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Midtgård er et dejligt sted, som bruges af mange forskellige. Dagen igennem er der besøg 
fra institutioner og foreninger. Gamle og unge hænger ud med sig selv og hinanden og 
nyder godt af stedets atmosfære og de mange aktiviteter og pligter der er med at passe 
stedet og dets dyr. Denne gris er elsket af mange og derfor pyntet også rigtig fint. 

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 7: Dans dig glad 
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Side 10: Håndboldtider 
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Side 20: Baptistspejderne 
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Børn fra ’Galaksen’ i udflytter. Der 
er spændende dyr i søen — det skal 
der lige kigges nærmere på ... 

http://www.esbjerg1kreds.dk/
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Sønderris er på mange måder en rigtig 
dejlig bydel. Beliggenheden i byens ud-
kant giver fornemmelsen af at være tæt 
på land og natur. En af de spændende og 
hyggelige aktivitetsmuligheder er 
’Energistien’ i Sønderris, som åbnede 
sommeren 2013. 

Hvis du ikke kender stien endnu, kan vi anbefale en 
gå– eller løbetur på hele eller dele af ruten. Her og 
der er der stationer, hvor man kan lege eller træne. 

Ruten bringer dig på en dejlig tur rundt om hele vo-
res kønne og grønne bydel.  

På den afmærkede rute finder du: 

· Multibane ved skolen 
· Fitnessområde bag boldbanerne 
· MBT bane for børn 
· Legeredskaber i tusindårskoven 
· Legeplandsen ved Skt. Hans-pladsen har 

fået nye ting 
Inge Hansen 
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Nogle daginstitutioner i Esbjerg kommune har 
en udflytterbase i et af naturområderne i Østsko-
ven eller Marbæk plantage. En mindre gruppe 
børn kører med medarbejdere fra institutionen 
ud til en tilknyttet udflytterbase eller på ture ud i 
naturen.  
 
 
Der er fokus på, at børnene oplever glæden ved at 
være i naturen, udvikler respekt for naturen og får 
en grundlæggende viden om ”naturvidenskab i bør-
nehøjde”. Formålet med udflytterbaserne er også at 
skabe pladskapacitet i institutionerne – er der i peri-
oder mange børn, kan en udflytterbase være med til 
at skabe plads til alle børn. 
 

I Galaksen er vi så heldige, at vi har 
”udflyttergrupper” i både Stjerneskuddet og i Sol-
strålen. I Stjerneskuddet hedder vi Koglerne og i 
Solstrålen hedder vi Grønærten. Begge nogle fanta-
stiske tilbud, der har særlig fokus på læringen om-
kring kultur, science, natur og udeliv.  
Grønærten har bussen som base og er tilknyttet Mar-
bækgård. Koglerne er på nuværende tidspunkt til-
knyttet Myrthuegård, men vil ca. 1. november også 
få base på Marbækgård, og dermed vil vores to ud-
flyttergrupper få et tættere samarbejde.  
Alle børnehavebørn i Galaksen er i deres børneha-
vetid med i naturen i en periode på ca. 3 måneder. 
Nogle børn er med flere gange. 
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Vi er lige nu i gang med at udarbejde nyt ar-
bejdsgrundlag og materiale, der beskriver det 
pædagogiske arbejde, vi gerne vil kendes på i 
udegrupperne i Galaksen. Det sker med ud-
gangspunkt i den ny styrkede læreplan, hvor et 
at de 6 temaer i læreplanen er ”natur, udeliv og 
science”. 
 
Naturen er et fantastisk læringsrum, som børn 
kan vokse og eksperimentere i.  
At gå på opdagelse i naturen – at udforske - at 
undres - og fascineres sammen, gør hverdagen 
i en udegruppe til noget helt særligt. 
Disse dimensioner gør samtidig naturen til et 
unikt læringsrum, der støtter op omkring hele 
barnets udvikling -  både kropsligt, personligt 
og socialt. 
 
 

Mie Rasmussen  
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Dans med din 

partner/ven. Sønderris 
Sportsklub tilbyder 

pardans i gymnastiksalen 
på Sønderrisskolen.

DATOER:
●  Hver mandag kl. 19:00-20:15 

●  Første gang 2. september 2019

TILMELDING OG BETALING  
https://webshop.sport-solution.com/
SonderrisSportsKlub/membershiplist/1045

PRIS
Første gang gratis.  
Kr. 400 dans efterår 2019.  
Medlemmer af SSK fritræning træner gratis.

 
Mere info kan fås ved henvendelse  

til inge@sdu.dk
 

VI 
DANSER 

BUGG 
– en dans der er let at lærer.  

Alle er velkomne - ingen forudsætninger
Sønderris Sportsklub udbyder  

nu som noget nyt pardans  

Så kom og få afprøvet om 
fødderne vil lege med.

Tilmelding til Inge@sdu.dk ● Find datoerne på soenderris-sk.dk/bugg

PARDANS 
I SØNDERRIS
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SSK Fodboldskole 2019 

Den 14.-16. juni afholdt SSK Fodbold 
endnu en gang fodboldskole. Den 8. af 
slagsen og  vi var i år 155 SSK-spillere og 
over 50 frivillige.  
 
Tanken har altid været den samme - nemlig at for-
bedre det sociale samvær på tværs af årgangene i 
klubben. Derfor foregår al træning, hvor det er mu-
ligt  i de 4 træningspas med flere årgange sammen. 
Det samme gælder den traditionsrige søndagsturne-
ring, hvor holdene også er opdelt på tværs af årgan-
gene.  
 
Temaet varierer fra år til år og er altid hemmeligt 
indtil fodboldskolen. I år afholdt vi Champions 
League i Sønderris og de forskellige træningspas 
var inspireret af både Liverpool, Tottenham, Ajax 
og Barcelonas spillestil.  
 
Vejret er naturligvis meget vigtigt, og det hele star-
tede med silende regn. Det gjorde, at vi var nødt til 
at tage billedet over alle deltagerne indenfor. Lør-
dag så ud til at skulle blive den vådeste dag i Fod-
boldskolens historie, men vi slap med nogle få drå-
ber.  
 
Traditionen tro sluttede vi endnu en god weekend i 
fodboldens tegn af med at kåre alle SSK-
fodboldskolespillere 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.  
 
 
 
 
Samtidig også en stor tak til alle sponsorer 
(Andelskassen, Det Faglige Hus, Martinsen Revisi-
on, Det Faglige Hus, Lund Skilte, Click, Star Piz-
za, Glycom Manufactoring A/S, Blue Water Ship-
ping, Lida og Oscar Nielsens Fond, Carl W. Reis, 
Jan Hoffmann Fonden, Christels Total Rengøring, 
Bjørn K Blomster, Ikon Klub og Erhverv, Tarp Ba-
geri, Stylet by Marlene Raun, GraphicVision ved 
Anders Bjerring) - jeres hjælp sikrer, at vi kan hol-
de deltagerprisen på 300 kr og stadig tilbyde både 
fodboldskole, trøje og en fodbold til hver spiller.  
 
 
 
 
 

På SSK Fodboldskoleudvalgs vegne 
 
 

Charlotte Simonsen - Henrik Hunderup  
 Michael Ø. Larsen - Mikkel Jørgensen 
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Træningsplan, vinter 2019/20 SSK håndbold 

Sønderrishallen 
Mandag 

U11 Drenge 2008-09 17:45 - 19:00 hindoe@hotmail.com 

U13 Piger 2006-07 19:00 - 20:15 termansen62@gmail.com 

Tirsdag 

U7 Mix 2012 15:30 - 16:30 lottekrist@gmail.com 

U8 mix 2011 15:30 - 16:30 mr.allansoendergaard@gmail.com 

U11 Piger 2008-09 16:30 - 17:30 jcspangsberg@gmail.com 

U9 Mix 2010 17:30 - 18:30 ag.ladefoged@gmail.com 

U15 Piger 2004-05 18:30 - 19:45 michael@likeparis.dk 

Senior Damer 2000- 19:45 - 21:00 jacuzzi@live.dk 

Onsdag 

U13 Piger 2006-07 18:00 - 19:15 termansen62@gmail.com 

          

Torsdag 

Trille Trolle Mix 3-4 år 16:15 - 17:00   

U6 Mix 2013-12 16:15 - 17:00   

U7 Mix 2012 17:00 - 18:00 lottekrist@gmail.com 

U8 mix 2011 17:00 - 18:00 mr.allansoendergaard@gmail.com 

U9 Piger 2010 18:00 - 19:00 ag.ladefoged@gmail.com 

U11 Piger 2008-09 19:00 - 20:00 jcspangsberg@gmail.com 

U15 Piger 2004-05 20:00 - 21:00 michael@likeparis.dk 

Guldagerhallen 
Tirsdag 

U13 Drenge 2006-07 18:00 - 19:30 olest@live.de 

Onsdag 

U11 Drenge 2008-09 17:30 - 18:30 hindoe@hotmail.com 

Tordag 

U13 Drenge 2006-07 16:15 - 17:45 olest@live.de 

          

          

Træningen starter op uge 34 (OBS nogle hold starter tidligere - kontakt træner) 

      

Vi mangler trænere til Trille Trolle og U6. Kontakt sskhaandbold@soenderris.dk hvis der er noget 
for dig! 

      

Tilmelding & betaling via http://webshop.sport-solutions.dk/SonderrisSportsKlub 

      

Ret til ændringer & flytning af ovenstående træningstider forbeholdes 

      

Kontakt afdelingsledelsen på  sskhaandbold@soenderris.dk for nærmere information 
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SønderrisDage 2019 

Velkommen til 

 
Velkommen til info omkring festugen i Sønderris som kommer til at foregå i uge 35 fra mandag 
den 26. august -1. september 2019 
 
Mandag   

18:30-21:30 Bankospil i Sognehuset (Kontaktperson Linette) SSK afholder banko for alle. Med 
mange præmier og specielle runder for børn. Kr. 10 pr. spilleplade. Der er mulighed for køb af 
kaffe m.m.. Aftenen slutter af med SUPERRUNDEN. Cafeen vil være åben Det kræver ingen til-
melding. Sted: Sognehuset 
 
Tirsdag 

 17:30-18:45 Bueskydning Sønderris Sportsklub inviterer alle nysgerrige voksne til at 
komme og prøve kræfter af med bueskydning. Kom og vær med, hvad enten du aldrig har haft en 
bue i hånden før, eller om du har lidt erfaring med bueskydning. Sted: Gymnastiksalen Er interes-
sen stor, så startes et hold om tirsdagen i ugen efter (kl. 20:15) 

 18-20 Åbent hus i SSK Fitness og spinning  Kontaktperson Allan + medlemsservice Vi hol-
der åbent hus og giver nye voksne medlemmer rabat på kr. 100 ved tilmelding til vores fritræ-
ningsordning kr. 149 pr. måned. 
Info omkring kost- og motionshold der starter op i september (Kirsten Dideriksen) 
Onsdag 

Fælles fotografering foran Hallen Vi mødes kl. 16.30 og skal være færdig kl. 17.00 (Kom til 
tiden)  Kontaktperson: Linette.  For alle børn og unge i Sønderris sportsklub.  Igen i år laver vi 
fælles kalender for hele klubben, så kom og deltag. Gymnastikbørn "hvide t-shirt" og mørke buk-
ser. Håndbold og fodbold - træningstrøjer  
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 Kl. 17-18 Gymnastikdag i Hallen. Kontaktperson: Anja.K Efter fællesfotografering til årets jule-
kalender inviterer vi alle gymnastikbørn, søskende og forældre til "Åben hal". Vi starter med en 
fælles opvarmning, hvorefter der er stor redskabsbane samt mulighed for at prøve springredska-
berne. Bagefter kan der købes grillpølser med tilbehør, drikkevare ude på boldbanerne.  

Kl.17-18:30 Fotografering af alle frivillige i SSK til hjemmesidebrug Kontaktperson 
(Linette) Fotograf Jørn J. 
  

 17-20 Forældrefodbold (Boldbanerne) Kontaktperson Flemming Fodboldstævne for alle bør-
nefodboldhold i SSK. Der vil blive spillet på udendørsbanerne ved hallen Hvert hold spiller en 
kamp mod forældrene, og bagefter kan der købes grillpølser, drikkevarer og slik m.m. Spillerne 
vil modtage mere information fra deres respektive trænere 

19-21 Intro og gratis prøvetime i pardans (Swing og Rock'n roll) i Sognehuset Alle er velkom-
ne. Uanset om du er single eller I kommer som et par. (Kontaktperson SSK Inge) 
Torsdag 

kl. 16-19   Familieaktivitetsdag med picnic (kontaktperson Pia L.V Hartvigsen) Sted: Udearea-
ler omkring Sønderisskolen Sønderris SFO og Fritidsklub inviterer alle forældre og børn i Søn-
derris til en eftermiddag i ”Legen og hyggens tegn” og afsluttende fælles spisning med medbragt 
picnickurv og tæpper. Kom og leg med dit barn og få nogle sjove timer sammen med naboer, 
venner og andre fra nærområdet. I kan bl.a. deltage i mooncar ringridning, slå søm i, dåsekast, 
det muntre køkken, blyant i flaske, kartoffelløb, hesteskokast, tvekamp, ansigtsmaling, bagning af 
snobrød m.m. Snobrød koster 5 kr. alt andet er gratis. 
  

Fredag  

14:30-16 Bedsteforældrebanko på skolen kl. 14:30-16 - skolen inviterer 
 
Fredag 

17-21:30 Børnedisco i foyeren med DJ. Kontaktperson: Linette 1-3 klasse kl. 17-19 4-6 klasse 
kl. 19:30-21:30  Billetter købes via webshop forinden. 
Lørdag 

Kl. 10 Sønderrisløb arrangeret af håndboldafdelingen Distancer: 3 km , 4,8 km og 9,6 km Vi 
håber rigtig mange familier vil komme og nye en tur rundt i Sønderris. 
 

Søndag 

 Midtgård afholder Økologisk Høstmarked fra kl. 10-15.  
Kontaktperson: Hanne Kjærgaard Lehmann 

Fodbold afholder nogle hjemmekampe og grillen tændes. 
 

https://webshop.sport-solutions.dk/SonderrisSportsKlub/ItemType/28


Sønderris Sportsklub

 BUESKYDNING TIL
 SØNDERRIS DAGE

    Sønderris Sportsklub inviterer alle nysgerrige voksne til at komme
       og prøve kræfter af med bueskydning til årets Sønderris Dage.

Hvilken dag? Tirsdag d. 27/8

Hvilken tid? Kl. 17:30 - 18:45

Hvor henne? I gymnastiksalen

For hvem? For alle voksne der er nysgerrige på
                                                     på bueskydningen.
                                                     Så kom og vær med, hvad enten du
                                                     aldrig har haft en bue i hånden før,
                                                     eller om du har lidt erfaring med
                                                     bueskydningen.

Vi ses!

www.soenderris-sk.dk
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SSK oldboys og veteranholdet har fået nye trøjer til den kommende sæson. 
Vi siger 1000 tak til Skjern Bank for at yde tilskud hertil. 
Håber de nye trøjer bringer en masse sejre med sig  :O) 
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          Baptistspejderne har et godt tilbud 
  

TIL DIG! 
 

I KLYNGEN (fra 5 år), FLOKKEN (0. - 3. klasse) og  

TROPPEN (fra 4. klasse) er der plads til flere spejdere, 

og vi inviterer derfor alle friske børn til 
 

   SPEJDERMØDE 
 

           HVER MANDAG fra 16.30 - 18.00 
 
            

                             Vi hygger os med forskellige spejderfærdigheder  
           f.eks. lære knob, morse og naturen at kende.  
       - men vi leger også, går på opdagelse, får nye venner,  
          synger, tegner, laver små konkurrencer m.m.  
 

     Har du lyst til at være med  
           i et dejligt FÆLLESSKAB  
            - så kom og vær med! 
 
                   KOM og PRØV 
              - det koster ikke noget  
                 de første fire gange! 
 

  

                   SES VI ??   
                   
    PS.- forældre 
                       passes i  
                forældrecaféen          

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 

 

     Alle er også velkommen hos FamilieSpejd 
      
     FamilieSpejd er for børn fra 3 —? års alderen, der deltager  
     sammen med mindst én af deres voksne. 
     - eventuelle søskende er selvfølgelig også velkommen. 
 

     Vi tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse 
     - samt mødet med SKOVSERNE. 
 

  FamilieSpejd mødes den 1. lørdag i måneden.  
 

         Næste gang: Lørdag d 7. september kl. 10-12                    
 

        Ring til Esther og Frank Korsbro på tlf. 2782 1524 for mere info/tilmelding. 
          

Hver MANDAG  kl. 16.30 – 18.00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård  
Vil du vide mere kan du også ringe til Kredsfører Christina Mejer Friis tlf. 2225 3944 

https://www.esbjerg1kreds.dk 
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Sogneudflugt til Vedersø Præstegård for Guldager og Hostrup sogne 
Den 19. september 

 
 
 
Program: 
 
8.00: Afgang fra Guldager Kirke 
8.10: Opsamling ved Hostrup Kirke 
10.00: Rundvisning i Vedersø Præstgård 
12.30: Frokost på Café Heden med efterfølgende rundvisning i kafferisteriet 
14.30: Besøg på Nørre Vosborg Slot, hvor der er mulighed for at købe kaffe. 
17.30: Forventet hjemkomst. 
 
Pris: kr. 150. Prisen inkluderer bustur med kaffe og rundstykker, entré og rundvisning i 
Vedersø Præstegård, frokost på Café Heden (drikkevarer betaler man selv). Betaling 
sker i bussen. Tilmelding til Bente Sørensen på tlf. 75116342 senest mandag den 9. sep-
tember. Menighedsrådene gør opmærksom på, at deltagerantallet er begrænset til 50 per-
soner.  
 

Guldager og Hostrup menighedsråd 
 



Sønderriset 

22 

Syng i børnekor i Guldager kirke                    
 

Guldager kirke starter et nyt børnekor op, så hvis du har lyst til  
· at lære at synge i kor  
· at lære om noder og rytmer  
· at komme med til korstævner  
· at have det sjovt sammen med andre sangglade børn  
· at tjene penge 

 
 
 
 
 
 
 
 
… så er børnekor måske noget for dig.                          
Koret modtager børn fra 3. klasse og op. 
 
Vi har korprøve om onsdagen kl. 15 - 16 i sognehuset i Sønderris.  
Vi starter onsdag d. 14 august. 
Du  får løn, når du medvirker til Gudstjenester. 
Tilmelding til organist Karina Bøje Jensen 

organistiguldager@gmail.com eller tlf. 50933327 

 
11. september kl. 18.30 i Sognehuset starter vi Herreklub op i sognet. Hvad vi skal lave, skal I være med til 
at bestemme. Så kom gerne med gode ideer første gang vi mødes, hvor vi serverer en bid brød og en øl/
vand. 
 
19. september kl. 9.00: Sogneudflugt til Vedersø Præstegård 
 
27. september kl. 14.00 i Sognehuset: Strikkecafé 
 
Yderligere oplysninger kan ses på vores hjemmeside: http://guldager-hostrupkirker.dk/ 
 
 

Guldager Menighedsråd 
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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 

17. aug. 09.00 10.30 MPF 9. s. e. trin 

25. aug. 10.30   BB 10. s. e. trin 

1. sept. 10.30 09.00 BB 11. s. e. trin 

7. sept. 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

8. sept. 10.30   BB 12. s. e. trin 

15. sept. 09.00 10.30 MPF 13. s. e. trin 

22. sept. 10.30   BB 14. s. e. trin 

29. sept. 10.30 09.00 BB 15. s. e. trin 

5. okt. 10.30   MPF 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. 




