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Hvis I ikke modtager bladet, kan det
hentes på skolen, Midtgård eller i
Multi-centerets foyer.

Man tør næsten ikke tro på det, men lige så forsigtigt

lettes der nu på corona-restriktionerne, og børnene på
skolen kan igen lege frit på skolens dejlige arealer.
Igennem hele foråret vænnede vi os til at færdes i
skarpt adskilte grupperinger, holde os til bestemte legeområder, hver børnegruppe havde kun kontakt med
to voksne, og der var systematisk håndvask og afspritning af dørhåndtag, skabslåger og andet inventar.
Et par gode vaner vil vi dog gerne beholde, for en god
håndhygiejne er god at have, men resten har vi lyst til
at kaste langt bort. Velvidende at et eventuelt smitteudbrud hurtigt kan bringe os tilbage til corona-nul igen.
Så vi håber på at det går!
Og vi glæder os til alt det spændende som skal ske i
det nye skoleår. Der er planlagt i massevis af nytænkte
skoleforløb for skolens elever—mon ikke der kommer
lidt om det i bladets spalter i den kommende tid?

Side 3-5: Referat fra lokalrådets årsmøde
Side 6: Galaksen
Side 7: Lidt om Sønderrisdage
Side 8: Pardans i Sønderris
Side 9: Fritræning
Side 10: Søges: Kommunikationshjælp
Side 11: Vægt og livsstil
Side 12: Linedance i SSK-regi

Andet godt at glæde sig over: Sønderris har et frodigt
foreningsliv, og et af de gode tiltag derfra er de årlige
’Sønderrisdage’, hvor bydelen finder sammen i mange
forskellige aktiviteter og fællesskaber. Tag en tur ind
på hjemmesiden, hvor I kan læse om hvad man kan
komme til at se og prøve.
Endvidere er Sønderris en bydel med et virksomt lokalråd, som søger at tænke borgere i alle aldre ind i
deres projekter. Det er dejligt at se hvordan en sådan
gruppe, der viser interesse og tager ansvar også får
indflydelse og i hvert fald i nogen grad kan se deres
visioner ført ud i livet. Tak for jer :-)
-> bee

Side 13: Søges: Træner til spinninghold
Side 14: Yoga i SSK
Side 15: eTwinning
Side 16-17: Sommer i fritteren
Side 18: 2.b holder fodboldturnering
Side 19: Baptistspejderne i Sønderris
Side 20-22: Guldager Sogn
Side 23: Om bladet
Side 24: Baptistspejdernes scrapside

Forsiden: Skolen slog den 11. august dørene op til et nyt og anderledes skoleår, hvor lærere og elever har kunnet kaste sig ud i en lang række forsøg med anderledes og nytænkt
undervisning. For eksempel er 4. årgang ’Kulturbørn’. Det kommer vi nok til at skrive
mere om :-)
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Referat af årsmødet, den 8. juni 2021. kl.
16.30 til 18.00.
Valg af dirigent og referent.

Peter Hundebøll blev valgt til begge poster.

Peter kunne konstatere af årsmødets indkaldelse havde været bragt i Sønderriset og på
Sønderris Facebookgruppen. Grundet Coronasituationen havde bestyrelsen været
nødt til at flytte tidspunktet til et tidspunkt,
hvor det var muligt at mødes fysik. Ingen
af de fremmødte havde indvendinger mod
årsmødets lovlighed.

Beretning 2020/21

Tommy Noer fremlagde beretningen. Den
er aftrykt under referatet. Årsmødedeltagerne godkendte beretningen, enstemmigt.

c) Cykelstier, måske hajtænder på udvalgte
steder i området.

Indkomne forslag:

Tommy Noer havde ikke modtaget nogle
forslag.

Valg af lokalrådsmedlemmer
(folkevalgte) vælges 2 år ad gangen.

På valg er Marie Høj Pedersen og Hans
Mortensen, begge blev genvalgt uden andre
kandidater.
(Øvrige folkevalgte bestyrelsesmedlemmer
er Formand Tommy Noer og Søren Kristensen).
Bestyrelsen konstituerer sig selv mht. formand
og næstformand/kvinde og kasserer.
Herudover er Peter Hundebøll valgt til at varetage sekretærjobbet.

Regnskabet

Peter fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab i kasserer Jannie Ulriksens fravær. Regnskabet udviste et overskud på 2.673,41 kr. Lokalrådets formue er
pr. 31.12.2020 på 43.501,45 kr. Indtægterne kommer fra et tilskud fra kommunen på
12.000 kr. Udgifterne er primært gået til
Sønderriset og hjertestarteren ved Hallen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Det blev bemærket, at såfremt nogle havde
ønsker til lokalområdet, så kan der fortsat
søges om et mindre tilskud. Bestyrelsen
ønsker dog at have en passende egenkapital
på 20.000 kr. Det blev oplyst, at fremover
opkrævet pengeinstituttet 150 kr. pr. kvartal for at have en konto, udover de normale
gebyrer.

Dialog om indsatsområder

Ved drøftelsen blev flere ting fra beretningen drøftet:
a) Fourfeld bæk problematikken og det meget vand især omkring Krebsestien, måske
en fælles drøftelse med Sædding Lokalråd
(Lise Retbøll)
b) Stiproblematik fra Sønderris til Tømrervej (Markusskolen). Stien er meget smal.

Valg af Suppleanter til lokalrådet for de
folkevalgte

Følgende blev valgt: Rasmus Loof Hedegaard, 1.suppleant og Jannie Ulriksen,
2.suppleant.
Valg af 5 repræsentanter for institutioner og
foreninger (gælder 4 år, genvælges 2022)
Skolen: Pladsen er pt. vakant
SSK: Inge Hansen.
2 medlemmer af øvrige foreninger og institutioner.
Menighedsrådet: Jerry Østergaard
Midtgård: Hanne Kjærgaard.
Børneinstitutionerne er pt. vakant

Revisorer Henrik Haumann genvalgt.
Revisorsuppleant Søren Albertsen genvalgt.

Evt. Intet
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ÅRSMØDET 8. juni 2021 lokalrådets beretning, punkt 2 på årsmødet
Sønderris Lokalråd blev etableret 26. august 2010,
så vi har snart 11-års fødselsdag
Pga. Corona har vi ikke haft mange fysiske møder i
det forløbne år, men alligevel har vi arbejdet og
gennemført mange ting, der er en del af Lokalrådets
virke.
I Lokalrådet i arbejder vi med:
 Tryghed og sikkerhed
 En bydel i bevægelse
 Gode vilkår for foreninger
 Godt og konstruktivt samarbejde med Esbjerg
Kommune
 At fastholde området som et attraktivt sted at bo
 Vedligeholdelse/videreudvikling af området
 Samarbejde mellem foreninger, institutioner,
skole og erhvervslivet
 Fra Vugge til grav, seniorbofællesskaber, plejehjem/ældrecenter
 Deltage i udgiverforeningen af Sønderriset
Støtte gode initiativer
Fokuspunkter 2020/21
 Udvikling af Masterplan for Sønderris
 Kommunal vedligeholdelse forpligtigelser
 Sikker skolevej mm.
 Nye tunnel underføringer
 Indgået i høringssvar i udvikling af Esbjerg
Kommune
 Nye udstykninger i Sønderris.
 Deltagelse i mange møder med kommunen

Vej og Park, Teknik og Miljø

Økonomiudvalget.

Klager for borger – beplantning, Krebsestien
mm.

Hold Sønderris ren, World Cleanup Day 26
sept 2020.

Ting vi ikke har kunnet gennem føre pga. Corona:
 Nytårsmarch
 Formandsmøde for alle lokalråd i kommunen
 Møde for tilflyttere
 Spis-sammen arrangementer, med fokus omkring børnefamilier.

Sct. Hans i en miniudgave

4

Vej og Park
 Vores årlige møde og arrangementer har omhandlet nedenstående:
 Sikker skolevej, tunnel, chikaner på cykelsti v/
skolen,
 Beplantning rundt om i læbælterne
 Vandstanden ved Krebsestien – Fourfeld bæk/
ådal
 Indvielse af ny tunnel under Tarphagevej og
Sønderrisvej, Pga. Corona blev der ikke holdt en
ceremoni over den anden nye tunnel.
 Cykelsti til Markusskolen.
Økonomiudvalget
 En gang om året bliver lokalrådet inviteret til
møde med økonomiudvalget.
 Hvor vi her i maj har haft et godt og konstruktivt møde, hvor vi havde 3 punkter med til politikerne,
 Kan Sønderris skole klare en øget tilgang af
elever jf. alle de solgte grunde?
 Idrætsfaciliteterne er ikke fuldt med udviklingen af befolkningstilvæksten i området.
Mulighed for opbygning af Seniorbofællesskaber på grunden mellem Tarphagevej og
Sønderris vej og at flytte det tiltænkte pleje
hjem til nord for Guldagervej.

Udbygning af Sønderris 2020
 Det har indtil nu været en succes med mange
nye solgte parcelhusgrunde. Seneste etape er Neptunvænget hvor 23 grunde snarest bliver sat til salg,
og de sidste af grundene på Neptunvænget sættes til
salg i 2022
 Der er stor efterspørgsel fra befolkningens side
her i Sønderris om etablering af nye og moderne
Seniorboliger – de såkaldte Seniorbofællesskaber
for + 50-årige. Her har vi nedsat en arbejdsgruppe
der arbejder med denne problemstilling. Status er at
vi har ansøgt kommunen i budget 2022 om at fremrykke de afsatte midler for 2023 til udvikling af
området.
Vi er netop blevet indkaldt til et med møde med
Social og Omsorgsudvalget for nærmere
drøftelse.
Udvidelse af Idrætsfaciliteter
Der ansøgt kommunen om midler til at undersøge plangrundlaget for udbygning af manglende faciliteter som tidligere beskrevet og
optimal udnyttelse af omliggende arealer
ved skolen og hallen.

Sønderriset

Masterplan
Sønderris er bredt repræsenteret i styregruppen.
Vi er 3 fra Sønderris nemlig: Inge Hansen,
Maria Høj Pedersen og undertegnede. Vi
haft flere møder med kommunen, hvor vores forventninger er blevet afstemt og indgår i projektbeskrivelsen.
Målet med det er:
 At levere en udviklingsplan for Sønderris, der
kan danne basis for den fremtidige byudvikling og
at engagere borgere og erhvervsdrivende i Sønderris til at tage ansvar for bydelens udvikling.
 Fokuspunkterne har været: Fællesskab, Sønderris Hele livet, Finde vej i Sønderris, Naturværdier,
Vi mødes i Sønderris.
Vi har i den forbindelse afholdt Workshops –
for Borgere i Sønderris, et fysisk møde og et
online møde om hvordan vi i fællesskab udvikler Sønderris – man har også haft mulighed for at skrive til kommunen og generelt
kan man sige er der er indkommet mange
gode ideer og forslag.

Godkendelse af Masterplanen:
Vi forventer at den endelige udviklingsplan
godkendes i byrådet til August 2021, der er
pt. til høring i diverse udvalg. Arbejdsgrupper indkaldes til afsluttende møde inden
sommerferien.

Kommende projekter/arbejdsopgaver i 2021/22
 Færdig udarbejdelse af Masterplan
 Realisering af mulige delprojekter jf. Masterplanen.
 Bo trygt – nabohjælp, opfølgning af et online
møde hvor Lokalrådet var repræsenteret.
 Skabe tilbud til de unge foreningsløse i Sønderris
 Fokus på biodiversiteten i Sønderris
 Arbejde for styrkelse af borgerinddragelse i
Sønderris.
 Dialogmøde vedr. brug af Sognehuset
 Fortsat arbejde på at ændre organisering i Lokalrådets arbejde, ved at uddelegere konkrete ansvarsområder til rådets medlemmer.
 Sammensætning af lokalråd så alle aktører i
Sønderris er repræsenteret.
 Andre forslag!!!!!!!

Peter Hundebøll, Tommy Noer

Byråd på rundtur:
I samarbejde med Lokalrådet fik byrådet
arrangeret et besøg i Sønderris for at
høre med deres egne ører, hvad Sønderris-borgerne har på hjerte mht. udviklingen i bydelen.
Der kom en del input/kommentar, der bl.a.
har resulteret i at Lokalråd og SSK er
inviteres til et møde på kommunen og
fremtidens udviklingsmuligheder mht.
idrætsfaciliteter.
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STEAM
I Galaksen arbejder vi med Esbjerg kommunes STEAM-Agenda. Det er en forkortelse for Science,
Technology, Engineering, Art & Math, som handler om at klæde børn og unge på til en fremtid med
nye teknologier, grøn omstilling og krav om kompetencer.
I Solstrålen har vi i maj og juni haft særligt fokus på ART. Børnene har gennem deres sanser udviklet
deres kreative kompetencer, og der har været fokus på processer frem for produkter. Vi har været nysgerrige og undrende, og man har i institutionen kunne mærke, hvordan aktiviteter og kreative ideer er
blevet gennemført med højt humør og god energi.
Børnene har bl.a. malet med balloner, lavet fisk ud af naturmaterialer, vi har lavet skyggebilleder,
bygget med sten, lavet malerier, tegnet med mudder, lavet akvarier med sand og skaller fra stranden,
malet med hænder og fødder, leget med vand, perleplader der pynter legepladsen og skraldebilleder.
Vi har fulgt barnets spor og kreativ proces, og børnene har fået mulighed for at skubbe til nogle grænser og blive klogere på dem selv.
Afslutningsvis blev der afholdt Fernisering, hvor vi inviterede forældrene på legepladsen og børnene
kunne fortælle og vise frem.

Solstrålen
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Festuge 2021
Fra mandag d. 23/8 til 29/8 (uge34)
Sønderrisdagene er en tradition med efterhånden en del år på bagen. Hver
sensommer samles mange af bydelens beboere til forskellige aktiviteter og
festlige tiltag.
Sønderris Sports Klub viser frem på mange af de ting, som de kan inden for sport og livsstil.
Forskellige borgerinitiativer er med til at sætte kulør på dagene, der plejer at ose af hygge og
dejligt nabo og næsten-nabo-samvær.
Hvis du klikker dig ind på linket herunder, kan du se nogle af de sjove og spændende ting,
du kan prøve i ugens løb — måske kunne man få smag for at gå til noget af det i efterårets
og vinterens løb?
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BETAL KR. 149 PR. MÅNED og deltag i alle vores
aktiviteter. Du vælger selv, vi har fodbold, spinning,
gymnastik, dans, fitness o.m.a. Du kan komme lige
så ofte du vil. Du kan med en fritræningsordning
deltage i alle aktiviteter hos SSK.
Med et medlemskab, kan du "hoppe rundt"
mellem holdene. Online booker du holdene, dog
med undtagelse af fitness, hvor du kommer, når
du har lyst.
OPRETTELSESGEBYR
Ved oprettelse opkræver vi kr. 100 i administrationsgebyr. Dette beløb går til dækning af
omkostninger ved oprettelser af denne type af
medlemskab.
BRIK
For at benytte fitnesslokalet, skal du have en
nøglebrik. Her er der en lejepris på kr. 100.
Brikken skal returneres ved afslutning af
medlemskabet og beløbet refunderes ikke.

*Tilbud
til voksne5 år
og unge fra 1

,9
Kprr.. m14
å n ed
*Gælder dog ikke for
fodboldhold som indgår i
samarbejde med SGI.

LÆS MERE
Du kan se meget mere om hvad SSK tilbyder på

soenderris.dk/ssk
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Sønderris
Sportsklub
søger en frivillig til

KOMMUNIKATION
+ SOLIALE MEDIER
VI SØGER EN FRIVILLIG DER
HAR ØJE FOR DEN GODE
HISTORIE, OG HAR LYST TIL
AT FÅ ERFARING MED EN
BRED VIFTE AF KOMMUNIKATIONSOPGAVER.

Målet er at gøre SSK mere synlig og
attraktiv overfor både eksisterende- og potentielle medlemmer. Du
skal have god dømmekraft og et
godt etisk kompas og være en god
teamplayer.
EKSEMPLER PÅ OPGAVER:
- Opdatere og lave indhold til
soenderris-sk.dk
- Lave indhold til Facebook, samt
Instagram
- Lave indhold til eksterne medier
- Skrive pressemeddelser

VI FORVENTER,
AT DU:
Kender de forskellige sociale mediers
muligheder og begrænsninger.
KONTAKT:
Inge Hansen på inge@sdu.dk hvis du
tænker dette kunne være noget for
dig, eller du blot vil vide mere

Sønderriset
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Yoga

for begynder og
let øvede

Er det første gang du skal prøve
yoga, så se med her. Vi tager
udgangspunkt i at du er helt ny og
uøvet inden for yoga.
Yoga øvelser er den absolut bedste
måde, at fjerne spændinger i
kroppen på, og rygsmerter mindskes
betragtelig.
Læs mere på

Søndagsyoga

kml.na1s0tik-s1ale1n.

i gy

ag
Opstart sønd0.
den 6/9 202måtte
n
Medbring ege

soenderris-sk.dk/sportsgrene/yoga/
Fritræningsordning:
Gratis deltagelse
Tilmelding via Webshop

ORTSKLUB
SP

NDERRIS
SØ
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ANERKENDELSE FRA EU

Alle Auraskolens afdelinger er nu anerkendt som eTwinning skoler. eTwinning
er en platform, som EU har udviklet til
online undervisning på tværs af landegrænser i Europa.
I Danmark er der netop udnævnt 7 nye eTwinning skoler. Auraskolen tegner sig for to af disse, idet Hjerting
Skole og Sønderrisskolen er blevet udnævnt. Derudover
har Bryndum Skole sidste år fået udnævnelsen. Skoler
udnævnes som eTwinning skole i 2 år. Sønderrisskolen
blev udnævnt 1. gang i 2019 og er i år blevet genudnævnt.
Auraskolen har nu modtaget EU’s anerkendelse som
samlet eTwinning skole.
For elever og medarbejdere på Auraskolen betyder udnævnelsen til eTwinning skole, at de har og fortsat arbejder med projekter på tværs af landegrænser i EU.
Sønderrisskolen har på 8.årgang arbejdet med klimaforandringer og miljøudfordringer i projektet ”Making
Schools more sustainable – Nordic CRAFT”. Lærer på

Sønderrisskolen, Eva Larsen fortæller, verden bliver
klasselokalet i arbejdet med eTwinning.
På Bryndum Skole har man fået godkendt et Erasmus
projekt, hvor lærere og elever udveksler med Island,
Letland, Estland og Portugal. Mellem rejserne samarbejder deltagerne via eTwinning, som har betydet et mere
gennemarbejdet projekt, hvor alle deltager aktivt og mødes både virtuelt og face-to-face.
4. klasse på Hjerting Skole har arbejdet med projektet
”Europe in postcards”, hvor 35 klasser i europæiske lande har skrevet, sendt og læst postkort til og fra hinanden.
Fremtiden byder på flere spændende eTwinningprojekter, hvor Auraskolens elever kommer til at opleve
og indgå i autentiske online kulturmøder.

Lisbeth Kodal
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Da sommerferien bankede på døren, gik mange
børn på sommerferie. Men heldigvis kom rigtig
mange børn på fritter i sommerferien.
Det var så fedt, at kunne lege hele dagen. Og coronasituationen og antallet af børn på årgangene
gjorde, at vi kunne være sammen årgangsvis og ikke kun med børn fra egen klasse. Det nød alle børn
og voksne.
Vi havde hele dagen til at fordybe os i gode og sjove aktiviteter. Vi var rigtig heldige med vejret og
det blev til mange gode udeaktiviteter. Bål med
snobrød og skumfiduser og selvfølgelig masser af
vandplaskeri. Børnene elsker når vi ruller brandslangen ud med iskold vand.
Der var flere cykelture og vi lånte klubbens bus ind
til dyrehandleren for at købe fisk og planter til fritterens akvarium. Der blev også hilst på flotte fugle,
slanger og snakket og nusset med de sødeste kaniner.
Sommeren var også lig med EM i fodbold. Det fejrede vi selvfølgelig med en EM-fest, med fodbold,
16

bordfodbold, dans og ”stadion-platter” med pølser
og brød. Der blev også lavet ansigtsmaling, smykker, æsker mm og ellers bare leget og nydt social
samvær børnene imellem.
Og alt imens fritteren havde lukket, fik pædagogerne, som ikke var på ferie eller passede børn i
”nødpasning” i Bryndum, fritteren køreklar igen.
Der er blevet ryddet ud og op i Tyrens Hus, hvor
fritteren holder til. Vi fik lokalerne tilbage til at være funktionsopdelt, så nu står craft, lego/
konstruktion, kreativ og klods rummene klar. Fællesrummet har også fået et løft, sammen med kælderen. Vi håber SÅ meget at vi kan køre alm fritter
efter sommerferien uden alle mulige restriktioner
og corona-tamtam. Det ville bare være helt fantastisk:-)

Susanne Pedersen

Sønderriset
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Når børn og forældre i en klasse er med på lidt af
hvert, er det ingen sag at fyrer en EM turnering i
fodbold af, fordelt på 2 dage.
Vi startede med lodtrækning, så turneringen og
holdene blev tilfældigt fordelt. Alle hold var selvfølgelig Danmark1-2-3 osv. Den første dag i turneringen spillede vi om, hvilke hold der skulle gå
videre til mellemrunden og senere semifinale og
den alt afgørende finale.
Der var klare regler undervejs. En kamp bestod af
4 minutter og efter de første 2 minutter var der
halvleg, hvor holdet bestående af 2 børn, byttede
plads til de sidste 2 min. Den hårde, men retfærdige dommer delte både gule og et enkelt rødt
kort ud. Gult kort for at dreje bordfodbold spillerne rundt og rødt for at komme til at bande. Alle
kampe sluttede selvfølgelig af med at give high

five og sige tillykke til vinderne.
Kampene foregik for fyldte tribuner, hvor fansene
heppede livligt, sejlede op ad åen, sang ”vi er røde, vi er hvide” og lavede bølger. Der var gået all
in på de røde/hvide farver hjemmefra. Flag på
negle, kinder, arme, fodboldtøj, hatte, tørklæder
osv. Det var SÅ fedt. Vi sang/skrålede selvfølgelig nationalsangen inden kampene. Det var en fed
fælles følelse for klassen!
Vi var også så heldige at blive inviteret til ”barsel
shower” hjemme hos Nikolaj. Hans høne havde
nemlig fået kyllinger, som vi måtte komme og se.
Vi blev forkælet med saftevand, is og kage. Og vi
så de mest nuttede kyllinger stikke hovederne ud
fra hønemors fjer, hvor de gemte sig. Og hønemor passede godt på sine kyllinger. Vi fik også
tid til at spille bold og hoppe på trampolin i haven. En super dejlig tur :-)
Det er så skønt at lave noget anderledes med børnene. Og det er helt
fantastisk at mærke forældrene også syntes det er fedt, når vi laver
noget andet end lige at læse og regne. Det giver energi til børn og
voksne.
Susanne Pedersen
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Baptistspejderne har et godt tilbud

TIL DIG!
Der er plads til flere spejdere i Flokken
og vi inviterer derfor alle friske børn til

SPEJDERMØDE
HVER MANDAG fra 16.30 - 18.00
Vi hygger os med forskellige spejderfærdigheder
- men vi leger også, går på opdagelse, får nye venner,
laver små konkurrencer, hygger ved bålet m.m.
Vi er udenfor det meste af tiden — så husk varmt tøj

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.– vi følger
selvfølgelig alle
Corona reglerne

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

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 sidste lørdag i måneden.
Næste gang: Lørdag d 28. august kl. 10-12
Ring til Esther og Frank Korsbro på tlf. 2782 1524 for mere info/tilmelding.
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Efterårets arrangementer for Guldager og Hostrup
sogne 2021
September
Onsdag den 1. september kl. 14: Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Østerklev – et hus med en
usædvanlig historie. For edr ag med ar kivchef J ør gen Dieckmann Rasmussen.
Østerklev er navnet på det statelige hus på Hjerting Strandvej 77. Det er tegnet af arkitekt C. H. Clausen og
opført som privatbolig. Sådan fungerede det også frem til 1947, og sådan fungerer det også i dag, men fra
1947-ca. 1975 var det ejet af Mødrehjælpen for Ribe og Ringkøbing amter og fungerede som såkaldt svangrehjem, hvor gravide piger kunne få et diskret ophold. Fra 1976 og frem til 1989 var det rekonvalescenthjem for Ribe Amt, inden det blev nedlagt og bygningerne solgt til en privat køber. Det er ikke mindst om
tiden som svangrehjem under Mødrehjælpen, der er fokus på i foredraget, som ledsages af billeder. Og, Inge Thygesen, en af pigerne fra dengang medvirker og fortæller sin historie.
Fredag den 3. september kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Onsdag den 8. september kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset i Sønderris
Fredag den 17. september kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Onsdag den 22. september kl. 19: Foredrag i Sognehuset, Sønderris, med Christian Eugen-Olsen, der er
tidligere ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant, jazzmusiker og orkesterleder. I foredraget fortæller
han om Regentens virke og Hoffets organisation, og hvordan det hele spiller sammen. Han kommer også
ind på, hvor man bor og de historier der knytter sig hertil. Mødet er i samarbejde med Sædding Guldager
Grundtvigsk foredragsforening.

Torsdag den 23. september kl. 19.00: Musikandagt i Guldager Kirke med organist Karina Bøje Jensen og
sanger Anne-Johanne Andreasen

Oktober
Fredag den 1. oktober kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Onsdag den 6. september kl. 14: Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Mit liv med Speedway på
godt og ondt Den tidligere verdensmester i speedway Erik Gundersen tager dig med helt ind i nogle af de
største oplevelser i hans tidligere professionelle dagligdag, samt hvad det krævede at nå det ultimative mål,
Verdensmesterskabet! I hans foredrag ”Mit liv i Speedway på godt og ondt” kommer du med helt fra starten. Fra opvæksten i Danmark og rejsen videre i en alder af bare 18 år, hvor Erik Gundersen skriver kontrakt og flytter til England for at forfølge sine drømme om at blive verdensmester. Hvordan var det at leve
med det store pres som fulgte med i kampen om at vinde den eftertragtede titel og ikke mindst i forbindelse
med den store succes dansk Speedway fik op igennem firserne, og hvordan håndterede Erik Gundersen det?
Hør hvordan et splitsekund den 17. september 1989 i Bradford ændrede Eriks Gundersens tilværelse, og
hvordan han har måtte vænne sig til at leve som 80 procent fysisk handicappet. Hvad indebærer det i en almindelig hverdag, og hvordan fik han kæmpet sig til bage? I foredraget fortæller Erik Gundersen også om
sit arbejde i dag med den sport han stadig elsker og om sit tilnavn ”Smiling Gunder”. Et livsbekræftende
foredrag som er præget af humor og til tider ”sort” MEGET SORT humor.
Onsdag den 13. oktober kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset 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 Ækvators brand”, sådan husker jeg vi skrålede i min tid som pilt i
FDF 2. og senere 5. kreds i Esbjerg.
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Nu hvor erindringen om et meget omskifteligt liv efterhånden er blevet 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 verden, men også gå en tur igennem sind
og sogne og mangeartede opgaver, og se på det levede liv, som det kom til at se ud gennem præstens briller.
Torsdag den 14. oktober kl: 19.00: Koncert i Guldager Kirke med Harsbo & Søborg duo. Jacob Harsbo
og Boris Søborg Jensen er to talentfulde musikere, der har slået deres folder indenfor mangfoldige genrer.
De to lokale musikere - Boris er opvokset i Gørding - mødtes på Esbjerg Musikkonservatorium, hvor Jacob studerede klassisk guitar og Boris studerede klassisk sang, og de har i mange år spillet sammen i en
duo, først med musik fra barokken og renæssancen, men de har i de senere år især beskæftiget sig med fortolkninger af nyere tids musik. Fællesnævneren er altid det udtryksfulde og melodiøse, og det er ofte numre som de selv er vokset op med og har et forhold til, hvilket giver sig udslag både i musikken, men også i
de små historier, som fortælles i løbet af koncerten.
Det har ført til mange gode og velbesøgte koncerter med numre af bl.a. Sebastian og Beatles, og i det seneste år har de taget fat i de mange smukke numre som er blevet skrevet af Simon og Garfunkel. Udgangspunktet er den store koncert i Central Park i New York i 1981, hvor en halv million mennesker lyttede til
de fantastiske sange, og hvor Paul Simon og Art Garfunkel også inviterede nogen af de musikere, som de
selv havde lyttet til som unge, op på scenen for at spille deres sange. Så der kan forventes en fantastisk aften i musikkens tegn, både med Simon og Garfunkels største hits og med masser af musikalske overraskelser.
Fredag den 15. oktober kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Torsdag den 28. oktober kl. 17.00: Musikandagt i Guldager Kirke med organist Karina Bøje jensen, Meike
Fomsgaard Franke, violin og Signe Fris, tværfløjte.
Fredag den 29. oktober kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

November
Onsdag den 3. november kl. 14.00: Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Fællessang. Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Denne eftermiddag vil vi bl.a. synge fra Højskolesangbogen.
Onsdag den 10. november kl. 18.30: Herreklub, Sognehuset i Sønderris. Filmaften.
Fredag den 12. november kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Søndag den 21. november kl. 11.30: Kirkefrokost. Efter gudstjenesten i Guldager Kirke, der starter kl.
10.30, spiser vi frokost i Sognehuset i Sønderris.
Fredag den 26. november kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

December
Onsdag den 8. december kl. 19.00: Syng Julen ind. Traditionen 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 19. december kl. 10.30: Guldager Kirke. De ni læsninger.

Guldager og Hostrup menighedsråd.
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Gudstjenesteliste for
Guldager og Hostrup
Dato

Guldager

1. aug.

09.00

7. aug.

Hostrup
10.30

Præst

Bemærkninger

BB

9. s. e. trin

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

8. aug.

10.30

BB

10. s. e. trin

15. aug.

10.30

BB

11. s. e. trin

09.00

Guldager Kirke

22. aug.

10.30

MPF

12. s. e. trin

28. aug

10.00

MPF

Konfirmation EIS

29. aug.

10.00

MPF

Konfirmation 7.c

4. sept.

10.00

BB

Konfirmation 7. a

5. sept.

10.00

BB

Konfirmation 7.b

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

12. sept.

10.30

19. sept.

10.30

26. sept.

09.00

09.00

10.30

MPF

15. s. e. trin

BB

16. s. e. trin

BB

17. s. e. trin (Høst)

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
2. okt.

10.30

3. okt.

10.30

10. okt.

10.30

17. okt.

MPF

09.00

10.30

MPF

18. s. e. trin

BB

19. s. e. trin

BB

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis
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Dåbsgudstjeneste

20. s. e. trin

Kirkelige handlinger

Aftale om dåb, bryllup og
begravelse træffes ved henvendelse
til Kirkekontoret

Ældre og gangbesværede kan gratis 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 underskrift hos kirketjeneren. Hjemkørsel arrangeres af kirkebetjeningen.

Sønderriset

Deadlines Sønderriset resten af 2021, naturligvis stærkt under indflydelse af den gældende corona-situation:
Nr. 5: 10. september
Nr. 6: 29. oktober
Materiale til bladet sendes til soenderriset@soenderrisskolen.dk
Sendes pdf-filer, vil de indgå i bladet mere eller mindre i den form de modtages.
Sendes word– og jpg eller andre billedfiler, laver jeg et layout på stoffet.

Forside
Nr.4 Midtgaard
Nr.5 SSK
Nr.6 Lokalråd

Bagside
Spejderne
Galaksen
SSK

I nærværende nummer har jeg ’snydt’ lidt med
Forsidebilledet — det håber jeg at få tilgivelse for :-)
Bente D Eskildsen
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