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Forsiden: Den nye pædagogiske ledelse på Sønderrisskolen præsenterer sig selv - Jan Wittrup og Esben 

Ried-Larsen står her ved skiltet ved skolens indgang. 

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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http://www.esbjerg1kreds.dk/


Sønderriset 

3 

Godt nytår til jer alle! 
 

Fra og med 1. januar vil I opleve at der nu er et 

udvidet ledelsesteam på Sønderrisskolen. Vi har 

valgt at fordele ledelsesopgaverne således at Esben 

primært varetager 0. - 4. årgang mens Jan primært 

vil varetage 5. – 9. årgang. 

I samarbejde med en kommende leder for fritids-

delen, udgør vi det samlede ledelsesteam på sko-

len. 

 

Vores tanker for Sønderrisskolen er fortsat at ar-

bejde for at skolen skal være en vigtig medspiller i 

et stærkt lokalsamfund. Vi ønsker at bevare den 

gode dialog mellem skole, forældre og andre med 

interesse for vores helt unikke skole. 

 

For os er kultur og traditioner vigtige. Derfor lig-

ger det os meget på sinde at fastholde gamle tradi-

tioner, musikalske som kulturelle, og samtidig ska-

be nye traditioner sammen med personale, elever 

og forældre. 

Vi ser desuden på vores stærke faglighed med 

stolthed, og vi ved at Sønderrisskolen leverer re-

sultater i toppen af Esbjerg Kommunes skolevæ-

sen år efter år.  Vi tror på, at det især skyldes høje 

faglige kompetencer hos pædagoger og lærere 

samt den store forældreopbakning til at styrke ele-

vernes faglige og sociale udvikling. Dette vil vi 

selvfølgelig fastholde og udvikle yderligere. 

 

Med håbet om en udbytterig fremtid. 

 

Jan & Esben 

Navn: Esben Ried-Larsen 

Alder: 29 år 

Privat: Bor sammen med Trine og sine to drenge på 2 og knap 4 år. 

Arbejde: Kommer fra en stilling som indskolingslærer og koordinator på Bakkevejens Skole i Bramming 
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Anden januar 2018 blev starten på et nyt kapi-

tel i mit arbejdsliv. Jeg skal fremover lede Au-

raskolen, og sammen med de pædagogiske lede-

re sætte kursen, så vi på sigt løfter os fra at væ-

re en rigtig god skole til at blive en fantastisk 

skole. 

 

Mit navn er Kim Bondesen Nielsen, og jeg har væ-

ret leder på skoler i forskellige funktioner de sidste 

12½ år i Ribe- og Esbjergområdet. Privat er jeg 

bosiddende i Egebæk/Hviding sammen med min 

kone Ditte og vores 3 sammenbragte børn Anders 

(19), Gustav (17) og Nanna (15). 

 

Jeg ser meget frem til at lære Auraskolens afdelin-

ger at kende med de særpræg og ligheder der na-

turligt kendetegner skoler i forskellige områder. 

Jeg ser forskelligheden som en styrke, der kan læ-

res meget af på alle niveauer i Aura. 

 

Jeg er blandt andet optaget af hvordan skolen spil-

ler sammen med det omgivende samfund, og hvor-

dan vi sammen kan støtte og lære af hinanden, så 

vi opnår det vi alle gerne vil; at vores børn lærer 

mest muligt og trives bedst muligt. Det kræver 

samarbejde og dialog, hvis vi skal nå det mål. 

På den korte tid jeg har været på posten, har jeg 

allerede oplevet et engageret og fagligt kompetent 

personale på både ledelses- og medarbejderfron-

ten. Desuden har jeg hørt meget om forældrenes 

engagement i deres børns skole. Alt i alt synes alle 

komponenter at være til stede, så vi sammen kan 

løfte os endnu mere. 

 

Jeg ser frem til samarbejdet med forældre, ansatte 

og det lokalsamfund som Auraskolens afdelinger 

er en væsentlig og vigtig del af. 

 

Med venlig hilsen 

Kim B. NielsenSkoleleder Auraskolen 

Ikke blot den pædagogiske ledelse på Sønderrisskolen har fået nyt blod  -  også den 

administrative ledelse af AURAskolerne har oplevet udskiftning: 
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I Galaksen er vi meget optaget 

af science – så meget, at vi har 

udnævnt os selv som science-

institution og derfor vil have 

vores eget science-logo og slo-

gan. 

 
Ild, jord, luft og vand – 

I Galaksen undersøger vi alt 

hvad vi kan. 

Undren, fantasi og leg – 

Læring til dig og mig. 

 

Faktisk har vi lavet en konkurren-

ce, hvor institutionens forældre kan 

komme med ideer til logoet og vi 

håber, at rigtig mange vil bidrage.  

 

Men andre kan også bidrage med 

eksempelvis arbejdskraft eller ma-

terialer – vi forestiller os nemlig, at 

Galaksen skal syde og emme af 

science og det har vi brug for hjælp 

til. Vi vil gerne have malet forskel-

lige dyr og spor, udskære ting i 

træplader, lave en vandbane på 

legepladsen, et kunstigt årstidstræ.  

Vi mangler tagrender og dæk til 

brug til leg og forsøg på legeplad-

sen. Hvis I tænker, at det lyder som 

noget I kan bidrage til eller i har 

andre gode ideer, så henvend jer 

endeligt til institutionens ledere på 

mail gisnd@esbjergkommune.dk 

. 
 

“Hvor kommer nullermændene 

fra?”, “vokser græsset også om 

natten?”, “hvor kommer skyerne 

fra?”, “hvorfor er der store og små 

sten?”, “kan fisk svømme bag-

læns?” – kan føre til spændende og 

lærerige forløb. 

 

Science går i kort forstand ud på, at 

følge børnenes nysgerrighed, stille 

åbne spørgsmål, undre sig sam-

men, undersøge og eksperimentere 

i hverdagen. Det vil vi gøre endnu 

mere i Galaksen – vi vil have fokus 

på børnenes læring gennem nys-

gerrighed, støtte børnene i selv at 

finde svaret gennem eksperimen-

ter, forsøg og produktive spørgs-

mål, altså spørgsmål, der fremmer 

udforskning eller formulerer et 

problem. 

 

Magnetisme, tyngdekraft, tal og 

mængder vil også få større plads i 

hverdagen i Galaksen, alt sammen 

tilpasset den enkelte børnegrup-

pe.  

 

 

 

 

 

F.eks. skal den lange gang i Stjer-

neskuddet måles og så bliver det 

spændende at se, hvordan vi kan 

løse den opgave i fællesskab og 

hvilke spørgsmål der dukker op.  

 

Tagrenderne, som vi ønsker os, kan 

vi bl.a. bruge til at undersøge om 

vandet kan løbe opad. 

 

Rikke B. Joensen 

Science-ambassadør 

 

mailto:gisnd@esbjergkommune.dk
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Den 1. januar 2017 kl. 

13.00 var der traditionen 

tro nytårsmarch i Sønder-

ris. 
 

Arrangementet er lavet i et sam-

arbejde mellem SSK og Sønder-

ris Lokalråd. 

 

Formand for lokalrådet Jannie 

Ulriksen bød velkommen og for-

talte om dagens program. 

 

Herefter blev den 7. nytårsmarch 

gennemført. Godt 70 personer 

deltog. 

 

Traditionen tro gik vi en lille ti-

mes tid rundt i Sønderris for at 

se, hvad der sker af spændende 

ting. Den nye udstykning havde 

stor interesse, især om hvilke 

boligformer, der kunne etableres 

der, og hvornår grundene kunne 

købes. Tidsplanerne kan følges 

på kommunens hjemmeside. Lo-

kalrådet har haft kontakt til no-

gen, der er med på ideen om 

etablering af senior bofællesska-

ber, som lokalplanen giver mu-

lighed for.  

 

Vi sluttede med hjemmelavet 

aspargessuppe m/kødboller mm. 

Det smagte - som det plejer - 

rigtigt dejligt. 

 

Vi ses næste år! 

 

 

 

På vegne af lokalrådet,  

 

Tommy Noer 
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Foråret er rundt om hjørnet!!  

 Med foråret kommer også gym-

nastikopvisning – men før dette 

afholder vi fastelavnsfest. Se annon-

cer her i bladet 

 

 

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 eller i  sidste nummer 

af Sønderriset, hvor aftalen er omtalt.   
 

 

HVIS du ikke kan finde et nummer af Sønderriset, så 

kan du finde dem her: http://

www.soenderriset.soenderrisskolen.dk/ 

 

 

 

Du altid kan finde opdateret information på http://

www.soenderris-sk.dk/ - og vi har også altid de se-

neste nyheder med i Hjerting 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 opga-

ver, så uanset hvor lidt eller hvor meget 

tid, du kan afse, kan vi bruge dig. 

Aktuelt mangler vi akut hjælp i vores med-

lemsservice – og vi mangler også hjælp til 

cafeen – både almindelige vagter, når hallen 

er åben og der spilles 

kampe – men også til 

administration af ca-

feen. 

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: v
ejog-

park@esbjergkommune.dk – beskriv din sag præcist og 

udførligt – så sender de din 

 

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”. 

http://www.soenderriset.soenderrisskolen.dk/
http://www.soenderriset.soenderrisskolen.dk/
http://www.soenderris-sk.dk/
http://www.soenderris-sk.dk/
http://www.elcon-as.dk/elcon/om-elcon/kontakt/fejlmelding/
http://www.elcon-as.dk/elcon/om-elcon/kontakt/fejlmelding/
mailto:vejogpark@esbjergkommune.dk
mailto:vejogpark@esbjergkommune.dk
mailto:ssk@soenderris.dk
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N&K Cup 
 

 

 

N&K Cup afholdes for 

fjerde gang 9.-11. februar 

2018. Stævnet har dermed 

haft vokseværk, da det er 

første gang, der også spil-

les fredag aften. 
 

I løbet af weekenden forventer 

vi at få besøg af 60 hold, over 

350 fodboldspillere og rigtigt 

mange tilskuere. 

 

Det er lykkedes at fastholde alle 

sponsorerne inklusiv hoved 

sponsoren N&K Spedition, som 

dermed har været med i alle åre-

ne. Desuden er vi glade for at 

Tandlægerne Gjesing, Skandi-

navien Auto Logistics (SAL) 

samt Jette Kirstine E727 også 

igen i år har valgt at støtte op 

økonomisk.  

 

Højvangs Bageri er ligeledes 

igen i år vært ved gratis rund-

stykker til de første 100 både 

lørdag og søndag morgen. 

 

Vi er desuden glade for at tidli-

gere års præmiesponsorer også 

har valgt at bidrage i igen i form 

af: 

Danske Bank, Ok Benzin, Det 

Faglige Hus, Sydbank. Desuden 

er en ny er kommet til nemlig: 

Sportigan klub & Erhverv. 

 

 

 

 

Programmet for stævnet er fore-

løbigt - se billede  

 

 

 

 

 

 

Nye tiltag i år er at: 

- vi tilbyder U6 - U11 (tidligere 

år tilbød vi U6-U10). 

- U11 spiller Futsat 

- der udbydes A & B række i 

både U9 og U11 

 

Hvis du kunne tænke dig en 

større eller mindre rolle i årets 

eller næste års udgave af N&K  

 

 

 

 

cup, til glæde for børn, forældre, 

trænere og Sønderris, er du me-

get velkommen til kontakte 

stævne udvalget på e- 

mail: nogkcup@gmail.com eller 

besøge vores Facebook 

side: www.facebook.com/

NogKCup 

mailto:nogkcup@gmail.com
http://www.facebook.com/NogKCup
http://www.facebook.com/NogKCup
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NYT I GYMNA-

STIKAFDELINGEN 

 
Så har gymnastikafdelingen 

igen et nyt tilbud på banen – 

nemlig Crossdance - se an-

nonce overfor. 

 

Holdet træner i den lille gym-

nastiksal på skolen lørdage kl. 

11 – 12. 

Holdet starter 3. februar 2018. 

Du er velkommen til en gratis 

prøvetime. 
 

HUSK TIL  

KALENDEREN: 
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Fastelavnsfest
i Sønderris

Vi skal slå katten af tønden, lege og 
danse til levende musik. Du får en 
fastelavnsbolle, sodavand og en 
slikpose. Der er præmier til kattekonge, 
kattedronning og de bedst udklædte.

Der vil være mulighed for at de voksne kan 
købe fastelavnsboller, kaffe og sodavand.

Egne drikke- og madvarer må IKKE medbringes (kun til babyer)

Søndag den 4. februar 2018
Kl. 14.30 - 16.30 i Sønderrishallen

holder vi fastelavnsfest for alle børn under 12 år.
(Dørene åbnes kl. 14.00)

Tilmelding/Betaling:
Via selvbetjening på 
webshop.sport-solutions.dk/SonderrisSportsKlub 

Sidste frist for køb af billetter  
er mandag d. 30. januar 2018

Billetter  
til børnene  

kan købes for 
kr. 60,-
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Sønderriset januar 2018 
 

Planlægningen af krible-krable området ved Stjer-

nesøen er i fuld gang. Ligeledes forberedes der 

nye tilbud til institutioner og skoler. Vi glæder os 

til at modtage hundredvis af forventningsfulde og 

praktisk påklædte besøgende i 2018.   

 

Ornen er flyttet ind hos ”Møffe”. Vi håber hurtigt 

at de vil danne par, så Møffe i år kan få smågrise. 

På gården har vi spegepølser fra sidste års smågri-

se. Her er der forskellige slags pølser og røget 

mørbrad, som er fremstillet ved Tistrup slagtehus. 

Priserne fremgår på produktet og der betales med 

mobilpay. 

 

Fårene bliver klippet to gange om året og det er i 

februar og september. Dagen i februar bliver an-

nonceret på facebook, da mange institutioner og 

skoleklasser besøger gården, for at lære om fåret 

som ressource. 

Fårene er drægtige i ca. 150 dage og vi forventer 

lam i starten af april. 

 

Gedekonerne er kommet ind i stalden, da de er 

drægtige. Det forventes at de læmmer i marts må-

ned og de vil gerne klappes og aes. 

 

De danske Landrace Kaniner bor begge ude i hver 

deres kaningård. De bliver sat sammen i slutnin-

gen af februar og vi forventer kaninunger omkring 

1. april. En kanin er drægtig i ca. 29-31 dage. Den 

bygger en rede som den forer med pels. Pelsen 

plukker den af brystet et par dage før den føder 

ungerne.     

 

Der er gået forår i andegården. De tre ænder er 

begyndt at lægge æg og andrikken passer godt på 

dem. 



Spejdermøde 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 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste  
I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris 
 

  
Søndag den   4. februar kl. 10.30 : Nadvergudstjeneste - Benny Klarholt 
Søndag den 11. februar kl. 10.30 :  Vinterferie - Ingen gudstjeneste 
Søndag den 18. februar kl. 10.30 : Gudstjeneste -  Jørn Rørholm 
Søndag den 25. februar kl. 10.30 : Gudstjeneste  - Laila Ravn 
Søndag den   4. marts   kl. 10.30 : Nadvergudstjeneste - Benny Klarholt 
Søndag den 12. marts   kl. 10.30 : Gudstjeneste   
 
  Den sidste tirsdag i hver måned er der Åben Café   
 Her mødes vi kl ca. 17.00, spiser kl. 17.30 og hygger os uformelt sammen bagefter. 
 Næste gang er den 27. februar 17.00  - her er du også meget velkommen 
 
                  

                         Yderlige oplysninger gives gerne hos  
    Menighedsrådsformand Laila Ravn på Tlf. 4157 6710               
   

FamilieSpejd og Esbjerg 1. kreds 
 

inviterer 
 

  Spejdere, FamilieSpejdere, forældre,  
Søskende samt andre godtfolk  

til 
 
 
 
 
 

         LØRDAG den 3. februar 2018 
                  Kl. 14.00 — 16.00  
 

     I Spejder/menighedshuset Nøglen  
                        v/ Midtgård. 
 

                Pris 10 kr. pr. næse 
 

           Vi glæder os til at se dig 
  
            Tilmelding  til 
           Frank Korsbro 
          Tlf. 51189 7224  
       korsbro@esenet.dk 

FASTELAVN 
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Følgende dage afholder vi spaghettigudstjenester i Sognehuset i Sønderris. 

Datoer:  23/2, 23/3. 

 

Vi starter med børnegudstjeneste kl. 17.30 og kl. 18.00 spiser vi spaghetti og kødsovs. 

 

Sted: Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74. 

Pris for voksne 25. kr. Børn 10. kr. Drikkevarer 5. kr 

 

Tilmelding: Mette Præstegaard Friis på mette@mette-praestegaard.dk eller tlf. 5051 6020. 

mailto:mette@mette-praestegaard.dk
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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 

28. jan 10.30   BB Septuagesima 

3. febr. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

4. febr. 10.30 09.00 MPF Seksagesima 

11. febr. 10.30   MPF Fastelavn 

18. febr. 09.00 10.30 MPF 1. s. i fasten 

25. febr. 10.30   BB 2. s. i fasten 

3. marts 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

4. marts 10.30 09.00 BB 3. s. i fasten 

11. marts 10.30   BB Midfaste 

18. marts 09.00 10.30 MPF Mariæ bebudelsesdag 

25. marts 10.30   MPF Palmesøndag 

29. marts 19.30 10.30 MPF Skærtorsdag 

30. marts 10.30   BB Langfredag 

1. april 10.30 09.00 MPF Påskedag 

2. april 10.30   BB 2. påskedag 

7. april 10.30     Dåbsgudstjeneste 

8. april 10.30     1. s. e. påske 

15. april 09.00 10.30   2. s. e. påske 

21. april 10.00     Konfirmation 

22. april 10.30     3. s. e. påske 

27. april 10.00     Konfirmation 

28. april 10.00     Konfirmation 

29. april 10.00     Konfirmation 

5. maj 10.30     Dåbsgudstjeneste 

 

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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Esben og Jan er som pædagogisk ledelse på Sønderrisskolens 

blevet sidekammerater på kontorgangen, og de har store 

forventninger til deres fremtidige samarbejde. 




