succes – havde ca. 40 nye dan-
sere til prøvetime onsdag aften. 
 
Fredag havde vi børnedisco med 
næsten 250 deltagende børn. En 
super aften, så det ud til. For 

nogle deres første oplevelse 
med discofest, høj musik, dans 
og leg. Og ikke mindst første 
gang med penge på lommen, 
som man selv måtte administre-
re. Håber ikke for mange kom 
hjem med mavepine. Musikken 
leveredes af vores "hus-dj" Jim-
mi, der holdt god gang i børne-
ne. Håber børnene glæder sig til 
næste gang. Det er vi i hvert 
fald nogle voksne, der gør.  
 
SønderrisLøbet endte med at 
blive en succes. Med bare 26 
tilmeldte onsdag - og kriller i 
maven hos arrangøren Sune - 
kom antallet op på ca. 65. Tror 
nogle ventede på vejrudsigten. 
Det lød som om en del var 
ovenud tilfredse deres med re-
sultat. Der blev uddelt vand og 
æbler sponseret af Sydbank. Der 
er plads til endnu flere løbere 
næste år.  
 
Lørdag var der traditionen tro 
halbal. Dækket op til 250 gæ-
ster. Maden og servicet blev le-
veret af Næsbjerghus. Musikken 
leveredes af The Powls og de 
elskede lokalhelte 80'erne Le-
ver.  Der kunne ske tilmelding 
med bordnavne - mange af dem 
går igen, så mon ikke der også 
er traditioner forbundet med 
halbal? 
 

Der skete meget mere i løbet af 
ugen, og selv om vejret ikke kan 
siges at have været med os, var 
det en god uge. 
Sådan en uge kan kun stables på 
benene ved hjælp af mange fri-
villige. Som frivillig har man 
det altså også hyggeligt med 
hinanden, så kom bare frit 
frem.  
 
Slutteligt en stor tak til alle vore 
sponsorer… Generelt er vi ikke 
ret meget uden frivillige og 
uden sponsorer – så TAK alle 
sammen, gæster, sportsudøvere, 
hjælpere, deltagere i det ene el-
ler det andet – og sponsorer. Det 
var en skøn uge. 
 

 

 

På SSK’s vegne, Lene Terp 

2017 
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Vi har fået en fin ny hjemmeside, som du kan surfe rundt på og finde 
en masse tilbud – både til børn og voksne.  http://soenderris-sk.dk/ 
 
 

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 medlemsskaber købes online på vores hjemmeside/webshop eller i medlemsservice. 
Voksne bedes endvidere efterfølgende tilmelde sig på holdene – kan også gøres fra hjem-
mesiden – eller fra en speciel app – se hjemmesiden.   
 
Man er naturligvis velkommen til at komme og prøve først. 
 
Generelt kan du følge med på hjemmesiden eller finde en af de mange sider/grupper på fa-
cebook - der sker tit noget, vi ikke kan nå at annoncere i trykte medier – men hjemmeside 
og facebook er opdateret hele tiden. 
 
Særskilt vil vi gerne gøre opmærksom på vores store nyhed i gymnastik, GrossGym. De 
har også deres egen facebookside, søg efter ”SSK CrossGym” 



Sønderriset 

12 
12 



Sønderriset 

13 
13 



Sønderriset 

14 

De to foreninger tilbyder hhv. spinning og lande-
vejscykling til hinandens medlemmer 
 
Cykling er populært som aldrig før. Det gælder 
både indendørs i form af Indoor Cycling – popu-
lært kaldet ”spinning” og udendørs landevejscyk-
ling. De to træningsformer hører hver sin årstid til, 
og mange af SSK’s medlemmer træder pedalerne 
indendørs i vinterhalvåret, og skifter til racercyk-
len, når foråret bringer lys og varme med sig. Til-
svarende holder mange landevejsryttere formen 
vedlige med Indoor Cycling i de kolde, våde og 
glatte måneder. 

Et medlemskab – to cykle-tilbud 

Uanset om du er medlem i Team Motion eller 
SSK, får du mulighed for at udvide dine mulighe-
der med cykletræning. Medlemmer af SSK kan 
derfor deltage i de to ugentlige træningsture, hvor 

erfarne kaptajner har lagt en spændende rute – og 
sørger for at alle har en god tur. Træningsturene 
starter fra P-pladsen ved Sønderrishallen. 
Team Motion får tilsvarende adgang til et antal 
specielle Indoor Cycling-timer i SSK’s lokaler, så 
formen kan holdes ved lige og skærpes op til den 
udendørs sæson-start. Team Motion’s timer er eks-
tra i forhold til det normale program, og betyder 
ikke, at kapaciteten til SSK-medlemmer bliver 
mindre. 
 
Karsten Laursen fra Team Motion venter sig me-
get af det nye samarbejde: ”Helt konkret betyder 
det jo, at vores medlemmer får mulighed for at 
holde formen vedlige vinteren over. Og hvem ved: 
Måske er der en eller flere af vores medlemmer, 
der falder for SSK’s øvrige tilbud og melder sig 
ind.” 
 

Pressefoto fra 08.06.2016 med Kim Stage og Helle Loklindt i front for Team Motion ryttere. 
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Kort om SSK 

SSK – eller Sønderris Sports Klub - tilbyder sine 
medlemmer en lang række sportsgrene både inden-
dørs og udendørs. Det gælder både holdidræt som 
fodbold og håndbold og de mere individuelle som 
Indoor Cycling, løb og fitness. Læs mere om SSK 
her: http://soenderris-sk.dk/. 
 

Kort om Team Motion 

Team Motion er stiftet med det formål at fremme 
medlemmernes interesse for motionscykling samt 
danne ramme for arrangementer af sportslig eller 
social karakter. 
 
Overskud fra foreningens arrangementer uddeles 
til velgørende, almennyttige formål - primært i lo-
kalområdet. Det årlige højdepunkt er en 3-dages 
tur, hvor vi cykler i alt mellem 400 og 500 km og i 
øvrigt sætter det sociale samvær i fokus. Læs mere 
på http://www.teammotion.dk. 

 
Kontakt evt. Karsten Laursen for yderligere infor-
mationer på tlf. 20604506 eller kal@step.dk. 
 
 

Flemming Theessink Nørskov (for Team Motion) & Inge Hansen (for SSK) besegler af-

talen mellem de to klubber med et håndtryk i SSK’s lokaler. 
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….Ja, ja tænker du, nu rabler det da fuldstændigt for dem…. 
 
Men forberedelserne er altså startet i SSK! 
 
Vi har i flere måneder været klar med dato for juletræsfesten, som i år finder sted 
 

SØNDAG den 10. DECEMBER 
 
Onsdag d. 30. august havde vi fælles fotografering af alle børn i SSK. Der var børn fra fodbold, håndbold, 
badminton og gymnastikafdelingen. Foto er til brug for årets julekalender. 
 
Vi valgte i år at tage billedet indenfor, fordi vejret ikke var med os, som det ellers har været alle de andre 
år.  
 
Der var i alt 269 børn på vores fælles julekalender, som vi glæder os til at komme ud og sælge i løbet af 
oktober/november måneder… Vi håber, I vil tage godt imod sælgerne. 
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SSK har indledt samarbejde med 

Team Motion? Det skal nok 
blive rigtigt godt – se omtale 
her i bladet. 

 
Du kan støtte SSK uden at røre en fin-

ger ret meget – bl.a. når du handler 
ved Sportsmaster i Esbjerg Storcen-
ter. Du skal bare sige det til ekspedi-
enten. 

 
Samme gælder ved køb hos OK benzin – 

kig på vores hjemmeside eller i dette 
blads næste nummer – så kommer info 
om, hvordan du støtter via køb af brænd-
stof til din bil. 

 
 
Du altid kan finde opdateret information på 

http://www.soenderris-sk.dk/ - og vi har 
også altid de seneste nyheder med i Hjer-
ting Posten, der lander i din postkasse 
hver måned. 

 
Vi kan altid bruge frivillige hænder! Der er 

mange jobs, der skal udføres – vi er ca. 
150 frivillige p.t. – ingen får løn! 
Der er små, store og midt-i-mellem opgaver, så 
uanset hvor lidt eller hvor meget tid, du kan af-
se, kan vi bruge dig. 
 
Aktuelt mangler vi bl.a.  
Hjælper i medlemsservice (må gerne 

kunne betjene en PC) 
Spinningsinstruktør 
Café indkøber 

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, be-

plantning, der dækker for skilte eller udsyn eller noget 

helt tredje, kan du altid sende en mail til: vejog-

park@esbjergkommune.dk – beskriv din sag præcist og 

udførligt – så sender de din mail videre til rette ved-

kommende. 

 
 
 
 
 
 
 Årets byfest, Sønderrisdage er ”overstået” for denne gang – vi kan se 

tilbage på endnu en succes….  

 
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 kon-

takte medlemsservice/administrationen rent 

fysisk – se åbningstider på hjemmesiden – kig 

under ”klubben”. 
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NYT FRA KLUBBEN 
 
I uge 33 rykkede 3. klasserne over i klubben og det går rigtig 
godt. Vi laver månedsplaner som vi sender ud til forældrene, 
planen hænger også i klubben, så børnene kan følge med i 
vores aktiviteter. 
Det er anderledes at gå i klub end på SFO, det har 3. klasser-
ne hurtigt fundet ud af, særligt i forhold til salg fra vores bod 
med sunde snack og køb af toast, er meget populært. 
Der er dog lidt forskel i forhold til spilletider og hvilke spil 
de må spille kontra hvad de lidt ældre medlemmer må. 
For tiden har vi gang i vores værksted hvor Mike hjælper 
dem med at fremstille våben. 
Vi har også gang i det kreative hvor vi arbejder med perler. 
Vi kører en Pool-turnering  pt. om fredagen, der vil være en 
vandrepokal på højkant. 
Og så skal vi i gang med at sylte i uge 39, vi siger TAK til 
jer forældre/bedsteforældre der har været gavmilde med 
frugt. 
Derud over har vi en del rum som alle børnene kan benytte 
frit. 
Vores lille hal inde i klubben er meget populær, for der må 
køres på ruller, skateboard og løbehjul. Vi er dog efter dem, 
da de synes det er fedt at drøne rundt i hele klubben, og det 
må de ikke! 
Vi har den store hal mandag og onsdag og fredag. 
Efter efterårsferien starter vi op med børnemøder om tirsda-
gen, dette bliver med barnet i centrum, så vi kan målrette 
vores aktiviteter efter deres ønsker og behov. 
Der er meget medbestemmelse i klubben og vi forventer stor 
selvstændighed. Denne opgave vokser de med hen af vejen.  

 
VORES VÆRDI ORD I SEPTEMBER : 

FÆLLLESSKAB. 
 
FORÆLDREKAFFE: vi har endnu ikke fundet en dato, men 
vi melder den ud så snart vi ved noget. Vi kan dog love at 
der bliver serveret lækker hjemmelavet brød med diverse 
hjemmelavet syltetøj. 
 
Lige ET PAR sSuk her til sidst: vi vil rigtig gerne ser jer 
forældre her i klubben, og har som regel kaffe på kanden, vil 
dog lige komme med en opfordring til at I kommer ind og 
henter (leder) efter jeres barn, da vi så i fællesskab kan finde 
dem. Det vil også lette vores arbejde når I laver klare aftaler 
med jeres børn og skriver ændringer på tabulexen 
 
GLEMT TØJ: husk at tjekke vores garderobe engang imel-
lem, for vi har rigtig meget glemt tøj. Vi fjerner det efter 

hver skoleferie :-)  

 
Vores nye 4. klasser har nu mulighed for at være i aftenklub-
ben og spise i klubben om onsdagen, det nyder de rigtig me-
get. 
 
 
 

NYT FRA UNGDOMSKLUBBEN 
  

Fra d. 9. oktober kommer der ny KLUBSTRUKTUR, dette 
betyder at vi fremover vil have 3 åbningsaftener: tirsdag, 
onsdag og torsdag fra 17-22 
Om onsdagen må fritidsklubbens medlemmer være her til kl. 
20.00 og der serveres mad til 20 kr. som spises i fællesskab, i 
egne klubber og ikke som nu sammen med klub Hjerting og 
Tarp/Vester Nebel. 
Det nye er også at tirsdag bliver mobil klub, det vil sige der 
køres ud til aktivitetssteder, det kan være roklubben, Street 
Mekka, fodboldgolf og lign. Onsdag er vi i vores egen klub. 
Torsdag er vi på skift i egen klub 1 måned., med besøg fra 
klub Hjerting. 
Og en 1 måned på besøg i klub Hjerting. Vi vil bestræbe os 
på at lave nogle sammenhængende forløb. 
Der vil fremover kun serveres mad i egne klubber. 
Vi glæder os til dette nye tiltag.  
 

Mvh og på klubbens vegne Karin 

 
 

Oktober måneds værdiord TILLID  
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Sønderriset september 
 
Flere tusinde gæster havde fundet vej til Midtgårds 
Høstmarked den 3. september. Alle der var tilknyt-
tet høstmarkedet enten som ansat eller hjælper 
havde en dejlig dag. Dette skyldes jo alle jer der 
mødte op og nysgerrigt engagerede jer i de for-
skellige aktiviteter. Vi glæder os allerede til næste 
år, hvor Midtgård igen vil danne ramme om et 
brag af et arrangement søndag den 2. september 
2018. 

 
På gården har vi fået to nye kattekillinger. Ib & 
Leif er flyttet ind i stalden. Kattene er købt ved 
Dyrenes beskyttelse og er 12 uger. De er rigtig sø-
de og vi håber at de falder godt til på gården. 
De to gamle katte havde tjent gården i mange år og 
havde forskellige aldersbetingede sygdomme. Ef-
ter aftale med dyrlægen blev vi enige om at afliv-
ning af dem var bedst.  
 
I hønsegården er der flyttet tre nye dværghøns ind. 
De kommer Samuelsgården i Varde. Racen er me-
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get rolig og vil derfor være god til børnegrupper. 
 
Smågrisene er blevet slagtet. Børnene har haft me-
get glæde af grisene. Møffe, -vores so, går nu i 
indhegningen ved gårdspladsen og nyder roen. 
 
De første lam slagtes den 23/10. Ved henvendelse 
på mail til hakj@esbjergkommune.dk kan der be-
stilles økologisk lammekød. 

Gedekiddene slagtes sidst i november. Ved hen-
vendelse på mail til hakj@esbjergkommune.dk 
kan der bestilles økologisk gedekød. 
 
Børn fra institutionen Galaksen har været med til 
en festlig og fornøjelig Navngivningsfest i frugtha-
ven, hvor det blev afsløret at det nye formidlings-
rum skal hedde Havestuen. Vi håber at rummet 
står helt færdigt til foråret.  
Køkkenhaverne på Midtgård, har igen i år været en 
stor succes og der er blevet tilberedt mange lækre 
og smagfulde retter sammen med 5. klasse på Søn-
derrisskolen og børn fra Galaksen. 
Skolehave-børnene sluttede sæsonen af med besøg 
af en landmand, som slagtede og dissekerede en 
høne. Herefter blev der tilberedt en herlig hønse-
kødsuppe med urter fra køkkenhaven.  
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Eleverne på 4. årgang har hver anden 
torsdag morgen undervisning i værkste-
der. Der er tre forskellige ’tilbud’, som 
eleverne roterer imellem: Skrive– og op-
gaveværksted, spillebule og bevægelses-
værksted. 
 

 
I skrive– og opgaveværkstedet arbejder 
man med forskellige papiropgaver med 
grammatik eller ordforråd, eller man for-
tæller historier og skriver dem på compute-
ren. I spillebulen spilles der ’Slanger og sti-
ger’, Vidensspil og kæmpescrabble på gul-
vet.  
 
Bevægelsesværkstedet er opgaver der fore-
går rundt om skolen—med app’en ’Find 2 
Learn’ kan man lave orienteringsløb med 
indlagte quiz-spørgsmål. 
 
Eleverne har været glade for de forskellge 
aktiviteter, som fortsætter et godt stykke tid 
endnu. 
 

-bee 
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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. 

Højskoledag for Guldager Sogn 
Søndag den 12. november 
 
Vi begynder dagen med gudstjeneste i Guldager kirke kl. 10.00. Efter gudstjenesten tager vi i sogne-
huset, hvor tidligere sognepræst og forfatter Ole Juul holder sit foredrag om ”Martin Luther - Fra 
Tiggermunk til Stridsmand”.  
Efter frokosten vil der være sangtime ved provst Kræn Christensen, Hjerting, hvor vi synger fra Høj-
skolesangbogen. 
 
Program 
10.00: Gudstjeneste ved Ole Juul 
11.00: Foredrag ved forfatter, foredragsholder og tidl. sognepræst Ole Juul, Hadsten 
12.30: Frokost 
13.30: Sangtime ved Provst Kræn Christensen 
Pris 150 kr. 
Tilmelding til Guldager kirkekontor senest den 7. november tlf.: 75116190 

Guldager Menighedsråd 

Martin Luther - Fra Tiggermunk til Stridsmand  
 
I sit folkelige foredrag om reformatoren Martin Luther fortæller Ole Juul 
om den fattige tiggermunk, der fra en ukendt og uanselig tilværelse i kloste-
ret i Wittenberg bryder igennem i offentligheden i sin indædte kamp mod 
pavedømmet om den sande kristentro og lære. En kamp, der som en lavine 
satte skred i en række kirkelige og folkelige begivenheder og rørelser, der 
forandrede verden på en så omfattende måde, at vi stadig 500 år senere kan 
fornemme efterdønningerne. Fortællingen om Luther er ligeledes en fortæl-
ling om, hvor stærk en drivkraft troen kan være. 

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 for-
samlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe, sodavand og kage. 
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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 Ho-
strup 

Præst Bemærkninger 

1. okt. 10.30   MPF 16. s. e. trin. 

  
7. okt. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

8. okt. 09.00 10.30 Arne Mårup 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. 

4. nov. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

5. nov. 10.30 09.00 MPF Alle Helgens dag 

Ingen dåb 
12. nov. 10.00   BB 22. s. e. trin. 

Højskoledag. Ingen dåb 
19. nov. 09.00 10.30 MPF 23. s. e. trin. 

26. nov. 10.30   BB Sidste s. i kirkeåret 

2. dec. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

3. dec. 10.30 09.00 MPF 1. s. i advent 

10. dec. 10.30   BB 2. s. i advent 

17. dec. 09.00 10.30 BB 3. s. i advent 

24. dec. 14.30 MPF 

16.00 BB 

14.30 

BB 

  Juleaften 

25. dec. 10.30 09.00 MPF Juledag 

26. dec. 10.30   BB 2. juledag 

 
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. 



 

 

 

 

 

   6.– 8. oktober 2017 
  

Vi vil sammen bygge en  
     by 

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

og viser den frem søndag kl.10.30  
ved Familiegudstjenesten  

 

    I Baptistkirken,  
Ravnsbjergvej 6 ,….. v/ Midtgård 

 

Alle børn og voksne er  
velkommen, men programmet 

der er gratis  
er mest for de 5 -12-årige. 

 

Der bliver også pauser med forfrisk- 
ninger og et kort program med  

bibelhistorier, konkurrencer m.m. 
 

Byggeevent arrangeres af  
Baptistkirken i Esbjerg i  

samarbejde med Børn og Tro  
(www.bornogtro.dk) 

 

Yderlige oplysninger  
hos Frank tlf. 5189 7224  

 




