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En af de dejlige dage i ’Galaksen’, var da der var bedsteforældredag, hvor store og små 
kunne hygge sig sammen med mange forskellige aktiviteter. 

Vigtige hjemmesider: 
auraskolen.esbjergkommune.dk 
www.soenderriset.soenderrisskolen.dk 
soenderris-sk.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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I 2019 øremærkede byrådet 250.000 kro-
ner til en udviklingsplan for Sønderris. 
Pengene er givet på baggrund af opfor-
dringer fra lokale kræfter og skal bruges 
til at udarbejde en plan, der kan tegne 
Sønderris’ fremtid. 
 
For at sikre den bredest mulige forankring af den 
kommende plan, er der nedsat en styregruppe med 
både lokale repræsentanter og kommunale embeds-
mænd. Styregruppen består således af Tommy Noer 
(formand for lokalrådet), Inge Hansen (formand for 
sportsklubben), Maria Høj Pedersen (medlem af 
lokalrådet), Erik Jespersen (direktør for Teknik & 
Miljø), Peter Bagge (planchef) og Morten Harder 
(stadsarkitekt). Endelig er Astrid Moltke Jordt 
kommunens projektleder på planen. 
 
På baggrund af tre spændende, men også forskellig-
artede oplæg fra konsulentfirmaer, har styregrup-
pen netop besluttet, at det bliver konsulentvirksom-
heden CFBO, der får opgaven med at facilitere og 
skrive udviklingsplanen. CFBO har stor erfaring 
med strategisk byplanlægning og har stillet med et 
stærkt hold til at løse opgaven.  
 
Workshop 
Processen skydes i gang med en workshop i efter-
året 2019, hvor alle kan bidrage med ønsker. I for-
året 2020 fremlægges et forslag til en plan, og her 
får alle igen mulighed for at kommentere på planen. 
Processen er endnu ikke fastlagt i alle detaljer, men 
der vil blive lagt stor vægt på inddragelse og dialog 
for at sikre forankring og ejerskab til planen.  

Styregruppen har indledningsvist peget på en række 
temaer, som forventes behandlet i planen: 

 

 Udviklingen af de lokale mødesteder og de-
res indbyrdes sammenhænge; hallen/ sko-
len, Midtgård og lokalcenteret.   

 Fremtidssikring af arealer til skole og fritids-
tilbud 

 Sikring af en grøn struktur  
 Sønderris’ sammenhæng med de omkring-

liggende bydele  
 Infrastruktur og  
 Fremtidens sammensætning af boligtyper  
 

 
Din mulighed for indflydelse 
Så snart at datoen for den første workshop ligger 
fast, så inviteres der til workshoppen via Facebook, 
lokalrådet m.v. Hold øje med invitationen og mød 
op på workshoppen, og kom med dine ønsker til 
fremtidens Sønderris. 
 
Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at 
kontakte projektleder Astrid Moltke Jordt på mail 
asjor@esbjergkommune.dk  
 

Af Astrid Moltke Jordt  
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Den 30. august afholdt vi bedsteforældredag i Ga-

laksen, en fantastisk formiddag for både børn, bed-

steforældre og personale.  

 

Hele institutionen summede af liv og glæde, med 

spændende og lærerige boder både inde og ude, 

hvor børnene sammen med deres bedsteforældre 

kunne være kreative, samt eksperimentere med for-

skellige ting. Den ene af boderne på legepladsen 

foregik ved bålpladsen, hvor man sammen med sine 

bedsteforældre kunne grille skumfiduser. I en an-

den bod kunne man plante en blomst, eller så et frø, 

og man kunne male på sten, samt puste sæbebobler 

og lege med sansekasser. Indenfor kunne børnene 

lege med ansigtsmaling, nogen malede sig selv i 

ansigtet og andre fik lov at ”male deres bedstefor-

ældre.”  

 

På en af stuerne kunne man komme ind og se en 

udstilling af konkylier i forskellige væsker, og på 

en anden stue kunne børnene afprøve om forskelli-

ge ting kunne flyde eller synke.  

Til frokost havde bedsteforældrene madpakker med 

som de spiste sammen med deres børnebørn på le-

gepladsen.  

 

Det var tydeligt at mærke børnenes glæde, i at kun-

ne vise børnehaven/vuggestuen frem til deres bed-

steforældre og vi oplevede at alle havde en dejlig 

dag med hygge og socialt samvær. 

 

 

Nanna Nonbo Vad 

Bedsteforældredag i Galaksen 
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Det blev en glædens dag for Sønderris Sportsklub 
 
I forbindelse med festugen i Sønderris blev det en særlig dag for Sønderris Sportsklub, da Sydbank 
kom og overrakte kr. 50.000 til det nye ”Udetræningsområde”. 
Området består af et fritræningsområde samt et træningsstativ og er blevet etableret i samarbejde med 
Esbjerg Kommune og Sønderris Sportsklub. 
 
De sidste stænger var ikke monteret før ungdommen havde indtaget området. 
Området var primært tænkt brugt til holdtræning i gymnastikafdelingen, men den begejstring vi ser hos 
skolebørnene er jo helt fantastisk. 

Så udfordringen er nu at få børnene til at forstå at de må forlade området, når der er holdtræning � 
 
Projektet har kostet Sønderris Sportsklub 200.000, så det var dejligt at Lene Terp fra Sydbanks Gjesing 
Afdeling  på vegne af Sydbank Fonden kom forbi med en Mobilepay overførsel. 
 

 
På vegne af Sønderris Sportsklub 

Inge Hansen, formand 
 



Du behøver ikke være en erfaren træner 
blot du har lysten.

KLUBBEN TILBYDER FØLGENDE: 
• Trænerteam
• Uddannelse og dygtiggørelse 
•  Gode træningsforhold og faciliteter
• Trænertøj
• Fritræningsordning

OPSTART 
SENEST 
1. APRIL 

2020  
MEN 

GERNE 
TIDLIGERE

Vi søger både

træner og 
hjælpetræner
til vores pigehold

Kontakt Flemming ved 
interesse på  
fodboldssk@gmail.com 
eller 6023 0872
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Nyt tiltag i efterår 2019 er bueskydning for voksne 

Træningstid: Mandag kl. 20:15 og en time frem.  
Sted: Gymnastiksalen 

Pris:  Medlemskab købes via webshoppen 

• Gratis hvis du er en del af fritræningsordning (kr. 149 pr. måned + oprettelsesomk.) 

• Kontant kr. 500 for efterårssæsonen 

• Kr. 125 (DIBS) automatisk trækning pr. måned (+ oprettelsesomk) 
Kontaktperson: Kim N. Kr istensen 42458934. Prøvetime for  nye efter  opstar t, send sms til Kim. 

• Medlemmer skal booke ind på holdet fra gang til gang 

• Der er plads til 12 deltagere - først til mølle princip 

• Systemet kan tage flere ind, som så kommer på venteliste og kan rykke frem, hvis nogen melder afbud. 
 
 
 
Herunder et par snapshots fra den gratis prøvetime, som man kunne komme til  
under Sønderrisdagene: 



PRÆMIESPIL

Lad os sælge din bolig!
Få en gratis salgsvurdering
- Solgt eller gratis

Ring 75 12 42 00

VI STØTTER 
SPORTEN I 

SØNDERRIS

TRÆKNING AUGUST:
1. præmie kr. 500 Nr. 194, Ulla Nielsen, Løvens kvarter 
2. præmie kr. 200 Nr. 117, Gabriella Huszarszki, Saturnvænget 
2. præmie kr. 200 Nr. 159, Egon Pedersen, Marsvænget 
3. præmie kr. 100 Nr. 162, Christinna Bonnichsen, Marsvænget 
3. præmie kr. 100 Nr. 156, Vibeke Madsen, Marsvænget 
3. præmie kr. 100  Nr. 207, Line Christensen, Løvens kvarter 
3. præmie kr. 100  Nr. 173, Ingrid Nielsen, Krebsens kvarter 
3. præmie kr. 100  Nr. 73, Klaus Okholm, Jupitervænget 
3. præmie kr. 100  Nr. 93, Martin Vinter, Jomfruens kvarter 
3. præmie kr. 100  Nr. 266, Erik Bro, Venusvænget 

TRÆKNING SEPTEMBER
1. præmie kr. 500 Nr. 270, Christian Witt-Bri, Merkurvænget
2. præmie kr. 200 Nr. 252, Tine Wittendorf, Venusvænget
2. præmie kr. 200 Nr. 272, Jan Buus, Merkurvænget
3. præmie kr. 100 Nr. 13, Brian Gade, Vægtens Kvarter
3. præmie kr. 100 Nr. 21, Karina Paaske, Vægtens Kvarter
3. præmie kr. 100 Nr. 149, Jeppe Højbjerg, Kronprinsensgade
3. præmie kr. 100 Nr. 155, Helga Mosgaard, Marsvænget
3. præmie kr. 100 Nr. 164, Lars Grønborg, Marsvænget
3. præmie kr. 100 Nr. 236, Finn Jakobsen, Venusvænget
3. præmie kr. 100 Nr. 279, Janni Kristensen, Fiskenes Kvarter
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Økologisk Høstmarked 2019 
Det økologiske Høstmarkedet i år blev igen rigtig 
godt besøgt. En fantastisk dag med omkring 2000 
gæster. Fra kl. 10-15 var der gang i stande og værk-
steder. Glade børn og voksne sivede over gårds-
pladsen mens solen tittede frem mellem de få skyer. 
Der var stille børnemusik fra bandet ”EKKO” og 
sidst på formiddagen ankom Lennea med sin tam-
me høg ”Milo”. Det var rigtig spændende for at der 
kom en pige i vikingdragt og på hånden bar hun sin 
fugl. Mange spørgsmål blev stillet om fuglen 
”Milo” og Lennea besvarede dem alle med stor tål-
modighed.  
Vi på Midtgård er rigtig glade for den evige opbak-
ning vi får fra vores lokalområde, og vi siger mange 
tak for alle besøgene. 
 
Forunderlige verden eller historien om nr. 606 
Sidste år besluttede vi at beholde 2 lam som skulle 
indgå i vores samlede fåreflok. Vi undrede os over 
at lam nr. 606 opførte sig som en vædder og den 
var på skift forelsket i forskellige får. Når en væd-
der opdager et får i brunst, vil han snuse hende i 
bagen og hvis duften er som den skal være, kan 
man efterfølgende se han nyder det. Overlæben løf-
tes og krænges op mod dens næse. Sådan opførte 
lam nr. 606 hele efteråret 2018. Da vi havde undret 
os længe nok tjekkede vi endnu engang, om vi hav-
de taget fejl. Det havde vi ikke!  
Lam nr. 606 havde ikke hanlige genitalier, så det 
måtte være en hun – tænkte vi! 
Februar 2019, hvor alle fårene klippes gjorde fåre-
klipperen en opdagelse som vi ikke troede var mu-
ligt. Til vores store overraskelse havde lam nr. 606 
intet yver og det ville aldrig være i stand til at parre 
sig eller blive drægtig. Den var altså hverken et får 
eller en vædder. At den fik et øremærke med nr. 
606 (seksnulseks) er fuldstændig tilfældigt, men det 
er en god historie. 
 



 

          Baptistspejderne har et godt tilbud 
  

TIL DIG! 
 

 

Der er plads til flere spejdere i Klyngen og i Flokken  

og vi inviterer derfor alle friske børn (fra 5 år) til 
 

   SPEJDERMØDE 
 

           HVER MANDAG fra 16.30 - 18.00 
 
            

                             Vi hygger os med forskellige spejderfærdigheder  
        og er                   (så husk varmt tøj — så vi kan være ude hver gang) 

     - 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          

 

     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 5. oktober  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 

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1 
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Herreklub i Sognehuset, Krebsens Kvarter 74, Sønderris 
  

Onsdag den 9. oktober mødes vi ved skoleskibet ’Danmark’ på havnen i Esbjerg klokken 15:30, hvor vi 

vil få en rundvisning. 

Onsdag den 13. november mødes vi i Sognehuset kl. 18:30. 

 

Syng i børnekor i Guldager kirke                    
Onsdage kl. 15-16 

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  
 

 

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.  
Tilmelding til organist Karina Bøje Jensen 

 

organistiguldager@gmail.com eller 

tlf. 50933327 
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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 

5. okt. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

6. okt. 10.30   MPF 16. s. e. trin 

13. okt. 09.00 10.30 MPF 17. s. e. trin 

20. okt. 10.30   BB 18. s. e. trin 

27. okt. 10.30 09.00 MPF 19. s. e. trin 

2. nov. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

3. nov. 10.30   MPF Alle Helgens dag 

10. nov. 09.00 10.30 BB 21. s. e. trin 

17. nov. 10.30   MPF 22. s. e. trin 

24. nov. 10.30 09.00 MPF Sidste søn. I kirkeåret 

1. dec. 10.30   BB 1. s. i advent 

7. dec. 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

8. dec. 09.00 10.30 BB 2. s. i advent 

15. dec. 10.30   MPF 3. s. i advent 

22. dec. 10.30 09.00 BB 4. s. i advent 

24. dec. 14.30 MPF 

16.00 BB 

14.30 BB   Juleaften 

 
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  og onsdag lukket 

Tirsdag og fredag åben  
fra kl. 9.00 – 11.00 

Torsdag åben fra 15.00 -17.00 
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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