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Sidste skoledag for Sønderrisskolens 9.-klasser faldt på den 23. maj.  
Heldigvis var det en solrig og ikke alt for kold dag, for dagens festligheder involverer 
altid store mængder vand ... 

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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Den 23. maj havde vi fest i gaden på Sønderrisskolen. Vores 9.-klasser holdt sidste skoledag og havde lavet 
en rigtig god fest for sig selv — og for resten af skolen. 
Karamelkastningen er altid populær, og mange samlede så mange karameller, at de kunne dele ud af dem. 
Efter karamelleriet var der vandkrig — det er nok i virkeligheden dagens clou. 
De sidste programpunkter før de unge mennesker drog videre for at feste i byen, var der diverse lege på 
plænerne og endelig show i Stjernehuset, hvor forskellige konkurrencer og nomineringer var en del af un-
derholdningen. Tak til 9.’erne for en festlig og hyggelig formiddag! Se billeder side 6-7. 
 

->bee 

http://www.esbjerg1kreds.dk/


Sønderriset 

3 

Eleverne i overbygnin-
gen vil fra næste skoleår 
opleve at der er kommet 
et nyt fag på skemaet.  
 
CRAFT hedder faget og det 
står for Creating Really Ad-
vanced Future Thinkers og er 
en del af Auraskolens vision 
om at udvikle eleverne til en 
fremtid de ikke kender.  
 
 
 
Forskere anslår at allerede i 
2028 vil mange af de jobs vi 
kender nu, være forsvundet. 
Derfor er vi som skole også 
nødt til at udvikle måder og 
metoder, der kan hjælpe ele-
verne til at blive bedre rustet til 
den ukendte fremtid. En frem-
tid der er meget mere end en 
karakter på et stykke papir. 
Elever har brug for at lære at 
reflektere og argumentere, me-
re end de har brug for at få et 
resultat serveret.  
 
 
 
Faget CRAFT vil tage et didaktisk udgangspunkt i CRAFT modellen, hvor refleksionspunktet er centralt for 
de processer de skal igennem. I samspil med modellen er fokus også på 21st Century Learning Skills og de 
fire K’er, Kreativitet, Kollaboration, Kritisk tænkning og Kommunikation, der ligeledes, blandt meget an-
det, også udvikler elevernes refleksionsniveau. Eleverne har i mange år leveret et højt karaktergennemsnit i 
AURA distriktet – nu bygger vi videre på denne udvikling og vi glæder os til at sætte det i gang for alvor 
efter sommerferien.  
 

Jan Wittrup 
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Esbjerg, 02.04.2019 
 
eTwinning er det største europæiske netværk for 
digitalt skolesamarbejde og har bred deltagelse fra 
danske lærere og pædagoger.  
Enkelte skoler går et skridt videre og opnår EU’s 
særlige label som ’eTwinning Skole’. Ud over Au-
raskolen har i alt 6 danske grundskoler og et gym-
nasium siden 2018 opnået certificering som offici-
elle ’eTwinning Skoler’. Dermed placerer skolerne 
sig, i flg. STIL,  flot i den europæiske superliga for 
særligt internationalt og it-mæssigt innovative sko-
ler sammen med godt 2.000 skoler fra 45 lande i 
hele Europa. 
eTwinning er en samarbejdsplatform for medarbej-
dere fra skoler i et europæisk land. eTwinning er 
sikker, nem, gratis og tilgængelig for alle skoler i 
Europa. Her kan lærere sammen med elever deltage 
i grænseoverskridende projekter. Eleverne deltager 
aktivt på det fremmedsprog, som er valgt for pro-
jektet.  
Platformen administreres i Danmark af STIL 
(Styrelsen for IT og Læring). Der er desuden mu-
lighed for faglig sparring, online kurser og webina-
rer med europæiske kolleger. 
I skrivende stund er der tilmeldt: 

678.089 lærere 
206.411 skoler 
88.800 projekter 
 

eTwinning platformen har et ”partnerforum”, hvor 
man hurtigt kan finde kolleger at samarbejde med 
og udarbejde et projekt, som eleverne får adgang 
til. Eleverne vil i projektet bruge deres fremmed-
sprog, skal forstå og blive forstået. Samtidig får de 
indblik i andre skoleformer, lærer at samarbejde via 
udveksling af informationer og via konkrete SAM-
arbejdsopgaver, som stilles af lærerne eller elever-
ne på tværs. Grupper på tværs af landegrænser op-
står på baggrund af den konkrete opgave, og den 
måde samarbejdet organiseres. Dette understøtter 
elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer, 
og at de således kan orientere sig internationalt.   
 
 
 
 
 
 

Her følger udtalelser fra elever fra Sønderrisskolen, 
som har deltaget i eTwinning projekter – både på 
tysk og på engelsk: 

Sjovt at prøve noget nyt 
Godt at arbejde sammen med nogen fra andre 

lande 
De andre stillede os spørgsmål, som vi pludse-

lig skulle tage stilling til 
Nu ved jeg noget om, hvordan man går i skole i 

andre lande 
Det var anderledes at skulle skrive og nogen 

gange skrive om, så de andre kunne forstå 
os. 

Jeg havde nogen gange lidt svært ved at forstå, 
hvad eleven i Slovenien skrev til mig og 
hvad han spurgte om. 

Det er nemt at sende et brev (læs; email) med 
eTwinning, og så fik jeg også nogle ekstra 
følgere på Instagram 

Det er helt anderledes at gå i skole i Polen end i 
Danmark 

Spændende at snakke med nogen fra et andet 
land 

Det var sjovt og spændende og lidt svært at 
skulle snakke på tysk, men vi gjorde det 
selv om vi var lidt usikre (efter et Skype 
møde med eTwinning kontakten) 

Vi skulle skrive til de andre elever i Polen, for-
tælle om os selv og stille spørgsmål. De 
skulle gøre det samme til os. Det var en ud-
fordring at skulle skrive på tysk og også at 
forstå, hvad de skrev til os 

Det var svært at finde tid til Skype, da vores 
timer lå forskelligt. 

 
At bliver anerkendt som eTwinning-skole af EU 
betyder bl.a., at Auraskolens afdeling Sønderris nu 
bliver en del af et nyt netværk med undervisere fra 
ca. 2200 europæiske skoler. Sønderris får nu mulig-
hed for at deltage i nogle særligt tilrettelagte online
-seminarer og fysiske events - PDW’er 
(Pedagogical Development Workshops) - rundt 
omkring i Europa. I forbindelse med ansøgninger 
om Erasmus-projekter, er det desuden et ekstra plus 
at være eTwinning-skole 
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Det varer ikke længe før vores nye hus, Vædderens 
hus, står færdigt. Hvis planen holder, hvilket den 
ser ud til, så kan vi allerede inden sommerferien 
flytte ind i huset. De seks nye lokaler vil være loka-
ler til 5. og 6. årgang.  
 
 
 
 
 

Når vi får mulighed for at rykke ind, skal vi i gang 
med ombygningen af Skyttens/Jomfruens hus, hvil-
ket helt sikkert kommer til at betyde lidt ombyg-
ningsrod i de omkringliggende huse. Hele ombyg-
ningen forventes at stå færdig først i det nye år. Vi 
håber meget på alles forståelse for de udfordringer 
det nu engang vil give.  
 

Jan Wittrup 

Auraskolen bruger eTwinning i flere forskellige 
sammenhænge. Skolen har bl.a. fået godkendt både 
Erasmus+ KA1 og KA2 projekter. Disse projekter 
bruges som springbræt til eTwinning-platformen. 
Hvert projekt oprettes her og får tildelt et TwinS-
pace (den hjemmeside på eTwinning platformen).  
 
De lærere, som deltager i Erasmus-projekterne til-
melder sig eTwinning og får efterfølgende adgang 
til projektets TwinSpace, hvor alle nye materialer, 
undervisningsmetoder, billeder og andre relevante 
informationer lægges og således er tilgængelige for 
alle. På Auraskolens hjemmeside forefindes link til 
skolens internationale projekter. 
 
 
 
GENEREL INFO OG LINKS 

https://arkiv.emu.dk/nyhed/fem-danske-skoler-
er-nu-officielt-etwinning-skoler?
fbclid=IwAR0KOiq_fq9ESzgvnJPx4HtVSG
AoT16gXmmwwTZiM2HRcxSlohuO4OIEq
-0 

https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm 
Skolen har ansøgt og er blevet udnævnt på baggrund 
af følgende kriterier: 

 Skolen har været registreret hos eTwinning i 
mere end to år 

 Der er mindst to aktive eTwinning-lærere på 
skolen på tidspunktet for ansøgningen. 

 Skolen har deltaget i et europæisk eTwinning-
projekt med Nationalt Kvalitetsmærke. 

 Skolen skal påvise aktiviteter, der dokumenterer 
læreres/elevers opmærksomhed omkring ansvarlig 
brug af Internettet 

 Skolen skal påvise, at der foregår et aktivt sam-
arbejde mellem en gruppe på tre eller flere lærere 
omkring eTwinning-aktiviteter 

 Skolen skal påvise, at mindst to grupper 
af elever på skolen er involverede i eTwinning-
projekter 

 Skolen skal påvise, at to aktive eTwinning-
lærere fra skolen har deltaget i et eller flere eTwin-
ning-uddannelsesarrangementer og fremvise deres 
bidrag til skolens strategiske udvikling 

 Skolen skal offentliggøre sit engagement i eT-
winning ved f.eks. at fremvise deres eTwinning-logo 
og/eller en beskrivelse af deres eTwinning-
aktiviteter på skolens hjemmeside eller dokumenta-
tion via et offentligt tilgængeligt dokument eller 
brochure om projektet 

 Skolen skal påvise, at der har fundet en eTwin-
ning-fremmende aktivitet sted på skolen eller i lo-
kalsamfundet indenfor det år, hvor certifikatet blev 
tildelt. 
 
 
 

 
 

Lisbeth Kodal 

eTwinning er et europæisk community for skoler i 

Europa og henvender sig til lærere, andre pædagogi-

ske medarbejdere, vejledere og skoleledere. 

... eTwinning er en gratis og sikker platform for lære-

re og pædagoger til at netværke og udvikle europæi-

ske samarbejdsprojekter. 

https://arkiv.emu.dk/nyhed/fem-danske-skoler-er-nu-officielt-etwinning-skoler?fbclid=IwAR0KOiq_fq9ESzgvnJPx4HtVSGAoT16gXmmwwTZiM2HRcxSlohuO4OIEq-0
https://arkiv.emu.dk/nyhed/fem-danske-skoler-er-nu-officielt-etwinning-skoler?fbclid=IwAR0KOiq_fq9ESzgvnJPx4HtVSGAoT16gXmmwwTZiM2HRcxSlohuO4OIEq-0
https://arkiv.emu.dk/nyhed/fem-danske-skoler-er-nu-officielt-etwinning-skoler?fbclid=IwAR0KOiq_fq9ESzgvnJPx4HtVSGAoT16gXmmwwTZiM2HRcxSlohuO4OIEq-0
https://arkiv.emu.dk/nyhed/fem-danske-skoler-er-nu-officielt-etwinning-skoler?fbclid=IwAR0KOiq_fq9ESzgvnJPx4HtVSGAoT16gXmmwwTZiM2HRcxSlohuO4OIEq-0
https://arkiv.emu.dk/nyhed/fem-danske-skoler-er-nu-officielt-etwinning-skoler?fbclid=IwAR0KOiq_fq9ESzgvnJPx4HtVSGAoT16gXmmwwTZiM2HRcxSlohuO4OIEq-0
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Endelig blev det udflyttertid. Hele galaksen har været afsted i forskellige uger. 
 
Her lidt om Solstrålens udflytter: 
Udflytter er nogle dage, som både børn og voksne glæder sig til. Vi er ude fra morgen til 
sen eftermiddag, og for os betyder udflytter, at vi i nogle dage kører ud i naturen og 
glemmer tid og sted. Her har vi mulighed for at fordybe os endnu mere i science emnet 
”JORD” og gøre brug af naturen, og alt det udelivet bringer med sig. 
 
I år gik turen til Marbækgård. 60 børn og 6 vuggestuebørn havde base ved ”gården”, og 
på skift gik de forskellige grupper på opdagelse. Børnene undersøgte Marbæks mange 
muligheder - STRANDEN og vandet, SKOVEN med mosbund og klatretræer, SØEN og 
marken med de store køer. 
 
Fredag sluttede vi af med Forældrekaffe, hvor billederne fra ugen pyntede i vinduerne og 
gav anledning til en god Udflytter-snak. 
Vi glæder os til næste år.  
 

Pernille 
Solstrålen 
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Så fik Sønderris Sportsklub afholdt klovne-
løb for tredje gang, det gjorde vi på mors dag 
søndag d. 12 maj 2019. 
Der var en rigtig god stemning og højt humør, 
da 300 deltagere fra flere steder i landet, mødtes 
for at løbe og samtidig støtte de danske hospi-
talsklovne. Der var også salg af armbånd og bø-
ger, hvis man ville støtte yderligere til de dan-
ske hospitalsklovne. 
 
Der er over 60 klovneløb på landsplan og SSK 
Klovneløb fik indsamlet over 19.000,- kr. som 
går direkte til de danske hospitalsklovne.  
 
Jeg er så glad og stolt over at være arrangør til 
sådan et arrangement, især med den store op-
bakning, der har været i år, hvor vi slog vores 
egen rekord. Hvis jeg ikke havde alle de frivilli-
ge hjælpere, der hjælp til så kunne denne dag 
ikke lykkes. Så jeg håber, at der er ligeså man-
ge, der melder sig som hjælpere til næste år. 
Der skal især også lyde en stor tak til de mange, 
der kom for at støtte en god sag. Der var virke-
lig god stemning hele dagen, hvor mange fami-
lier hyggede sig både før og efter løbet.  
De frivillige var klædt ud som klovne, både 
dem, som stod for udlevering af løbenumre, 
sponsorgaver og de hjælpere som løb ruten, de 

som uddelte vand, frugt, medaljer, chokolade 
og gaver. Alle deltagere fik udleveret røde 
klovnenæser, hvor mange af dem løb med dem 
på. Det gav godt humør og alle havde smil på 
læben.  
 
Folk kom stille og roligt kl. 9.15, hvor de fik 
udleveret deres løbenumre og mange af børnene 
fik ansigtsmaling, da klokken nærmede sig kl. 
10 så kunne mange af børnene næsten ikke kan 
vente mere, jeg startede med en lille velkomst, 
derefter skulle vi finde to tilfældige vindere af 
præmier fra LEGO og to tilfældige vinder af 
præmier fra Hoptimist. Det var vores Hospitals-
klovn Fiola, der fik lov at trække lod imellem 
alle de tilmeldte børns navne.  
Vi var også så heldige at have besøg af vores 
sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som var 
et smut forbi for at sige et par ord, derefter stod 
Gitte Kristensen for vores fælles klovne op-
varmning. Til sidst blev der talt ned fra 5 og 
løberne blev sendt godt afsted.  
 
Niller’s pølsevogn havde sponsoreret en pølse-
vogn, hvor de stod klar med at sælge pølser, 
brød m.m  
Vi havde også fået sponsoreret en hoppeborg 
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fra FunnyCars.  
Chic og Paul fra The Islanders havde også spon-
soreret 2 timers live musik. 
 
Det var indsamlet sponsorpræmier både udenbys 
og i Esbjerg, der tilsammen havde en værdi på 
over 10.000,-  
Der var præmier til 53 deltager, foruden sponsor-
præmierne fra LEGO og hoptimist. 
 
Da sponsorpræmierne var blevet afhentet og re-
sten var kommet i mål gik oprydningen i gang, 
det var hurtigt overstået fordi folk havde været 
gode til at rydde op efter dem selv.  
Jeg vil derfor på vegne af de danske hospitals-
klovne og Sønderris Sportsklub, gerne sige en stor 
tak til alle der bakkede op om vores Klovneløb, 
samt en stor tak til alle vores sponsorer som er: 
  
Beauty Feet, Sønderris 
Click, Sædding centeret. 
Tøj-eksperten, Esbjerg storcenter 
Nielsen, Esbjerg storcenter 
Sportsmaster, Esbjerg storcenter 
Landal GreenPark, SEAWEST 
Hjerting blomster, Hjerting 
Flea loppen, Sædding 
Neptun Apotek, Sædding centeret 

Jysk, Gjesing 
Havnekiosken, Bork 
Fakta, Sønderris 
Moments by fruergaard, Sønderris 
Stalden pool & sportsbar, Esbjerg 
Lana Energi og hændlæsning, Hjerting 
Rema1000, Tarp 
Djurs sommerland 
Nillers pølsevogn 
FunnyCars 
The Islanders 
 
  

Linette Stig Mackenhauer 
Sønderris Sportsklub, Afdelingsleder Gymnastik  
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En af de hyggelige og gode ting, der hører foråret på Sønderrisskolen til er, når lille 
og store kor giver deres forårskoncert.  
 
Altid velforberedte og veloplagte er de mange børn med til at give den hele armen. Der var 
sange af både nyere og ældre dato, dansk pop, folkemusik og engelsksprogede sange, viser 
og gospel. Et dejlig varieret program, som fik publikum til at klappe begejstret. 
 
En enkelt korsanger fik et mindre ildebefindende ved at stå på en af de bageste bænke, og 
hun måtte gå fra koncerten. Det er sådan noget der sker, når man er spændt og skal stå læn-
ge, og måske ikke bevæger sig nok hvor man står. Heldigvis var hjælpen tæt på, så hun 
hurtigt kunne komme hen på et roligt sted, og heldigvis kunne lidt hvile og væske bringe 
hende ovenpå igen. 
 
Herfra skal lyde en stor tak til vores dygtige musiklærere, som sammen med deres dygtige 
korbørn hvert år giver resten af skolen sådan en dejlig oplevelse. 
 

-> bee 
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… i Sønderris håndbold 
 

Den 3. maj afholdt Sønderris håndbold 
sin årlige afslutningsfest fra U10 og opef-
ter for spillere, forældre og søskende. Der 
blev sat et festligt punktum for årets sæ-
son. 
 
 
Aftenen forløb med indlæg fra Håndboldafdelingen 
v/Jeppe Kjærgaard, der informerede om den netop 
overståede sæson og den nye sæson, som d. 6. maj 
2019 startede op med sommertræning for de fleste 
hold. Ellers var der en gennemgang om sæsonen 
der er gået på hvert hold ved de respektive trænere. 
 
 Der var indlagt en kort pause med kaffe, te og ka-
ge til forældrene. Eneste ændring i år var at der ik-
ke var besøg af isbilen, - da den desværre ikke kun-
ne komme. SSK Håndboldafdeling måtte derfor en 
tur i Bilka for at købe is - For is skulle vi da have! 
Så der blev alligevel kolde forfriskninger til spille-
re og søskende som altid.  
 

 
 
 
Efter pausen blev ”Årets kammerat” kåret på samt-
lige hold, klubben havde til hver af årets kammerat 
indkøbt en T-shirt med den fine titel påtrykt og en 
fin pokal. Årets kammerater blev:  
U10 Piger, Frederikke Andreasen og Silje Knudsen 
U10 Drenge, Andreas Bendix og Frederik Hald - 
U12 Piger, Nanna Bjerg og Frederikke Lyngbye - 
U12 Drenge, Andreas Sørensen og Marcus Langer-
huus  
U14 Piger, Emma Leervad og Astrid Leslie. 
STORT TILLYKKE MED DEN FLOTTE TITEL. 
 
Til afslutningsfesten kårede vi igen i år ”årets træ-
ner” i Sønderris håndbold. Det er altid en svær op-
gave, men det blev Claus Hindø Sørensen. Der 
kom fine indstillinger fra forældre og spillere, De 
skrev bl.a.: 
 

 
”Vi kårer Claus Hindø Sørensen fra U 10 drenge 
håndbold, da hans engagement og altid positive 
tilgang til drengene har skabt grobund for et spi-
rende drengehold, der på kort tid har udviklet sig 
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kolossalt både håndboldmæssigt og ikke 
mindst socialt. Det er vi dybt taknemmelige 
for.  
 
Dog vil vi også meget gerne takke resten af 
u10 trænerteam for det enorme stykke arbej-
de, de har gjort for vores drenge. De har 
sammen skabt et trygt og udviklende miljø for 
et stadig voksende drengehold”. 
 
”Vores dreng vil gerne indstille Claus Hindø 
Sørensen til årets træner.  
Han har sammen med Bettina opnået at ska-
be et hold, hvor der er plads til alle uanset 
udgangspunkt. Claus formår at læse spiller-
ne, og ved netop hvordan han bedst tackler 
den enkelte spiller.  
 
Bettina og Claus har formået at tiltrække 
MANGE nye spillere i denne sæson. Både nye 
men også fra andre klubber”. 
 
 
 
Titlen som årets træner udløste et par gode 
flasker rødvin og et stort skulderklap fra 
Håndboldbestyrelsen v/ Jeppe Kjærgaard. 
 
Afslutningsfesten sluttede af med en stor tak 
for indsatsen til alle trænere og frivillige om-
kring klubben samt til de trænere, som havde 
valgt at stoppe i Sønderris håndbold efter 
denne sæson. 
  
1000 tak for en hyggelig aften hvor der blev 
sat et festligt punktum for sæsonen, der netop 
er gået. 
 
Rigtig god sommer til alle frivillige og spille-
re med familie i Sønderris håndbold. 
 
 
 
 

Sønderris håndboldklub 
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11. september kl. 18.30: i Sognehuset star ter  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: Str ikkecafé 
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: 

9. juni 10.30 09.00 MPF Pinsedag 

10. juni 10.30   BB 2. pinsedag 

16. juni 10.30   BB Trinitatis søndag 

23. juni 09.00 10.30 BB 1. s. e. trin 

30. juni 10.30   MPF 2. s. e. trin 

6. juli 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

7. juli 10.30 09.00 BB 3 s. e. trin 

14. juli 10.30   BB 4. s. e. trin 

21. juli 09.00 10.30 MPF 5. s. e. trin 

28. juli 10.30   MPF 6. s. e. trin 

3. aug. 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

4. aug. 10.30 09.00 BB 7. s. e. trin 

11. aug. 10.30   MPF 8. s. e. trin 

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

25. aug. 10.30   BB 10. 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 
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. 



Sønderriset 

20 

Et solstrålebarn fra Galaksen ligger lige 
og nyder udflytterdagen i fulde drag. 


