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Forsiden: Baptistspejderne i Troppen og Flokken lærte om, hvordan man kan bygge en bro kun ved 
brug af rafter og tyngdekraft.  
 
På trods af mange fejlede ideer og udtalelser om, at Leonardo da Vinci var en dum mand fra 1400-
tallet, lykkedes det alligevel spejderne at lave en stabil version af den famøse  ’Da Vinci Bro’ ...      

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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Side 15: Annonce: Håndbold søger 
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Side 18: SSK Fodboldskolen 2018 
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Håndværk og design på 
4. årgang: 
 
Her læres teknikker og maski-
ner, men også fantasien og 
skaberkraften får albuerum, 
når eleverne designer de moti-
ver, som de dekorerer deres 
muleposetasker med. 

->bee 
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Fredag d. 6 April 2018 havde forældrerådet fra 
Galaksen traditionen tro indbudt til fællesspis-
ning på Stjernetorvet for børn, forældre og sø-
skende fra Galaksen på Sønderrisskolen. 

Der var knap 100 deltagende som fik et par hyggelige 
timer sammen.  
Menuen i år var Franske hotdogs og der blev spist brød 
og pølser i stor stil. 
Efterfølgende blev der åbnet til biblioteket som i da-
gens anledning var lavet om til biograf. Børnene slutte-
de af med at se en tegnefilm og hyggede sig med pop-
corn. 

Der skal lyde en stor tak til forældrerådet for deres en-
gagement. Det er utrolig dejligt at de afholder en aften 
som denne til stor glæde for børn og voksne. 
 

 
 
Venlig hilsen 
 
Claus Dalgaard Jensen, Pædagogisk leder  

Fællesspisning i Galaksen 
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Årsmøde i Sønderris Lokalråd 2018 
 
2017 startede godt med, at vi i lokalrådet fik tilført 
nye unge kræfter. 
De 2 nye medlemmer af Lokalrådet i 2017: Lisa 
Mahn Mikkelsen og Søren Schau Kristensen. 
 
Nye byggegrunde i Sønderris – her er der planlagt 
underføring under Tarphagevej og Sønderrisvej. 
Kommende vejnavne i Sønderris: 
Neptunvænget 
Plutovænget 
Erisvænget 
 
Udbygning af Sønderrisskolen – forventet start 
2019. (klar til Skolestart 2019) 
 
Fovrfeldt Ådal – et projekt i Esbjerg Kommune, 
som følges med stor interesse. 
 
Arrangementer: 
Nytårsmarch: Traditionen tro 1. januar kl. 13.00 – 
75 deltog ved suppespisning. 
Vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget 
på Stjernetorvet i samarbejde med skolen. 
 
Esbjerg Kommune 2017: 

Indvielse af det nye busnet 
Et farvel til Johnny Søtrup 
Valgår og ny borgmester 
Indstilling af Inge Hansen til Årets Ildsjælepris 

(Prisen gik dog til et trekløver fra Skads 
Andrup) 

Indstilling af Peter Hundebøll til Esbjerg Kom-
munes Byfonds bestyrelse (Blev ikke 
valgt) 

 
 
Kommende opgaver for Lokalrådet i Sønderris: 
 
For stadig at sikre, at Sønderris forbliver et godt 
sted at bo, må vi stadig være en bydel i bevægelse. 

Og der er nok af opgaver at tage fat på: 
 
Vi skal arbejde på at blive mere synlige i lokal-
samfundet via de sociale medier. 
 
Renovering af cykelstierne i Sønderris og omegn. 
Kommunen har fokus på det, og starter på udbed-
ring af cykelstierne i kommunen, så snart vejret 
gør det muligt. 
Kan dog kun opfordre til at bruge app’en ”Tip tak” 
når man støder på noget i området, der trænger til 
at blive udbedret. 
Vi skal fortsat have fokus på sikker skolevej: 
Ravnsbjerg Bakke – sikker skolevej. 
Rundkørsel ved Tarp. (Tandlægeklinik; Tonede 
linjer) 
Udstykning 3 gange i Sønderris uden at man har 
kigget på udvidelse af fritidsfaciliteterne. 
Hallen er max booket af skolen 
 
 
 
 
Søren Albertsen har valgt at stoppe i Lokalrådet. 
Vi har været glade for at have ham med i Lokalrå-
det. Tak og på gensyn. 
 
Lokalrådet vil fortsat arbejde på, at Sønderris 
kommer til at fremstå som en bydel, der er attrak-
tiv at bo i og med mange sundhedsfremmende til-
bud, både for de helt unge og de gamle. 
 
 

Jannie Ulriksen / Årsmøde 2018  
Formand 
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Det er os en glæde at kunne indbyde til Sønder-
ris September Party 2018. 

Datoen bliver den 29. september, altså en må-
ned efter Sønderrisdagene (festugen) og opstart 
af vintersæsonen i sportsklubben. 

 

MUSIK 

Gøttsch band: Anders Gøttsch blev lands-
kendt tilbage i 2004, da han vandt i kategorien 
'voksensang' i underholdningsprogram-
met SCENEN ER DIN i primetime på TV2. Søn-
derris kommer til at opleve Anders Gøttsch som 
forsanger i hans 5 personers Dreamteam band. 
Læs mere på http://www.agmusic.dk/ 

De kommer på scenen kl. 22:00 og spiller 3 sæt. 

DJ: Morten Bartelsen. Han har tidligere spillet 
op til fest i Sønderris med stor succes. Se et lille 
klip her:    https://www.youtube.com/watch?
v=Yw9vl4bLQqI&feature=youtu.be 

Morten spiller under maden og til opstart af dan-
sen. Og vil også underholde i mellem de 3 sæt 
samt efter Anders og hans band har afsluttet.  

 

PRIS INKL. SPISNING 

Vi fastholder prisen fra sidste år kr. 350, hvis du 
køber billet før 1. juni 2018 - efterfølgende bliver 
prisen kr. 400. 
Køb af billetter via Webshop: (Husk at angive 
bordnavn i kommentarfeltet, hvis du vil sidde sam-
men med nogle bestemte….  

 https://webshop.sport-solutions.dk/
SonderrisSportsKlub/ItemType/11 

 

SPISNING 

Maden bliver leveret fra "dit køkken cate-
ring" (GL. Havn 

Pølsevogn 
Som noget nyt har vi fået lavet aftale med "De rej-
sendes pølle", som kommer og stiller pølsevogn 
op foran hallen fra kl. 23. 
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• Så lykkedes det alligevel at 
få frivillige til at organisere 
halbal – SeptemberParty – i 
Sønderrishallen til efteråret…. 
Se her i bladet. 
 

• Der arbejdes på at genskabe Skt. 
Hans arrangementet -  hvis du har 
lyst til at hjælpe, så giv dig til ken-
de – f.eks. via vores mail, se kon-
taktinfo. 
 

• Klovneløbet, som vi arrangerede før-
ste gang i 2017, var en stor succes, og 
vi gentager derfor arrangementet i år. 
Se her i bladet 
 

• Så kom foråret endelig! Og SSK har for-
år/sommerplanerne klar i håndbold, fodbold 
og gymnastik. Se annoncer her i bladet – eller 
surf rundt på vores hjemmeside. 
 

• Du kan støtte SSK uden at røre en finger ret 
meget – bl.a. når du handler ved Sportsmaster 
i Esbjerg Storcenter. Du skal bare sige det til 
ekspedienten. 
 

• Samme gælder ved køb hos OK benzin – kig 
på vores hjemmeside  
 

• HVIS du ikke kan finde et nummer 
af Sønderriset, så kan du finde dem 
her: www.soenderriset.soenderrisskolen.dk/ 
 

• Du altid kan finde opdateret informati-
on på www.soenderris-sk.dk/ - og vi 
har også altid de 
seneste nyheder 
med i Hjerting Po-
sten, der lander i 

din postkasse 
hver måned. 

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.  

 
Alternativt brug den nye app – TIP TAK – se Esbjerg 

Kommunes hjemmeside. Eller tast 

TIP 

 
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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Så har vi afholdt vores årlige gymnastikopvis-
ning i Sønderris Hallen. Der var mange gymna-
ster - 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, nabo-
er, venner m.fl. 
 
På gulvet kunne man bl.a. se mor/far/barn holdene, 
Rend & Hop, Micro prinsesserne, Krudtuglerne, 
Leg & bevægelse, Spring & Gymnastik, Rytme-
rødder, samt vores voksen Step og selvfølgelig to 
gæstehold: Jernvedlund damer og Bramming efter-
skole. Alle hold havde lavet et flot program, og 
der blev danset både med tørklæder, paraplyer og 
vimpler. Der blev lavet små serier, slået saltomor-
taler og hoppet meget høje splitspring. 
 
I cafeen kunne man nyde lidt godt til ganen både 
af slik, kage, pølser og drikkelse. Der var selvføl-
gelig også tid til at snakke lidt med naboen for så 
igen at vende næsen mod opvisningsgulvet. 
 
Dagen blev sluttet af med gave til årets instruktør 
– en titel, som Camille Eve Jessen løb med - der 
var også blomster til uddeling til vores 34 frivillige 
instruktører og hjælpetrænere. 
 
Vi vil gerne give stor ros til både instruktører, 
gymnaster og de mange frivillige, som alle havde 
hjulpet til, for at denne dag blev til en fantastisk 
dag. Vi har et meget godt sammenhold i klubben 
på kryds og tværs, og flere melder sig til at blive 
frivillig til næste sæson, så det er skønt med sådan 
en udvikling. 
 
I sæsonen 2017/2018 har vi haft nye hold, men de 

fleste instruktører er forsat fra sidste år. I kan godt 
glæde jer til efteråret, der kommer hold med bedre 
opdeling af alder på børneholdene. Vi afholder et 
møde engang i maj, så alle der er interesseret i at 
blive instruktør eller hjælper kan deltage samt mø-
de vores team.  
 
Nu holder gymnastikafdelingen sommerferie for 
alle børnehold, men der er mulighed for træning 
for voksne helt hen til sommerferien. 
 
Se mere på vores hjemmeside: http://soenderris-
sk.dk/gymnastik/voksenhold/ 
 
Der blev selvfølgelig fotograferet hele dagen af 
vores frivillige og dygtige fotograf Jørn og her er 
et par smagsprøver. Men mangler du et billede af 
lige præcis dit barn, din nabo eller en anden, så 
kan du måske finde de mange flotte fotos på vores 
hjemmeside: http://soenderris-sk.dk/gymnastik/
billeder/ 
 
Jeg vil gerne takke for en god sæson og et rigtig 
godt samarbejde både med børn og forældre - men 
det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre uden alle 
vore dygtige instruktører og hjælpetrænere.  
 
 

Med venlig hilsen 
Linette Stig Mackenhauer 

Sønderris Sportsklub 
Afdelingsleder Gymnastik 

 



Sønderriset 

12 



Sønderriset 

13 



Sønderriset 

14 



Sønderriset 

15 



Sønderriset 

16 

Træningsplan sommer 2018 

For perioden 30/4 til 28/6 2018 
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April 2018 
 
Foråret er nu rykket ind på gården, hvilket 
dyr, voksne og alle vores gæster nyder. Skval-
derkålen vælter op af jorden og forglemmigej 
titter frem i græsplænen. 
 
I påsken havde vores hønsegård desværre besøg af 
en sulten rævemor. Hun tog 3 høner og vores flotte 
hane, hvilket har betydet, at vi har været ude og 
købe lidt nye høns. Nu har vi igen en pæn lille 
flok. 
 
Lam og gedekid bræger om kap på marken til stor 
glæde for de børnehaver og skoleklasser, som be-
søger gården og nyder at foråret er på vej. Vi kryd-
ser alle fingre for at Møffe er drægtig, ornen har i 
hvert fald gjort sit arbejde. Så hvis alt går som det 
skal, forventer vi pattegrise sidst i maj. 
 
I køkkenhaven er børnene startet op med at forbe-
rede jorden og så de tidlige grøntsagsfrø. De nyder 
at få jord under neglene og røde kinder. 
 
I 1000 års-skoven er Esbjerg kommune så småt 
gået i gang med at udtynde skoven, så den kom-

mer til at stå mere skarpt. Skoven er inddelt i tids-
perioder som afspejler træernes udvikling siden 
istiden. Efter udtyndningen vil tidsperiodernes 
skiften, blive nemmere at gennemskue. 
 
 
Kanin-mor har født tre kaninunger som stadig lig-
ger i reden og putter sig. Snart vil de komme ud i 
løbegården til glæde for de mange som besøger 
gården. 
 
Havestuen i frugthaven er ved at være færdigbyg-
get og de sidste loftsplader er ved at blive slået 
fast. Vi glæder os til at indtage rummet sammen 
med børnehavebørn og skoleelever.  
 
Der udruges løbende kyllinger, da et af gården pæ-
dagogiske tilbud omhandler kyllingens udvikling. 
Børnene følger kyllingens udvikling i de 21 dage 
ved gennemlysning. Volierens tomme burer skal 
bruges til disse kyllinger, indtil de er store nok til 
at komme med i flokken.  
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Gina og BellaGina og BellaGina og BellaGina og Bella    

Møffe Møffe Møffe Møffe     

Lille maranLille maranLille maranLille maran----kyllingkyllingkyllingkylling    

Tusindårsskoven
Tusindårsskoven
Tusindårsskoven
Tusindårsskoven    
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Babysalmesang onsdage 
 
Der er babysalmesang i Guldager kirke ved orga-
nistvikar Monika Vestervig følgende onsdage kl. 
11.00-12.00. 
 
Datoerne er: 18/4, 25/4, 2/5, 16/5 samt 23/5. Til-
melding sker til Kirkekontoret på tlf. 75116190 
eller mail: tc@km.dk 
 
 
Der vil være mulighed for at drikke en kop kaffe 
eller te. 

      Så er førskolebørnene startet op på Sønderrisskolen, 
81 dejlige, søde børn. 
Vi har glædet os meget til at de skulle starte her og 
det er gået rigtig godt. 
Børnene leger på kryds og tværs med de andre fra    

        sfo'en og har været hurtige til at skabe nye relationer. 
        Vi forsøger at skabe nogle gode stærke venskaber så børnene er trygge og nysgerrige på livet i sfo'en. 

 
Med venlig hilsen 
 
Pædagogisk leder for fritiden,  Pia Hartvigsen 
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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  

21. april 10.00   MPF Konfirmation 

22. april 10.30   MPF 3. s. e. påske 

27. april 10.00   MPF Konfirmation 

28. april 10.00   BB Konfirmation 

29. april 10.00   BB Konfirmation 

5. maj 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

6. maj 10.30 09.00 BB 5. s. e. påske 

10. maj 10.30   MPF Kristi Himmelfartsdag 

13. maj 10.30   BB 6. s. e. påske 

20. maj 10.30 09.00 MPF Pinsedag 

21. maj 10.30   BB 2. pinsedag 

27. maj 10.30   BB Trinitatis 

2. juni 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

3. juni 09.00 10.30 MPF 1. s. e. trin. 

10. juni 10.30   BB 2. s. e. trin. 

17. juni 10.30 09.00 MPF 3. s. e. trin. 

24. juni 10.30   BB 4. s. e. trin. 

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger 

 
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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