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….er en lille forening, der arbejder med at hjælpe skoler i Gambia, Vestafrika. Hvert år afholder vi
en kagekonkurrence, hvor man kan deltage med sit kagekunstværk og få det bedømt for enten god
smag eller kunstnerisk udtryk. Kagedagen bliver i år søndag den 4. november på Stjernetorvet—
reserver eftermiddagen til hyggeligt komsammen med venner og naboer—og læs dine opskrifter
grundigt igennem.

Forsiden: Den 2. september fra 10-16 afholder Midtgård sit årlige økologiske høstmarked, hvor der både er noget for øjet og ganen — spændende, søde og sjove dyr at kigge på, hyggelige naboer at møde og
en dejlig dag i det fri. Læs mere inde i bladet.
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Kære alle!
Efter en dejlig sommer så er vi nu i gang med et nyt skoleår på Sønderrisskolen.
Skoleåret 18/19 kommer til at blive et spændende år for os alle.
Der er igen i år en stigning i elevantallet, og vi glæder til vores ombygning for alvor går i
gang sidst på året.
Vi har også sagt velkommen til 4 nye lærere, der starter et nyt kapitel i deres lærerliv på
Sønderrisskolen.
Derudover sætter vi gang i en masse faglige indsatser, der skal styrke og understøtte den
allerede høje faglighed der præger skolen. Dysleksi og 21'st century skills er to af vores
store indsatser løbende henover året.

Vi ønsker jer alle et godt skoleår!
Venlig hilsen
Jan Wittrup
Pædagogisk leder for undervisningsdelen
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Strandtur – det dur´

Sommeraktiviteter i Galaksen
Juli er lig med sommerferietid for børn og voksne i
Galaksen. Derfor er der i nogle af ugerne få børn i
institutionen. I uge 29 og 30, hvor mange af børnene og de voksne holder deres sommerferie, har vi
fælles pasning, og vi samler alle børnene i Stjerneskuddet og Regnbuen - og Solstrålen lukkes ned.
I Galaksen er vi så privilegerede, at vi har vores
egne busser så det giver nogle helt unikke muligheder for at komme på mange ture ud af huset.
I denne sommer har vi især kunnet nyde ture til
skov og strand i Esbjerg og omegn.
Ture hvor børn er sammen på tværs af stuerne, og
hvor vi kan dyrke fællesskab og nye legerelationer.

Så er vi klar til leg.

Else-Marie Rasmussen

Madpakketid – maden smager skønt når vi er på tur.
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SSK Fodboldskole 2018
Den 10.-12. juni afholdt SSK Fodbold endnu en
gang fodboldskole. Den 7. og skolen er vokset for
hvert år - så vi i år var 170 SSK-spillere og over 50
frivillige.
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 årgange sammen.
Det samme gælder den traditionsrige søndagsturnering, hvor holdene også er opdelt på tværs af årgangene.

Temaet varierer fra år til år og er altid hemmeligt
indtil fodboldskolen. Ganske naturligt var temaet i
år VM og de forskellige pas bød på både sydamerikansk, afrikansk og europæisk fodbold i træningsøvelserne.
Vejret er naturligvis meget vigtigt, og vejret var
perfekt lige indtil finalekampene søndag, hvor den
lange tørre periode stoppede brat, da himlen åbnede
sig over fodboldskolen.
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Samtidig også en stor tak til alle sponsorer
(Middelfart Sparekasse, E727 Jette Kristine, Martinsen Revision, Det Faglige Hus, Lund Skilte, KS
Fisk, Rema, Valsemøllen, Click, Star Pizza, Lysholdt, Arla og SSK) - jeres hjælp sikrer, at vi kan
holde deltagerprisen på 300 kr. og stadig tilbyde
både fodboldskole, trøje og en fodbold til hver spiller.

På SSK Fodboldskoleudvalgs vegne
Charlotte Simonsen - Søren Finnerup
Michael Ø. Larsen - Mikkel Jørgensen

Traditionen tro sluttede vi endnu en god weekend i
fodboldens tegn af med at kåre alle SSKfodboldskolespillere 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.
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Velkommen tilbage fra sommerferien!
Hvad gør du nu?
SSK er nu klar til at byde dig velkommen til efterårets store program, som indeholder mange aktiviteter for både store og små.
Kig rundt i bladet her – der er programmer for
håndbold og gymnastik, ligesom der er omtale af
livsstilsændring.
Ud over de viste programmer er der også SSK Indoor Cycling. Se hjemmesiden for opdateret liste
over de hold, der udbydes.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os via
ssk@soenderris.dk eller ved at møde op i medlemsservice i åbningstiden – fremgår også af hjemmesiden, se under ”klubben”.
Alle medlemskaber købes online på vores hjemmeside/webshop eller i medlemsservice.
Voksne bedes endvidere efterfølgende tilmelde sig
på holdene – kan også gøres fra hjemmesiden –
eller fra en speciel app – se hjemmesiden.

SSK Fodbold er i gang med efteråret. Se http://
www.sskfodbold.dk/, hvor træningstider og hold
fremgår.

Man er naturligvis velkommen til at komme og
prøve først.

SSK Fitness kører året rundt. Se hjemmesiden. Bl.a.
er der særskilte muligheder for unge for at træne i
vore lyse, lækre lokaler.

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 hjemmeside og facebook er opdateret hele tiden.

I SSK badminton er der mulighed for badminton
med trænere for børn. Sæsonstart mm omtales på
hjemmesiden, hvor træningstider og –steder også
beskrives, straks afdelingen er klar.
Vi har også motionsbadminton for voksne – læs
også på hjemmesiden herom.
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Vel mødt til endnu en fantastisk sæson i SSK!
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”You Turn” i ssk-livsstil
” You Turn” er et tilbud til voksne.
Vi skal arbejde med ændring af vaner med fokus på sund livsstil og bevægelsesglæde.
Målet er, at du gradvis arbejder dig hen mod en sundere livsstil som en integreret del af din hverdag.
Forløbet strækker sig over 12 gange af 1time og 45min.’s varighed. Hver gang er en kombination af teori/oplæg og bevægelse. Vi skal prøve mange forskellige bevægelsesformer, og du kan sagtens være med.
Teori emner: Vand, søvn, motion, sundhed m.m.
Motionsformer: Cirkeltræning, styrke, sjove boldspil, ude træning m.m.
Der er også planer om at starte et hold op i indoor cycling for deltagere i dette tilbud. Et lukket hold for
begyndere – hvis der er tilslutning.
HVEM KAN VÆRE MED: Alle voksne, som ønsker at ændre livsstil.
VI STARTER:
Mandag den 3. september 2018 kl. 19.00 i Skyboxen Sønderrishallen
Du skal møde omklædt hver gang, så du er klar til bevægelse.
Pris kr. 500 for ikke medlemmer af SSK’s fritræningsordning
Pris kr. 0, hvis du er medlem af SSK’s fritræningsordning til kr. 149. (indtast rabatkode SSKfritræning)

TILMELDING på SSK’s hjemmeside, under livsstils afdeling.
Spørgsmål? Så KONTAKT: Kirsten Dideriksen, mobil 26157760
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Bevæg

dig glad
- Med ”YOU TURN” i SSK-livsstil
”YOU TURN” er et tilbud til voksne,
vi skal arbejde med ændring af vaner med fokus
på sund livsstil og bevægelsesglæde
Målet er at du gradvis arbejder dig hen mod en sundere livsstil,
som en integreret del af din hverdag.
”You Turn” er et DGI koncept,
med værdier som livsglæde, trivsel og ideen
om små skridt i den rigtige retning.
Det foregår alt sammen i et forpligtigende fællesskab.

PRIS KR. 500,-

TEORI Vand,

for ikke medlemmer af
sskfritræningsordning

søvn, motion, sundhed m.m.

MOTION Cirkeltræning,
styrke, sjov boldspil, ude
træning m.m

HVEM KAN VÆRE
MED Alle voksne, som
ønsker at ændre livsstil.

FORLØBET

strækker sig over 12 gange
af 1time og 45min. varighed.
Hver gang er ene kombination
af teori/oplæg og bevægelse.
Vi skal prøve mange forskellige
bevægelses former og du kan
sagtens være med.

VI STARTER

Mandag
den 10. september
2018 kl. 19.00 i
Skyboxen Sønderrishallen
Du skal møde omklædt
hver gang, så du er klar til
bevægelse.

TILMELDING på ssk`s hjemmeside, under livsstils afdeling.

Der er 16 pladser på holdet
Instruktør er uddannet i ” You Turn” konceptet i DGI

Kirsten Dideriksen Mobil 26157760
livsstil@soenderris.dk

PRIS KR. 0,-

hvis du er medlem af ssk’s
fritræningsordning til kr. 149,(indtast rabatkode
SSKfritræning)

Sønderriset
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» 14:30 - 17:00
Torvedag i klub og sfo

» 17:00 - 21:30

Alle børn inviteres

usik og lysshow

til DISKOFEST i Søn

derrishallens

Pris

UST 2018
FREDAG D. 31. AUG

Bi Søørndneerrdisihsallkeon

DJ: Jimmi.
1-3 kl kl. 17-19, 4-6 klasse
kl. 19:30-21:30
(i foyeren)

Børnedisco

FREDAG DEN 31. AUGUST

Skolen inviterer

FREDAG DEN 31. AUGUST

» 14:30 - 16:00
Bedsteforældrebanko

Sted: Gymnastiksalen

KOM OG PRO
/ ØV

Vi vil gøre brug af forskellige redskaber og hele kroppen vil blive
arbejdet igennem. Der er ingen opvisning på dette hold. Man skal
ikke medbringe nogen redskaber, men tag gerne en vanddunk og
et håndklæde med. Tilmelding: Sports-solution. Gratis prøvetime.

TORSDAG DEN 30. AUGUST

» 18:00 - 19:00
Stram op i gymnastiksalen

Sted: Ved klubben

KOM OG PRO
/ ØV

Mooncar ræs! Det bliver sjovt, spændende og lærerigt. Der er
mulighed for at prøve selv for alle, uanset alder. Samt masser af
andre sjove ting.

TORSDAG DEN 30. AUGUST

SPONSO
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Kræver ingen
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SOENDERRIS-SK.DK

MENU

Lækker
buffet fra
Gammelhavn

S PØLLE”
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kr. 350 0
kr. 40
kr. 250

GENERELT
Billetter købes via Webshop på soenderris-sk.dk
Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i programmet.
Der vil hele tiden være opdateret program på
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Billetter kan købes i webshoppen

September Party lørdag d. 29/9

misena.dk

PRO GRAM
FOR HELE
U G EN !

Du kan læse mere på SOENDERRIS-SK.DK
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VELKOMMEN
TIL FEST UGEN I
SØNDERRIS

UGE 35
27/8 - 1/9
2018

Der er
rigtigt
mange
ting, du
kan være
med til i
festugen

J
HE

N
R
/
O
Ø
B
K
I
T
S
A
ALLE GYMN
Som noget nyt afholder vi i år et ”åben hal”-arrangement
i forbindelse med fælles fotografering til årets julekalender.

Til fælles fotografering kl. 16.45 skal alle gymnastikbørn have ”hvide t-shirt” og mørke bukser på.
Når billedet er taget kl. 17.00, bevæger vi os ind i hallen til en fælles opvarmning,
herefter er der fri leg med de opstillede redskaber, og mulighed for at prøve kræfter med
vejrmøller o. lign. under opsyn af klubbens instruktører.
Omkring kl. 18.00 vil der være mulighed for at købe pølser med brød/kartoffelsalat samt øl/vand,
så mor/far ikke skal hjem og lave aftensmad :)

Vi håber at se jer alle til en hyggelig eftermiddag!
SSK Gymnastikafdeling

For at sådan et arrangement
kan blive til noget, så kræver
det selvfølgelig en masse
frivillige hænder. Vi har
brug for nogle forældre, der
vil hjælpe med at grille og
sælge pølser, samt hjælp til
efterfølgende oprydning. Har
du mulighed for at afsætte et
par timer,
så kontakt Mai Sønderby på
maisoe@gmail.com.
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Økologisk Høstmarked
Tiden nærmer sig for årets Økologiske Høstmarked
på Midtgård. Tidspunktet er der ikke ændret på, da
det altid er første søndag i september og i år er det
2. september fra 10-16.
Det bliver som sædvanligt en dag fyldt med spændende oplevelser. Vi vil dog fremhæve at fåreklipperen, Winnie Hansen Schwartz, udover at klippe
Midtgårds får, også vil give opvisning i fårehundenes kunnen.
Med sig bringer Winnie løbeænder, som hunden på
hendes signaler kan drive som var det får. Hyrden

bestemmer ved hjælp af fløjtekommandoer hvor
hunden skal drive ænderne hen.
Traditionen tro kommer falkoneren, Frank Skårup
Hansen. Vi har bestilt fint vejr, så I kan få den bedste oplevelse når falken sendes ud i den skyfrie blå
himmel. Programmet er som det plejer: En hyggelig dag for hele familien

Gårdens dyr
På gården høres hanens galen dagligt– han er ved at
finde sig godt til rette blandt hønerne og de følger
ham gerne. Der er dog en enkelt høne som har valgt
det ensomme høneliv. Det er Bente… Hun har kastet sin kærlighed på Midtgårdfolkene. Hun pikker
på havevinduet om morgenen og vil ind i huset,
derpå går hun hen til skålen med kattemad. Er den
tom vælter hun den og gør os derved opmærksom
på ”forglemmelsen”. Når Bente sendes ud af havedøren og døren lukkes skynder hun sig om til på
den modsatte side af huset, finder den åbne dør, og
er et øjeblik atter inde i stuen.
Dyrene på gården har haft det varmt, men vi har
sørget for at alle dyr har mulighed for skygge. Træerne giver god skygge og nogle steder foretrækker
dyrene at søge skygge i husene på marken. Højlandskalven har fundet sin helt egen metode og vi
oplever næsten daglig at den står med begge forben
i vandtruget og køler ”fødderne”.
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landskalven har fundet sin helt egen metode og vi
oplever næsten daglig at den står med begge forben
i vandtruget og køler ”fødderne”.
På en bondegård skal der være en gris og nogle
smågrise. Vores gris Møffe, har åbenbart svært ved
at blive drægtig idet der ikke, som vi forventede
kom smågrise i maj og heller ikke i juni. Vi har derfor besluttet at vi skal have en ny drægtig gris til
foråret.
Vores gedekoner er ved at være gamle, de er begge
gigtplaget og vinteren kan blive hård ved dem. Det
har været nogle gode og meget rare geder, men når
dyrene ikke kan have optimale livsbetingelser skylder vi dem at tage beslutningen om at livet må ophøre.
Vi har nu købt 2 dværggeder, som er født på Ribelund. Vi glæder os til de ankommer.
På næste side er en plakat til køleskabsdøren

Hanna Kjærgaard Lehmann
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DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

VELKOMMEN
til

Snobrød
og

-event

på

MIDTGÅRDS HØSTMARKED
Søndag den 2. september kl. 10 - 16

og/eller til

spejdermøde

HVER ONSDAG fra 18.00 - 19.30
eller fra 3. års alderen sammen med din familie
til FamilieSpejd en lørdag formiddag/mdr.
Næste gang lørdag den 15. sept. kl. 10
Ring 2782 1524 for mere info/tilmelding.

KOM og PRØV

- det koster ikke noget !

SES VI ??
PS.- forældre
passes i
forældrecaféen

Hver ONSDAG aften 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. 2225 3944

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til KIRKEBIO
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, v/Midtgård i Sønderris
Søndag den 26. august 2018 kl. 19.00
Vi viser denne aften eventyrfilmen ”Den Lille Prins”,
som er for hele familien (fra 7 år) - varighed 108 minutter.
Det er GRATIS at se filmen, men der serveres
kaffe, kage og hygge efter filmen - pris 25 kr.
Vil du vide mere om KIRKEBIO
så kontakt Frank på tlf. 5189 7224 eller på
mail: korsbro@esenet.dk
Yderlige oplysninger om BaptistKirken gives
gerne hos Menighedsrådsformand Laila Ravn
på Tlf. 4157 6710

Sønderriset

Nu har vi gået Sønderris tynd i 1,5 år. Mon der
er en sti, et vænge eller et kvartér, vi ikke har
været omkring? Jeg tror det næppe.
Udover den givtige og sunde motion er det sociale
samvær i sognehuset efter gåturen vigtigt for os.
Mange gode fortællinger og tips til andre aktiviteter
bliver udvekslet. Vi har udviklet to traditioner, en
sommergrillfest og en julefrokost begge med lidt
sjov underholdning.
Fotos neden for er fra vores overdådige grillmiddag
efter gåturen den 21. juni i år. Vi fik to slags kød,
små krydderkartofler, pastasalat, grøn salat og brød.
Herefter tre slags hjemmelavet is, kyssekager og
hjemmebagt krydderkage med god kaffe til.
22

Indimellem fik vi sunget et par sange og ja, der var
bare en glad stemning. Mange havde gjort et stort
arbejde med indkøb, grill, bagning og fremstilling
af is. Det var en rigtig dejlig eftermiddag i sognehuset.
Fodfolket er en gruppe, der er åben for alle, der har
tid og lyst til at gå en tur på 4 – 5 km af ca. en times
varighed. Vi går alle torsdage kl. 10 fra sognehuset.
Bagefter får vi en kop kaffe/te og en småkage. Det
betaler vi 5 kroner for. Bare mød op, alle er velkomne.
Hilsen
Inger

Sønderriset

GUDSTJENESTELISTE FOR
GULDAGER OG HOSTRUP
Dato
26. august

Guldager

Hostrup Præst

Bemærkninger

10.30

13. s. e. trin.

Brian Bannerholt

1. sept.

10.30

Mette Præstegaard Dåbsgudstjeneste

2. sept.

10.30

Mette Præstegaard 14. s. e. trin.

9. sept.

10.30

Mette Præstegaard 15. s. e. trin.

16. sept.

10.30

Brian Bannerholt

16. s. e. trin.

23. sept.

10.30

Brian Bannerholt

17. s. e. trin.

30. sept

10.30

Brian Bannerholt

18. s. e. trin.

7. okt.

10.30

19. s. e. trin.

14. okt.

10.30

20. s. e. trin.

21. okt.

10.30

21. 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
28. okt.

10.30

22. s. e. trin.

4. nov.

10.30

Alle Helgens Dag

Søren Brydsø
 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognehuset
Krebsens Kvarter 74
Sønderris

Lukning af Guldager Kirke
Guldager kirke er lukket for renovering i uge 31-45. dvs. fra 31. juli til
11. november.
I denne periode foregår vore gudstjenester og kirkelige handlinger alle
i Hostrup Kirke. for gudstjenesternes vedkommende alle kl. 10.30. Se
gudstjenestelisten her i bladet.
på vegne af Menighedsrådet
Torben Christiansen, Kordegn

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

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

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.

BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis
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1.– 2. september 2018
Vil vi sammen bygge en
by
lørdag kl. 10 - 14
og søndag kl.10 - 16
ved Midtgårds Høstmarked
I Baptistkirken,

Ravnsbjergvej 6 ,….. v/ Midtgård

Alle børn og voksne er
velkommen, men programmet
- der er gratis er mest for de 5 -12- årige.
Lørdag kl. 10 - 14 er inklusiv gratis
frokost - derfor tilmelding til Frank
på sms til 5189 7224!
Søndag er for ALLE - uden tilmelding!
Byggeevent arrangeres af
Baptistkirken i Esbjerg i
samarbejde med Børn og Tro
(www.bornogtro.dk)

Yderlige oplysninger
hos Frank tlf. 5189 7224

