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Forsiden: Et drone-vue over den nye tunnel under Sønderrisvej.  
Det bliver dejligt når den er færdig :-) 

 
 
 
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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2020 vil for altid blive husket som et annus horribi-
lis, hvor dele af samfundet blev sat ud af drift på 
grund af pandemien, hvor nødvendige restriktioner 
begrænsede vores hverdag og rejselyst og hvor 
sygdom og død for nogle blev en hjerteskærende 
virkelighed. 
 
Jeg har et stort håb om at det snart må lette. Indtil 
da må vi opføre os fornuftigt og tage hensyn til hin-
anden. 
 
I skrivende stund har redaktionen endnu ikke holdt 
sit årlige planlægningsmøde, så jeg kan ikke melde 
deadlines for 2021 ud. Mit bedste gæt er at det før-
ste nummer får deadline enten den 10. eller 15. ja-

nuar. Det vil blive meddelt interessenterne snarest, 
når mødet er blevet afholdt. Resten af 2021 vil man 
kunne finde information om næste deadline på den-
ne plads i bladet. 
 
Sønderris-redaktionen ønsker alle bladets læsere og 
interessenter en glædelig jul og et godt — og smit-
tefrit nytår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

->bee 

Sønderrisskolens Luciaoptog og julekoncerter er 
desværre aflyst i år på grund af corona. 

Musiklærerne 

http://www.esbjerg1kreds.dk/
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Med indgangen til dette skole-
år var det tid til at sige tak for 
denne gang til pædagogisk le-
der Jan Wittrup, der efter me-
re end 12 år både som lærer og 
leder på Sønderrisskolen er 
tiltrådt stillingen som admini-
strativ leder for Auraskolens 
tre afdelinger, Hjerting, Bryn-
dum og Sønderris. 
 
I kølvandet på Jans farvel tog vi 1. au-
gust rigtig godt imod Martin Witten-
kamp. I samarbejde med Pia Hartvig-
sen og Esben Ried udgør vi det samle-
de ledelsesteam på Sønderrisskolen. Vi 
har valgt at fordele ledelsesopgaverne 
således at Esben primært varetager 0. – 
3. årgang mens Martin primært vil va-
retage 4. – 9. årgang.  
 

Pia har ledelsesansvaret for Fritid, som 
både tæller SFO, Fritids- og Ungdoms-
klub. Vi er et dynamisk lederteam, og 
derfor vil I nogle gange også opleve at 
vi overlapper hinanden i arbejdet på at 
gøre vores gode skole endnu bedre. 
 
Vores tanke er, at det på Sønderrissko-
len som en del af Auraskolen skal være 
motiverende, vedkommende og udfor-
drende at gå i skole. Derfor vil fokus 
også være på at bidrage til en videreud-
vikling af skolens CRAFT-profil 
(Creating Really Advanced Future 
Thinkers), der  har  til hensigt at gøre 
vores elever parate til en fremtid, som 
de (og vi) ikke kender.   
 
Sammen vil vi arbejde for at skolen 
fortsat skal være en vigtig medspiller i 
et stærkt lokalsamfund i rivende udvik-
ling. Vi ønsker at bevare den gode dia-
log mellem skole, forældre og andre 

med interesse for vores helt unikke 
skole. 
 
Vi ser desuden på vores stærke faglig-
hed med stolthed, og vi ved at Sønder-
risskolen leverer resultater i toppen af 
Esbjerg Kommunes skolevæsen år efter 
år.  Vi tror på at det især skyldes høje 
faglige kompetencer hos pædagoger og 
lærere, samt den store forældreopbak-
ning til at styrke elevernes faglige og 
sociale udvikling. Dette vil vi selvføl-
gelig fastholde og udvikle yderligere.  
 
 
 
Med håbet om en udbytterig fremtid. 

Pia, Martin & Esben 
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På Sønderrisskolen arbejder vi i førskolen 

og indskolingen med ”Fri for mobberi”, 

som er en kuffert med materiale til brug i 

skolen, som mest handler om, hvordan 

man opfører sig i forskellige situationer, 

som behovsudsættelse, at vente på tur, 

række hånden op, tisse af i frikvarteret, 

m.m. 

   
At vi starter tidligt med social træning, er et led i en 

forebyggende indsats, hvor børnene udvikler en god 

trivsel og et godt fællesskab, både i klassen, SFO og 

fritidsklub. 

 

Social tænkning og mig  
 
Modsat social træning, begynder vi i klassen at tæn-

ke socialt, dvs. at vi i klassen arbejder mere koncen-

treret med følelser, de fire sanser og kommunikation 

både verbalt og nonverbalt.  

’Social tænkning og mig’ kan give børnene en større 

forståelse af sig selv og en forståelse for andre, her-

under hvorfor man reagerer som man gør, og hvor-

for andre reagerer som de gør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Enhver fejltagelse lærer dig noget om dig selv. 

Husk, der findes ingen fiaskoer, kun hvis man holder 

op med at prøve. Det er modet til at fortsætte der 

tæller”. Chris Bradford, The Way of the Sword. 

 

 

I forbindelse med social tænkning og mig, bruger vi 

andet tilgængelig materiale, der passer til emnerne 

”Luk Op og Luk I” fra Ramasjang, til at målrette 

samtalerne. Vi laver drama og spejling med mimik. 

Vi ser film, f.eks. ”Indeni”, og analyserer figurerne. 

Herudover bruger vi Cooperative Learning, hvorfra 

vi bruger huskeskyerne og materialet ’Fang din læ-

ring’. 

 

Alt i alt skal denne læring være medvirkende til at 

børnene bliver bedre til at huske hvad de har lært og 

til at forstå hinanden, samt bedre til selv at kunne 

løse egne problemer og konflikter fremadrettet. 

 

Barbara Isabel Jensen 
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Bendula er en lille forening, der arbejder for 
at støtte skole og uddannelse i Gambia, som 
er et fattigt land i Vestafrika. Det gør vi net-
op nu bl.a. ved at samle ting ind, som kan 
gøre nytte i det fjerntliggende landsbysam-
fund, som vi har sat fokus på. Landsbyen 
hedder Song Kunda. 
 
Vi er ved at samle ind til en container, som skal 
sendes i december måned. Derfor beder vi om 
nogle gode ting vi kan komme i. Det er ganske 
bestemte ting der er brug for: Donér din aflagte 
skoletaske— der må gerne puttes noget i: 
Pennalhus, blyanter, farver, blyantsspidser, li-
nealer og andre skoleredskaber. 
Stearinlys (lange tynde, ikke bloklys), legetøj, 
sportstøj, fodboldstøvler, en solcellelampe. 
Vi kan også bruge brugte tæpper, madrasser, 
cykler og haveredskaber i god stand. 

Senge, kommoder og kontormøbler er der også 
brug for. 

 

Mindre ting kan afleveres på Sønderris-
skolen i uge 48 (den 23/11 til 27/11)  til 
Heidi Newlands eller Bente Eskildsen 
(ring evt. 53657543 for Heidi eller 
29263922 for Bente) 
 
Store ting som cykler, møbler og ma-
drasser kan afleveres ved containeren 
lørdag den 5. december på Astrupvej 31, 
6715 Esbjerg N.  
 
Vi takker på forhånd! 

Glæd et skolebarn i Gambia! 

7 
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”Gården” går til filmen 
 

Meget snart får vi mulighed 
for at se en film om eTwin-
ning projekter, hvor elever 
fra Gården” (Sønderris, Au-
raskolen) deltager og fortæl-
ler om deres oplevelser. EU 
finansierer platformen eT-
winning, som giver mulighed 
for, at elever kan samarbejde 
på tværs af de europæiske 
grænser.  
 
Onsdag den 23.9.2020 mødte en 
journalist og en filmmand op på 
”Gården”, hvor der var lavet aftale med 8.A og de-
res lærer Eva Larsen om at deltage i en ny dansk 
eTwinning-film, som STIL (Styrelsen for IT og 
Læring) producerer. Filmens fokus er, hvad elever-
ne oplever og lærer ved at samarbejde virtuelt med 
deres europæiske jævnaldrende på eTwinning.  
 
Inden optagelserne var alle formaliteter i form af 
samtykke-erklæringer m.v. udfærdiget. Eva Larsen 
var forberedt til fingerspidserne, eleverne var syn-
ligt spændte, informeret om, hvad der skulle ske, 

og hvilke forventninger der var til dem og deres 
gruppe. Derudover havde 4 elever indvilliget i at 
blive interviewet enkeltvis. 
 
Det projekt, eleverne arbejder med, handler om at 
skabe miljøbevidsthed hos børn og unge under 
overskriften: ”CRECS – creating really environ-
mentally conscious students”.  
 
De øvrige samarbejdspartnere er fra Holland og 
Frankrig. Det fælles sprog er engelsk, og alt fore-
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går online. Klasserne er inddelt i grupper, så f.eks. 
gruppe 2 samarbejder med den hollandske og den 
franske gruppe 2. Grupperne havde lavet spørgs-
mål til hinanden – og fik stort indblik i den Corona
-hverdag, som vedrører 
og berører dem alle. 
 
De elever, som efterføl-
gende blev interviewet, 
havde forinden modta-
get spørgsmålene, så de 
havde haft tid til og mu-
lighed for at forberede 
sig. Spørgsmålene var 
f.eks.: 
 

Hvad synes du om 
at deltage i dette 
eTwinning-
projekt med ele-
ver fra andre 
lande? 

Hvad gør du / din 
familie derhjem-
me for at tænke 
mere på miljøet? 
- og hvorfor tror 
du, det er vig-
tigt? 

Hvordan var det at 
snakke med elever fra Holland og Frank-
rig? Har du lært noget ved at snakke med 
dem – og hvad? 

Hvad kunne du fortælle, som du tror, er spæn-
dende og vigtigt for dem i Holland og 
Frankrig? 

 
 
 

 
Det bliver spændende at se det endelige film-
resultat. Stay tuned! – more to follow. 
 

 
 

Lisbeth Kodal 
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Ugen begyndte med, at børnene lavede 
en brainstorm over, hvad der hører 
med til en by.   
De tre 2. klasser blev delt op i seks 
hold og eleverne arbejdede i deres 
egen klasse. Hvert hold fik en plade, 
som var en sjettedel af byen. Herpå 
malede de veje og grønne områder. Så 
skulle der bygges huse m.m. af gen-
brugsmaterialer.  
Hver gruppe havde deres ansvarsom-
råde af bygninger, så byen ikke kom 
til at mangle noget.  
I løbet af ugen cyklede vi til Guldager 
Stationsby og tog toget til Varde Mini-
by. Her fik børnene set huse i et andet 
målestoksforhold.  

Vi var uheldige med vejret og blev ret 
våde, men trods det havde vi en god 
tur. 
Ugens byggeri endte med en fernise-
ring og snor klip. Byerne: Solby, Stjer-
neby, Måneby blev indviet af Borgme-
ster Petra. Bogmester Petra blev spillet 
fantastisk af vores pædagogiske leder 
på fritidsdelen Pia Hartvigsen.   
 
Alt i alt en emneuge, der summede af 
aktivitet fra glade, kreative og engage-
rede børn. 

Tove Hansen 
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Igen i år er vi kommet godt i gang med uglegrup-
pen, her fra solstrålen har vi 31 børn, en stor dejlig 
flok. 
Denne gang har vi stor fokus på venskaber, selvre-
gulering, selvstændighed, relationsdannelse og re-
spekt for hinanden.  
Vi øver i at lytte, vente på tur samt være en god og 
hjælpsom kammerat. 
Mandag i uge 44 øvede vi vores cykel skills. 
Der var mange ting at øve på cykelbanen, vores 
balance, retningssans og kropskontrol. 
Børnene var supergode og øvede i, at vente på tur, 
have respekt for farten samt passe godt på hinan-
den.  
 

Krebsestuen kunne efterfølgende slet ikke stå for 
den fede cykelbane. Så dagen efter var det vores tur 
til at øve vores cykelskills. 
Vi kørte zig zag igennem keglerne, med hurtig fart 
og hurtige stop.   
Balance- og slalomkørsel igennem alverdens dyr 
der stod på vejen. Den sidste udfordring var vippe-
brættet, det krævede mod og overvindelse fra nog-
le, men alle kom flot igennem. 

 
Jeanette, Vibeke, Line,  
Anita, Didde og Mette  

 

Uglegruppen CykelSkills 
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1000 årsskoven har skiftet farve, og mange pattedyr, 
padder og krybdyr er gået i dvale. Træerne forbereder 
sig på vinter og frostvejr. Det er oplagt at gå igennem 
skoven og samle kogler, mos, og grangrene til dekora-
tioner.  
 
Gurli Gris går igen alene og venter på ornebesøg i slut-
ningen af december. Hendes mark er stor og hun bru-
ger meget tid på at grave efter rødder, regnorme, snegle 
osv. Hun bruger også en stor del af dagen på at sove i 
hendes lune halmredte hytte. 
 
Gedekiddene er blevet slagtet og vi glæder os til at 
smage på gedekødet som ligger i fryseren. Gedekoner-
ne går nu sammen med gedebukken og kammeraten.  
 

 
 

 
Vi forventer gedekid i midten af april. 
 
De mange ænder er slagtet på Toftnæs slagtehus. Vi 
håber at de bidrager til et lækkert julemåltid.  
 
Vi har i år valgt at vædderen kun skal gå sammen 
med tre af fårene. Det betyder at vi ikke får så mange 
lam, men at de forhåbentligt bliver mere håndterbare.  
 
I efteråret har vi haft besøg af mange børnehaver og 
skoleklasser, som har arbejdet med den fine uld. Der 
er blevet fremstillet de flotteste uldkugler, som kan 
hænge på juletræet eller bruges som bolde.   
 
Dyrene på gården nyder at få besøg af jer og jeres 
familier. Vi har dog et stort ønske om at det respekte-
res at dyrene ikke må fodres. 
 
Vi er spændte på om Nisse Funder igen i år flytter ind på 
Midtgård hvor der vil være tre julestuer. Vi glæder til at 
tage imod de mange grupper og vi håber ikke at Nisse 
Funder vil drille for meget. 
 
Vi håber at se 
jer i juledage-
ne, hvor det 
er oplagt be-
søge gården.   
 
 

Fie Bornich 
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Så lykkedes det endeligt at få etableret en direkte stiforbindelse mellem Sønderris og Guldager. Denne nye 
tunnel under Tarphagevej blev indviet d.14 sept. 2020. Snoren blev klippet af Jørn Gade, formand for Guld-

ager lokalråd og Tommy Noer, formand for Sønderris Lokalråd og med en hjælpende hånd fra Søren Heide 
Lambertsen, formand for Teknik- og byggeudvalget Esbjerg kommune. Skoleelever fra Sønderrisskolen var 
med til at festliggøre åbningen. Den nye tunnel under Sønderrisvej forventes åbnet midt i december 2020. 

Tommy Noer 
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Vi skriver søndag den 6.oktober midt formid-
dag, hvor privatrådgiver i Sydbank, Lene Terp, 
møder op i Gymnastiksalen på Sønderrisskolen, 
for at overraske de aktive yogadyrkere med den 
energiske leder for holdet og formand for SSK 
siden 2009, Inge Hansen.  
 
 Inge modtog ved lejligheden en meget stor buket, en 
hilsen fra Sydbank og JydskeVestkystens med et synligt 
bevis på at hun blev månedens Ildsjæl i Esbjerg, må-
nedsdiplomet til Inge blev fulgt med et kontant håndslag 
på 1.500 kr. til Inge og 2.500 til SSK. 
 
Inge har haft rigtig mange jobs i SSK siden hun startede 
som gymnastikinstuktør. Inge har været særdeles aktiv i 
forhold til udbygning af motionsafdelingen ved hallen 
og ved det store mødelokale i enden af Sønderishallen.  
I sommer, hvor Coronaen havde lagt stort set alle inden-
dørs aktiviteter ned, startede Inge udendørs Linedance, 
som kører, og nu er det så yoga i gymnastiksalen, hvor 
Inge Hansen samler interesserede Sønderrisborgere.  
 
 

Udover sin mange og forskellige lederjobs har Inge også 
været aktiv som SSKs repræsentant i lokalrådet i alle 
årene. I det civile er Inge IT leder på Sydansk Universi-
tet i Esbjerg, et job hun har bestridt i 25 år. Hendes store 
it viden kommer mange sønderrisborgere tilgode, både 
når hun er webmaster for SSKs mangfoldige it-platform, 
og når det gælder flere portaler omkring lokalrådet og 
fælles Sønderrisportaler. 
 
Esbjerg kommune har også trukket på Inges store viden 
om sund kost og motion, idet hun i flere år har været 
kursusinstruktør på en række kurser for kommunalt an-
satte omkring kost, motion og sund livsstil. 
 
Sønderris lokalråd og Sønderrisets redaktion iler med at 
stille sig op i den lange række af gratulanter, som har 
nydt godt af Inges meget store og uselviske virke i man-
ge år, og vi håber på et fortsat godt og udviklende sam-
arbejde.  
 
Tommy Noer                                    Peter Hundebøll           

 Formand for lokalrådet                  Redaktør for Sønderriset 

Inge Hansen hyldet 
for sin store indsats 
i lokalområdet: 
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Under Sønderris Lokalråds hjemmeside kan I finde følgende: 
 
Facebook sider og grupper i Sønderris 
Et overblik over FB sider og grupper i Sønderris  
Sønderris (info til andre borgere i Sønderris) – Gruppe https://www.facebook.com/groups/9451636891 
Sønderris – hvad sker der https://www.facebook.com/Sønderris-hvad-sker-der-102374555003379 
Køb og salg for alle os i Sønderris (gruppe) https://www.facebook.com/groups/239293706550130 
Sønderris Sportsklub SSK  (Gruppe) https://www.facebook.com/groups/62084344760, (Offentlig side) https://
www.facebook.com/profile.php?id=100011522646563 

SSK dans (Offentlig side) https://www.facebook.com/SoenderrisSSK , gruppen https://www.facebook.com/
groups/592792807838554 

SSK Linedance i sønderris (Gruppe) https://www.facebook.com/groups/2743562452423406 

SSK Yoga (Gruppe) 
 
SSK Livsstil (Gruppe) https://www.facebook.com/groups/1475747659392232 

SSK håndbold (Gruppe) https://www.facebook.com/groups/540761736020384 samt hold grupper 

SSK Indoor Cycling (gruppe) https://www.facebook.com/groups/621283364587733 

SSK Fitness (gruppe) https://www.facebook.com/groups/1394601207506349 

SSK Crossgym (gruppe) https://www.facebook.com/groups/1966170616789767 

SSK Crossdance (gruppe) https://www.facebook.com/groups/217144679241138 

Samt grupper for enkelte hold: 
 
Sønderris Lokalråd https://www.facebook.com/groups/9451636891/user/100014914325345. 

Sønderris Klubben (ungdoms klubben) https://www.facebook.com/Sønderris-Klubben-1544140279194142 

Sønderrisskolen Aura https://www.facebook.com/Sønderrisskolen-Aura-1696968780598234 

Midtgård (Side) https://www.facebook.com/landogby 

Fodfolket – gågruppe formiddag v Inger https://www.facebook.com/groups/1145764512229821 

Gågruppe for alle. https://www.facebook.com/groups/260258515286378 

Fakta i Sønderris https://www.facebook.com/Fakta-Sønderris-Esbjerg-168968970367660 

Natur Trolden Filur – den private pasningsordning https://www.facebook.com/NaturTroldenFilur 

 
Har du aktiviteter eller andet, som er åbent for alle i Sønderris, er du velkommen til at kontakte formanden for Sønderris lokalråd, 
Tommy Noer, mail: tommynoer@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/9451636891
https://www.facebook.com/S%C3%B8nderris-hvad-sker-der-102374555003379
https://www.facebook.com/groups/239293706550130
https://www.facebook.com/groups/62084344760,%C2%A0(Offentlig
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011522646563
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011522646563
https://www.facebook.com/SoenderrisSSK
https://www.facebook.com/groups/592792807838554
https://www.facebook.com/groups/592792807838554
https://www.facebook.com/groups/2743562452423406
https://www.facebook.com/groups/1475747659392232
https://www.facebook.com/groups/540761736020384
https://www.facebook.com/groups/621283364587733
https://www.facebook.com/groups/1394601207506349
https://www.facebook.com/groups/1966170616789767
https://www.facebook.com/groups/217144679241138
https://www.facebook.com/groups/9451636891/user/100014914325345
https://www.facebook.com/S%C3%B8nderris-Klubben-1544140279194142
https://www.facebook.com/S%C3%B8nderrisskolen-Aura-1696968780598234
https://www.facebook.com/landogby
https://www.facebook.com/groups/1145764512229821
https://www.facebook.com/groups/260258515286378
https://www.facebook.com/Fakta-S%C3%B8nderris-Esbjerg-168968970367660
https://www.facebook.com/NaturTroldenFilur
mailto:tommynoer@gmail.com
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Har I hørt om os!!! – Vi har været i gang siden 
sep. :0)  
 
Vi er et rytmisk nyopstartet kor i Sønderris, som 
optager alle fra 15 år, der har lyst til at synge. Vi 
er allerede godt i gang. Der plads til flere, så det er 
bare om at komme med.  
 
Sang er sundt for sjælen. Sang i fællesskab med 
andre skaber, glæde, ro og en følelse af at høre til. 
Vi kan allerede mærke forskellen, når vi har været 
sammen.  
 
Til at hjælpe os med, at blive dygtigere, har vi An-
ne, som er vores søde og dygtige korleder. Vi har 

regler og rammer og er disciplinerede i forhold til 
at blive bedre. Vi synger mandage kl. 17-19 i Sog-
nehuset i Sønderris.  
 
Kontingent er 400 kr. for et halvt år. Vi startede 1. 
mandag i september, og slutter med sang og jule-
hygge den 14. december 2020.   
Vi overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger for 
kor.  
Send sms til  22294153 og skriv kor og dit navn i 
sms, så vil du blive kontaktet.  
 

Bedste hilsner fra os i Sønderriskoret 
Gitte   

...her kan man så sidde på taget af ’Bamsehuset’... 
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SØNDERRISDAGENE OG KLUBBENS 
HØSTUGE: 

 
I uge 35 var der traditionen tro 
Sønderrisdage og klubben deltog 
med aktiviteter torsdag fra 16.00-
19.00. 
Det var en god eftermiddag/aften 
hvor vi udelukkende var udenfor, 
heldigvis var vejret med os. 
Der var en fin opbakning til arran-
gementet og alle så ud til at hygge 
sig og hvilket barn vil ikke gerne 
have en lille kamp/konkurrence 
mod mor og far. 
Ud over de udfordringer vi havde 
lige uden for klubben, havde vi 
også lavet en WOOP jagt (APP) en 
slags orienteringsløb med poster. 
Denne APP, kan vi varmt anbefale 
jer at hente, den er let at gå til. 
Vi siger tak for opbakningen til jer 
der kom forbi. 
 
HØSTUGEN I KLUBBEN: 
 

Som noget nyt har vi lagt en høst-
uge ind i vores årshjul, så i uge 39 
tog vi ud i naturen og fik samlet 
rigtig mange æbler, vi var også en 
tur på Midtgård, hvor vi plukkede 
hyben og som det jo er på Midt-
gård er dyrene vigtige at få hilst 
på, Gurli Gris har fået smågrise, 
dem sku vi da se.  
Så vi fik desværre ikke samlet så 
mange hyben. men heldigvis var 
der et par morgenfriske piger (Emily og Clara) der 
plukkede hyben til klubben inden de tog i skole,  

SEJT og TAK for det piger.  
En win win når vi er afsted i små grupper og på 
gåben er de gode snakke, med tid til fordybelse. 
Da børnene, pga. Corona, jo ikke kan være med til 
så meget i vores køkken, valgte vi at ”snyde” og 
købte frosne jordbær og hindbær og så var vi ellers 
klar til at lave æblegele`, jordbær og hindbærmar-
melade + hyben/æblemarmelade og selvfølgelig en 
kæmpe portion æblegrød. 
Børnene var med i hele processen i det omfang det 
kunne lade sig gøre. 

Fredag havde vi planlagt forældrekaffe, dette var 
ikke muligt, håber vi så det er til næste år. 
I stedet lavede vi lækker æblekage til alle børn og 
smagsprøver på vores marmelader og gele, se bil-
leder, dette var en kæmpe succes. Vi glæder os 
allerede til næste høstuge. 
 
 
HÅNDDUKKER OG DUKKETEATER 
 
Vi har i en 14 dages periode fremstillet de sødeste, 
sjove og fjollede hånddukker, hvor børnene har 
fået mulighed for at udfolde deres kreative side og 
dermed fået fremstillet deres helt egen og unikke 
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hånddukke. 
Ud over det har de lært at klippe ud fra et mønster 
og sy på symaskine. 
Efter alle de seje dukker var færdige var der mulig-
hed for at lave en forestilling med dukkerne, denne 
udfordring var der nogle af børnene der tog imod 
og med fælles hjælp, voksen og børn, fik vi lavet 
forestillingen: ”kæledyrenes mission” der kort 
handlede om at være gode venner skabe nye ven-

skaber. 
Vi viste stykket for klubbens medlemmer og invi-
terede SFOèn over en anden dag. Det er helt sik-
kert ikke sidste gang vi gør dette.  
I den næste stykke tid har vi fokus på stofkurve, 
Halloweenuge og juleværksted. 
 

Hilsen personalet i klubben. 
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Aflysninger 
På grund af covid-19 situationen, har vi i Guldager menighedsråd besluttet at aflyse kirkens arrangemen-

ter året ud. Det betyder, at Strikkecafé og Herreklub er aflyst, ligesom kirkefrokosten efter gudstjenesten 
den 22. november og ”Syng julen ind” den 2. december ikke bliver til noget i år. Til gengæld vil De Ni 
Læsninger i år blive afholdt i Guldager kirke og det sker 4. søndag i advent d. 20. dec. kl. 10.30 

November 

AFLYST Onsdag den 11. november kl. 18.30: Herreklub, Sognehu-
set i Sønderris. Efter vi har spist sammen vil tidligere sognepræst ved 
Vor Frelsers Kirke, Esbjerg, Arne Aa fortælle om ”Det levede liv”. 
Om sit foredrag skriver han: ”Fra Grønlands kolde øde og til Ækva-
tors brand”, sådan husker jeg vi skrålede i min tid som pilt i FDF 2. og 
senere 5. kreds i Esbjerg. 
Nu hvor erindringen om et meget omskifteligt liv efterhånden er ble-
vet betydelig længere end ”pusten”, tænker jeg ofte over denne linje, 
når eftertanken panorerer hen over det liv som er levet. 
Levet som sømand, som fisker, som sognepræst og nu som emeritus.   
I løbet af fortællingen vil vi tage en tur rundt i hele den brogede ver-
den, men også gå en tur igennem sind og sogne og mangeartede opga-
ver, og se på det levede liv, som det kom til at se ud gennem præstens 
briller. 
 

AFLYST Fredag den 20. november kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehu-
set, Sønderris 

AFLYST Søndag den 22. november kl. 11.30: Efter gudstjenesten i 
Guldager Kirke, der starter kl. 10.30, spiser vi frokost i Sognehuset i 
Sønderris. 

 

December 
AFLYST Onsdag den 2. december kl. 19.00: Syng Julen ind. Traditi-
onen tro synger vi julen ind i Guldager. Efter vi har sunget, går vi i 
forsamlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe, sodavand og kage.  
 
Søndag den 6. december kl. 14.00: Julekoncert i Hostrup Kirke med 
Hjertingkoret. 
 

Søndag, d. 20. december kl. 10.30: De Ni læsninger i Guldager Kirke. 
Vi gentager traditionen tro den fra England stammende tradition med 
læsninger fra biblen vekslende med musikindslag. 
 

 

Guldager og Hostrup menighedsråd. 

 
Jul i Guldager Kirke 

 
Juleaftensdag er den dag i 
kirkeåret, hvor rigtig mange 
gerne vil i kirke. I Guldager 
Kirke plejer vi at have en 
fyldt kirke til vores gudstje-
nester kl. 14.30 og 16.00. I år 
bliver det desværre anderle-
des.  
 
På grund af covid-19 situatio-
nen, må vi kun være 40 perso-
ner i kirken. I år har vi derfor 
en ekstra gudstjeneste kl. 
13.00.  
 
For at man ikke skal gå forgæ-
ves, skal man have en billet 
for at deltage i gudstjenesten. 
Billetter til de tre gudstjenester 
kan hentes på kirkekontoret, 
Guldagervej 89, fra tirsdag 
den 15. december til onsdag 
den 23. december. Gudstjene-
sterne vil ligeledes blive live-
streamet.  
 
Se nærmere om live-streaming 
og kirkekontorets åbningstider 
på vores hjemmeside: 
www.guldager-hostrupkirker.dk 
 
Heldigvis vil der være rig mu-
lighed for at komme i kirke i 
julen og synge med på vore 
smukke julesalmer, da der er 
gudstjeneste juledag, 2. jule-
dag og julesøndag. 
 
 
Guldager menighedsråd 

http://www.guldager-hostrupkirker.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 Hostru

p 

Præst Bemærkninger 

15. 

nov. 

09.00 10.30 BB 23. s. e. trin 

22. 

nov. 

10.30   BB Sidste s. i kirkeåret 

29. 

nov. 

10.30 09.00 MPF 1. s. i advent 

5. dec. 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

6. dec. 10.30   BB 2. s. i advent 

13. 

dec. 

09.00 10.30 MPF 3. s. i advent 

20. 

dec. 

10.30   BB 4. s. i advent 

24. 

dec. 

13.00 BB 

14.30 BB 

16.00 MPF 

  

14.30 

MPF 

  Juleaften 

25. 

dec. 

10.30 09.00 MPF Juledag 

26. 

dec. 

10.30   BB 2. juledag 

27. 

dec. 

10.30   MPF Julesøndag 

31. 

dec. 

15.00   MPF/

BB 

Nytårsaften 

 
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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