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Der bygges på Sønderrisskolen — håndværkerne har været i gang længe med 
udgravning og fundament, men pludselig går de i højden, så der endelig er 
noget at se. Se flere billeder inde i bladet. 

Foto: Esben Ried-Larsen 

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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  Navigeringssystemet GPS er 
efterhånden en gammel nyhed, 
som vi kender fra udstyr i vores 

biler, eller som meget anvendelige apps på vores smart-
phones.  
Så længe GPS-signalerne skal læses af maskiner går det rigtig 
fint at positioner læses som ganske lange talkombinationer. 
I det øjeblik man som almindeligt menneske gerne vil huske 
en nøjagtig position, bliver det straks sværere. Eller hvis man 
har brug for fx at fortælle, hvor det er smart at lade en drone 
lande, eller hvilken dør i en større bygning, det er bedst at 
bruge. 
Der er en række firmaer og organisationer, der er gået sam-
men om at skabe programmet/app’en ’What3words’. Pro-

grammet er beregnet til geolokation med en nøjagtighed på 3 
meter — på den måde at hele den del af verden, der lige nu 
dækkes af systemet er delt op i kvadrater på 3 x 3 meter. 
Hvert kvadrat har et ’navn’, som består af tre ord. Hvilken dør 
står du udenfor, når du står på kvadratet: 
///figner.erhverve.udklædte ?  
Eller ///eddike.signeret.bageplader ? 
 
Prøv at kigge ind på hjemmesiden eller download app’en.  
Udover at det sikkert kan finde i hundredevis af praktiske 
anvendelser, er det også rigtig sjovt at lege med. 
 
Hilsen Bente ///æggekager.læsehesten.udretter 
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 Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00  

i personalerummet på Sønderrisskolen  
 

Ordinært årsmøde i Sønderris Lokalråd 2019  

 

 
 

DAGSORDEN:  

 

1. Lokalrådets beretning  

2. Regnskab for 2017  

3. Dialog og fokus på indsatsområder  

4. Indkomne forslag  

5. Valg af:  

a. 2 stk. folkevalgte lokalrådsmedlemmer (skal have bopæl i Sønderris)  

b. 1 stk. folkevalgt suppleant til lokalrådet (skal have bopæl i Sønderris)  

c. 5 stk. repræsentanter for områdets  institutioner og foreninger  

d. 4 stk. suppleanter for de 5 repræsentanter for institutioner og foreninger  

6. Eventuelt  

 

Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest den 25. februar 2019, 

på Merkurvænget 79, tommynoer@gmail.com eller telefon 40122131  

 

Yderligere oplysninger tlf. 40122131 eller på vores hjemmeside: 

www.soenderris.dk  

 

Med venlig hilsen 

Formand for Sønderris Lokalråd  

Tommy Noer 

 

Mød op og gør din indflydelse gældende på udviklingen i Sønderris! 
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Et godt og vigtigt emne til Sønderrisbor-
gere: Masterplan for Sønderris. 
 
Her er en opdatering på hvad en Masterplan er for 
en størrelse: 
 
Rammerne for en strategisk udviklingsplan. Byrå-
det har afsat 250.000 kr til konsulentbistand til ud-
arbejdelse af planen.  En strategisk udviklingsplan 
ser på de overordnede sammenhænge i et område 
f.eks. infrastruktur, grønne områder, fritidstilbud, 
detailhandel osv. En strategisk udviklingsplan kan 
munde ud i nye arealudlæg i kommuneplanen.  
  
Processen er, at der er blevet indkaldt til et opstarts-
møde med en bredere kreds af interessenter. Hvor 
der fastlægges de primære udfordringer, som skal 
håndteres i udviklingsplanen. 
På den baggrund udarbejdes der et kommissorium, 
som godkendes politisk og der nedsættes en styre-
gruppe.  For at sikre lokalt ejerskab er der 3-4 re-

præsentanter fra lokalområdet med i styregruppen.  
 
 
Pt. er Inge Hansen formand for SSK, Maria Høj 
Pedersen som er forældre og bruger af institutioner-
ne, Tommy Noer formand for Lokalrådet.  
Der vil blive afholdt en workshop i lokalområdet 
for at få så mange bidrag til planlægningen som 
muligt.  
Når der foreligger et planforslag vil det blive sendt 
i offentlig høring. 
 
Kortet herover viser hvor der er muligheder for vi-
dere udbygning af området (lyserød farve) 
 
 
 
De bedste hilsener 
 
Tommy Noer 

Formand for Sønderris lokalråd. 
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Traditionen tro har Sønderris lokalråd 
for 8. gang arrangeret nytårsmarch i  
Sønderris. 
 
Kl. 13 var der mødt ca. 100 forventningsfulde men-
nesker op ved hallen, iført varmt tøj og gode trave-
sko. Nogle havde også deres hunde med. 
 
Turen startede fra hallen, 4,6 km gennem vores dej-
lige bydel. En tur hvor vi ser og får en snak om den 
seneste udvikling i området. Vi kom forbi Erisvæn-
get, hvor der bygges på fuld kraft og som er 1. etape 
af områdets nyeste udstykning og Sønderrisgård er 
ved at gennemgå en renovering - den skal i fremti-
den være en privat børneinstitution. Resten af turen 
var bare en nydelse, på nyasfalterede cykelstier, 
med udsigt til den flotte udtynding der er sket i de 
40-årige beplantede læbælter. 
 
Efter gåturen og masser af dejlig frisk luft og gode 
snakke, sluttede vi som sædvanlig af med gratis 
varm aspargessuppe i foyeren. 
 

Mange hilsener 
Lokalrådet Sønderris 

v/ formand 
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Byggeriet på Erisvænget og Ravnsbjergbakke er i 
fuld gang og de første huse står allerede færdig. Det 
betyder, at vi i Sønderris de kommende år kommer 
til at byde velkommen til mange nye ansigter i vores 
dejlige lokalmiljø. 
Det betyder også, at vi på skolen forhåbentlig kom-
mer til at se en masse nye elever, som kommer til at 
slå deres folder på vores dejlige skole. Som mange 
af jer nok har bemærket, så betyder det, at vi i den 
sidste tid har været i gang med et nyt byggeprojekt 
for at kunne imødekomme interessen for skolen. 
Bag Stjernehuset bygges et nyt hus på ca. 600m² 
med 6 nye klasselokaler og et fællesrum. Vi forven-
ter, at byggeriet er færdigt, således at det kan tages i 
brug til skolestart august i år. Bygningsarbejderne 
har i starten af det nye år arbejdet hurtigt, og inden 
for den sidste uge er byggeriet gået fra fundament til 
noget der ligner et hus – imponerende! 
Når nybyggeriet er færdigt, går vi i gang med en 
gennemgribende renovering af Jomfruens/Skyttens 
hus. Her vil 10 små klasselokaler blive til 6 større 
lokaler. 
D. 1. februar holdes der rejsegilde for inviterede, og 
når byggeriet står færdigt, holdes der selvfølgelig en 
flot indvielse. Vi glæder os! 
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Sønderris Sportsklub har fra 1. Januar 
2019 og de næste tre år indgået en 
klubtøj aftale med IKON klub & 
Erhverv Esbjerg ved Kasper Sørensen. 
 
Aftalen indebærer at IKON Klub & Erhverv 
leverer alt klubtøj, dvs. alt tøj med klublogo som 
træningsdragter, spilledragter mv fra 2019 til og 
med 2021. En del af aftalen er desuden, at SSK 
skifter fra Hummel til Adidas. 
 
Baggrund for skiftet er flere, den tungestvejende 
er dog at leveringssikkerheden ved den tidligere 
samarbejdspartner lod en del tilbage at ønske. Vi 
opnår ved skiftet også, at få en SSK webshop der 
kan benyttes at alle medlemmer på, aftalen var 
den økonomisk mest attraktive for klubben, 

Kaspers lokale forankring vil sikre en bedre og 
hurtigere levering af de bestilte varer og sidst men 
ikke mindst, vil de enkelte afdelinger i klubben 
have mulighed for at afholde klubaftner for 
medlemmerne. 
 
Det betyder ligeledes, at SSK ikke længere har 
samarbejdsaftalen med andre leverandører, omend 
det er forsøgt sideløbende at lave en aftale med en 
fysisk butik som kunne have interesse i alle vores 
private køb (dvs alle køb uden klublogo), men 
endnu uden held. 
 
Såfremt du ønsker at vide mere om webshoppen 
og dens muligheder henvises til SSKs 
hjemmeside, SSKs Facebookside eller tag fat i 
lederen/træneren for den afdeling du er tilknyttet. 
 

Billedtekst: Håndslag på det ny indgåede samarbejde mellem SSK’s Formand for fodboldudvalget 

Flemming Mortensen (tv) og Kasper Sørensen (th) i IKON Klub & Erhvervs showroom på Murervej 7A, 

6710 Esbjerg 



Forårsopvisning
Søndag d. 24 marts 2019 kl. 11.00

SSK-gymnastik slutter  
vintersæsonen af  

med en forårsopvisning i  
Sønderrishallen

PROGRAM FOR DAGEN
Tiderne er ca. tider (forbehold for små ændringer) 

11.00 .....  Fremmøde af alle deltagerne til holdene

11.30 ..... Fælles indmarch

11.45 ..... Step

11.57 .....  Mor/Far/Barn holdene  
(man, tirs og og tors) årgang 2014-2017

12.11 ......  Rend & hop  
drenge og piger årgang 2013-2014

12.23 ....  Mini-spring  
drenge og piger årgang 2013 

12.35 .... Gæstehold Jernvedlund damer

12.45 ....  Rytmepigerne  
piger årgang 2012-2013

12.57 .....  Spring  
drenge og piger årgang 2011-2012

13.12 ......  Spring  
drenge og piger årgang 2009-2010

13.27 ..... CrossDance

13.39 .... Gæstehold Bramming efterskole

14.09 .... Udmarch

ENTRÉ

kr. 40,-  
0-14 ÅR GRATIS

FOR ALLE 

DELTAGERE, 

SOM SKAL LAVE 

OPVISNING ER 

DET GRATIS.

Vi glæder os til at se dig

Kom og se hvad gymnastikafdeligen kan byde på!
Vi håber at se rigtig mange gæster til en hyggelig eftermiddag.

Cafeen vil servere forskellig proviant.
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INDKALDER TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG D. 19. FEBRUAR 2019 KL. 19.30

I SØNDERRISHALLEN

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god-

kendelse. 
Fremlæggelse af budget for det kommende år.

 4. Behandling af indkomne forslag.
 5.  Valg af bestyrelse.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til ved-
tagelse, skal være bestyrelsen i hænde ved aflevering til 
formand Inge Hansen, Tvillingernes Kvarter 37, 6710 Esbjerg 
V. senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Oversigt over evt. forslag samt regnskab kan afhentes ved 
formanden 8 dage inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen



   

Fastelavnsfest
i Sønderris

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

Der vil være mulighed for at de voksne kan 
købe fastelavnsboller, kage, kaffe m.m.

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

Lørdag den 23. februar 2019
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 d. 18. februar 2019

Billetter  
til børnene  

kan købes for 
kr. 60,-
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Den 6. december afholdt fodfolket deres årlige julefrokost. Først en 
frisk gåtur på ca 5 km, derefter dejlig mad, fællessang og hyggeligt 
samvær. Taktil mændene som stod for arrangementet. Tak for dej-
lig mad, som hver især havde medbragt. Det var en dejlig dag! 
 

Jytte Poulsen 
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Sønderriset i januar i 2019 
 
De sidste æbler, som børnene hang op imellem træ-
erne er ved at være spist af havens fugle. Rødhalsen 
sidder og synger. Solsorten og mejserne sidder og 
puster sig op, så der kommer mere isolerende luft 
imellem fjerene. De nyder at sidde og mærke solens 
stråler på en frostklar dag.   

 I vintermånederne udvikler pattedyrene en tyk pels 
der beskytter dem mod kulden. De hviler meget og 
bevæger sig så lidt som muligt. 
 

Katten lister rundt og leder efter mus, men musene 
bor i lune reder hele vinteren, hvor de lever af deres 
forråd af nødder, bog, kogler og bær.  
 

Pindsvinet sover i brændestablen og vågner først i 
marts/april. Dens kropstemperatur falder til plus 1 
grad. På den måde bruger den mindre energi og le-
ver af sit fedtlag. 
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Frøerne og padderne i stjernesøen kan ikke klare 
kulden da de er vekselvarme dyr. Derfor graver de 
sig ned på bunden af søen eller i et hul i jorden.   
 
Februar er den sidste af vintermånederne men natu-
ren forbereder sig på forår og sidst på måneden 
pibler det frem i haven med vintergækker. 

Midtgårds fugle er flyttet til Enghave Naturpark. 
Ved volieren skal der på sigt bygges et overdækket 
madpakkeområde til glæde for gårdens mange gæ-
ster. 

 
Gedekonerne er flyttet ind hos gedebukken. Vi for-
venter gedekid i starten af juni. 
 
I stuehuset yngler musene og museungerne nyder 
at gå på opdagelse i deres bur.  
 
Ved skrivebordet arbejdes der med ideer til nye 
formidlingstilbud. Andre kigger på materiale til en 
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Oplev Martin Schack og Jazz på Dansk 

NHØP gjorde det. Palle Mikkelborg gør det. Ole Kock Han-

sen, Finn Ziegler, Jesper Lundgaard og Jacob Fischer gjor-

de – og gør det. 

 

Alle har de gjort de danske salmer samt dansk sangskat i 

øvrigt til genstand for fine jazzfortolkninger! 

Således også Martin Schack og gruppen Jazz på dansk, der 

nævnes som tidens mest kvalificerede fortolkere i genren. 

 

Så kom og lyt til følgende line-up, hvis musik man i øvrigt 

er velkommen til at synge sammen med: 
 

Martin Schack – piano 

Michael Olsen – Sax 

Morten Ramsbøl – bas 

Morten Lund - trommer 
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Spaghettigudstjenester er børne- 
og familiegudstjenester, som slut-
ter af med at vi spiser spaghetti 
og kødsovs og børnene leger fan-
geleg i sognehusets lokaler. 

Det foregår fredage på nedenstå-

ende datoer med børnegudstjene-

ste kl. 17.30 og spisning kl. 

18.00 med hygge, snak og leg 

indtil 18.50, så man kan nå hjem 

og se Disney-Sjov. Vi er i Sog-

nehuset Sønderris, Krebsens 

Kvarter 74. 

Pris for voksne 25. kr. Børn 10. 

kr. 

Datoer i foråret: 22/2, 29/3, 12/4 

 
Tilmelding til sognepræst Mette 

Præstegaard Friis på mail: 

mette@mette-praestegaard.dk eller 

tlf. 5051 6020    

 
Strikkeklub i Sognehuset Sønderris 
 
Vi strikker dåbsklude i sognehuset i Sønderris, snakker og drikker kaffe og får indimellem 
læst højt af en bog. Dåbskluden er en fin lille strikket klud, som bruges til at tørre dåbsbar-
nets hoved med, og som barnet får med til minde om dåben. 
 
Alle er velkommen til at bidrage til hyggen, man behøver ikke at kunne strikke for at  
komme og deltage i et hyggeligt fællesskab. 
 
Kirken sørger for garn og strikkeopskrifter, man skal bare selv have strikkepinde  
med (nr. 3) 
 
Vi mødes fredag i ulige uger, kl. 14.00. – 16.00. i sognehuset Krebsens Kvarter 74. 
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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 

27. jan.   10.30 MPF 3. s. e. H. 3 k. 

2. feb.   10.30 BB Dåbsgudstjeneste 

3. feb.   10.30 BB 4. s. e. H. 3 k. 

10. feb. 10.30   BB Sidste s. e. H. 3 k. 

17. feb. 10.30 09.00 MPF Septuagesima 

24. feb. 10.30   BB Seksagesima 

2. marts 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

3. marts 09.00 10.30 BB Fastelavn 

10. marts 10.30   MPF 1. s. i fasten 

17. marts   10.00 BB Højskoledag 

24. marts 10.30     3. s. i fasten 

31. marts 10.30 09.00   Midfasten 

6. april 10.30     Dåbsgudstjeneste 

7. april 10.30     Mariæ bebudelsesdag 

14. april 09.00 10.00   Palmesøndag 

18. april 19.30 10.30   Skærtorsdag 

19. april 10.30     Langfredag (Ingen dåb) 

21. april 10.30 09.00   Påskedag 

22. april 10.30     2. Påskedag 

28. april 10.30     1. s. e. påske 

 
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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Nytårsmarch i Sønderris — en frisk travetur 
med naboer og venner …. 

Foto: Tommy Noer 


