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Fokus på nysgerrighed og nærvær

I Galaksen har vi tidligere arbejdet med samme
tema i hele vores afdeling, det gav en følelse af
fællesskab og var et kæmpe inspirationskatalog
mellem stuer, teams og afdelinger. Derfor har vi
valgt at gentage succesen og denne gang arbejder vi med temaet Engineering som endnu en
gang er taget fra Esbjergs Kommunes STEAM
Agenda.
Ved Engineering ligger fokus på arbejdet med at bruge
den viden man har i forvejen og udvikle videre på de
erfaringer man gør sig i processen.
Vi skal være med til at skabe en nysgerrighed hos børnene, hvor de vil afprøve og udvikle mens de er i Galaksen. Det kunne fx være at man eksperimenterede
med vand, hvor meget vand kan der være i en lille beholder, og hvor meget kan der være i en stor, for at skabe en rumfornemmelse hos børnene. Når vi er ude og
gå tur, undersøger vi de omgivelser vi er i og finder ud
af hvor mange grene skal der til før man kan gå på dem,
uden de brækker.
Som en lille sidebemærkning til at bruge skoven som
udflugtsmål: Vi oplever desværre ofte når vi er på tur i
skoven mellem Galaksen og Sønderrisskolen, at vi får
mere med hjem end vi ønsker. Derfor en opfordring til
hundeejere som lufter deres hunde i det område – vær
søde at samle jeres hundelorte op.
Det er samtidig faldet sammen med andre ting som der
er fokus på i huset, og for nogen er det bondegårdsdyr.
En gruppe har valgt at arbejde med historien om de tre
små grise som skal bygge et hus, som kan holde den
store stygge ulv ude. Derfor er der blevet bygget huse
af forskellige materialer, hvorefter børnene har prøvet
at puste til husene for at se om de kunne vælte dem.

I vores hverdag har vi mange ting vi skal forholde os til
og gøre til en del af vores hverdag. Det er vigtigt at det
bliver nærværende og relevant for børnene, og ikke en
del af en tjekliste. Derfor kigger vi meget på hvor børnene er i deres udvikling, og hvad de skal tilbydes af
aktiviteter. Det er vores opgave at se på de rammer og
mål som er overordnet, og derefter tilpasse dem til vores hverdag. Det gør vi alle på forskellige måder, men
altid med det samme mål for øje – vores pædagogiske
læreplan, dagtilbudsloven og Esbjergs STEAM Agenda.
Det er vigtigt at vi giver børnene så mange oplevelser
og erfaringer med som muligt, og derfor skal vi også
afprøve en masse forskellige ting. Ud når det regner, og
mærke at blive våde på kinderne, mærke når det blæser
meget og vi kan høre det i træerne, alt sammen for at
skabe erfaringer hos børnene de kan tage med og bygge
videre på. Derfor er der mange gentagelser i vores hverdag, for hver gang vi prøver noget igen, kan det være vi
skal prøve at gøre noget andet end sidste gang. På den
måde dannes der nye erfaringer, selvom det er den samme aktivitet vi laver. Vi kan tydelige se hvordan børnene bliver mere og mere trygge, når vi gentager aktiviteterne – de får mod til at afprøve og udfordre, og så har
børnene udviklet sig og gjort sig flere erfaringer de kan
tage med sig videre.
Else-Marie Rasmussen
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Onsdag d 27/11 bredte (u)-hyggen sig i fritteren i takt
med at børn og voksne fik sig klædt om efter endt skoledag.
Der var hekse, spøgelser, græskar og mange andre uhyggelige
væsner i fritteren den dag. Vi malede uhyggelige ansigter og de
modige kunne gå i kælderen under Løvens Hus og høre en uhyggelig historie. De allermodigste kunne komme på gyserruten i
kælderen under Jomfruens Hus og blive godt og grundig forskrækket i mørket. Det var meget populært :-) Man kunne også
stikke sin hånd i et par føle-kasser og mærke på tarme, hjerner,
slim og andre klamme ting eller danse i diskoteket bl.a. Ghost
Busters og Thriller på Just Dance. Vi serverede en kradser som
snack. En super god og (u)-hyggelig eftermiddag.

Susanne Pedersen
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I efterårsferien havde fritteren kartoffeluge. Vi snakkede med børnene om, at det var gammel skik at
børn, i gamle dage, havde fri fra
skole i uge 42, for at hjælpe med at
tage kartofler op. Vi så eventyret
om den vidunderlige kartoffel, hvor
der fint bliver illustreret, hvor kartoflen stammer fra og, hvordan den
kom til Europa og i dag er en af
vores vigtigste afgrøder. Vi lavede
alle mulige ting med kartofler. Kartoffeltryk, kartoffeldyr, kartoffelsuppe, chips og pomfritter. Vi prøvede virkelig kartoflens egenskaber
af på mange måder :-)
Der blev også tid til en frisk cykeltur til legetøjsmarked i Sædding
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Centeret. Derudover havde vi holdt
på en hemmelighed. Tirsdag vidste
børnene de skulle på tur, men ikke
hvor vi skulle hen. Der blev stor
jubel da vi kunne afsløre, at vi ville
blive hentet at en stor bus, som
skulle køre os til Baboon City i
Herning. Et kæmpe stort indendørs
legeland med alt hvad hjertet begærer. Så blev der ellers leget på fuld
tryk og spillet, sunget, hoppet, rutchet, skøjtet, redet på rodeotyr, kørt
radiobiler og rigtig meget andet.
Det var en stille, men glad flok
børn vi havde i bussen på vej hjem.
Vi siger tak for en dejlig uge:-)

Sønderriset

En torsdag i oktober havde 0. årgang besøg af bamselægerne.
Rigtig mange børn havde medbragt deres bamse til sundhedstjek.
Mange bamser led af forstuvede eller brækkede arme eller ben, fordi de
var faldet ud af børnenes senge. Så de blev selvfølgelig røntgenfotograferet, blev forbundet og sendt hjem med besked om ro og hvile.
Flere bamser havde ondt i ører og hals og nogle blev endda syet. De
bamser der ønskede det, kunne blive vaccineret mod BAMSI-18. Det
var en super hyggelig og god dag i bamse klinikken:-)
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Spænding, mønter i hånden og masser af
mad:

Daniel og Anette, der er elevrådsformand på Sønderrisskolen.

Torsdag d. 28. oktober holdt elevrådet på Sønderriskolen igen en madbazar med temaet Halloween.
Der var ikke lagt bånd på kreativiteten, hvor blandt
andet spøgelsesbananer overtrukket med hvid chokolade, lavaboller og mumie-pølsebrød dekorerede
bordet.

Det var første gang, at minirødderne var med til at
lave et arrangement, og det var med stor spænding
og kriblen i maven, at de ekspederede deres klassekammerater og andre lækkersultne elever. Overskuddet fra madbazaren går til Sønderrisskolens
første skolefest for indskolingen, der løber af stablen fredag d. 3.12 med temaet ”Til julebal i nisseland”. ”Der kommer også en fest for mellemtrinnet
i foråret og nogle andre tiltag for overbygning”,
fortæller elevrådsformændene.

Bag bordene stod elever fra det store elevråd og
hjalp minirødderne (Elevrødder fra 0.-3. klasse)
med at sælge alle lækkerierne.
”Det er så overvældende den opbakning, vi har fået
fra forældrene. Tusind tusind tak for det”, udtaler
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Anette Holm
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I september og oktober måned var alle 4. klasserne
på skift afsted to dage i jernalderlandsbyen i Guldager.
I jernalderlandsbyen genskaber man livet som bonde i jernalderen. Man prøver at hugge brænde, lave
mad over bål, forskellige slags husflid med uld og
træ og man passer dyrene, som var en vigtig del af
jernaldermenneskets liv.
Der bliver også holdt en kultfest, hvor Odin og
Hertha æres med ofringer, bønner og tilråb.

Det er altid nogle skoledage som børnene husker
mange år efter. Det hårde arbejde, bekymringerne
for høst og avl og de kønsopdelte opgaver gør indtryk.
Hermed lidt billeder fra et af besøgene.

Bente Eskildsen
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Kost
og motion

Med ”YOU TURN” i SSK-livsstil
Nye vaner med sund livsstil og bevægelsesglæde

You Turn

VI
MØDES
10 GANGE
Hver gang med teori,
oplæg og bevægelse.
Kl. 19-20 teori
Kl. 20-21 motion
i salen

TEORI Kost og motion
MOTION Både ude og inde
HVEM KAN VÆRE MED Alle voksne,
mænd og kvinder, som ønsker at ændre livsstil.

VI STARTER
Mandag
d. 3. januar 2022
Kl. 19-21
10 gange
(ikke i uge 7)

Tilmelding på
SOENDERRIS-SK.
DK/UTURN

PRIS KR. 500,for ikke medlemmer af SSK
PRIS KR. 0,som medlem af SSK

Se mere på SOENDERRIS-SK.DK/UTURN/
Instruktør er uddannet i ” You Turn” konceptet i DGI  Kirsten Dideriksen  Mobil 2615 7760  livsstil@soenderris.dk
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Juletræi Sønderris
Alle børn og voksne inviteres til juletræsfest i
Sønderrishallen. Det er ikke et krav at bo i Sønderris :-)

For alle børn fra 0-12 år
Søndag d. 5. dec. 2021
kl. 10.00-12.00
Julemanden kommer på besøg og
danser og leger med os. Han har
sin egen ”spillemand” med som
spiller og synger sammen med os.
Alle tilmeldte børn får udleveret: 2 æbleskiver, 1
juice/cacao og en lille slikpose.
De voksne kan købe æbleskiver, kaffe, te, kage
m.m. i cafeen.
P.S: Egne drikke- & madvarer må ikke medbringes
(kun til babyer)

Pris kr. 70,- pr. barn
- voksne gratis
soenderris-sk.dk
Tilmelding senest den 1. december 2021
Tilmelding og betaling foregår via webshop på

Julehilsner fra
Sønderris Sportsklub

DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

Baptistspejderne ønsker alle

Glædelig jul
Mandag den 29. november kl. 16.30 er der
JULEHYGGE — og derefter juleferie
Vi starter op igen Mandag 3. januar 2022

VI HAR PLADS TIL FLERE SPEJDERE
og 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!
- 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.
JULE FAMILIESPEJD: Lørdag d 4. december kl. 10-12
Ring til Esther og Frank Korsbro på tlf. 5189 7224 for mere info/tilmelding.
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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, er der frokost i Guldager forsamlingshus.
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 læninger.

Guldager og Hostrup menighedsråd.
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Gudstjenesteliste for
Guldager og Hostrup

Dato

Guldager

Hostrup

14. nov. 10.30

Præst Bemærkninger
BB

24. s. e. trin

BB

Sidste s. i kirkeåret

28. nov. 10.30

BB

1.

4. dec.

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

5. dec.

09.00

MPF

2. s. i advent

12. dec.

10.30

BB

3. s. i advent

19. dec.

10.30

09.00

MPF

4. s. i advent

24. dec.

13.00 BB

14.30 MPF

21. nov. 10.30

09.00

Guldager Kirke

Sognepræst

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
 75 11 60 30

Sognepræst

10.30

s. i advent

Juleaften

14.30 BB
16.00 MPF

25. dec.

10.30

26. dec.
31. dec.

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

09.00

BB

Juledag

10.30

MPF

2. juledag

15.00

MPF/

Nytårsaften

BB

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

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

'Sønderriset'

er udkommet i Esbjerg-bydelen
Sønderris i 33 år - altså siden 1988. Bladet uddeles gratis til samtlige husstande i
området. Det vil sige at godt 1500 hjem får og læser bladet. Elever på Sønderrisskolen AURA, som ikke bor i Sønderris, får bladet gennem skolen.
Hvem udgiver bladet?
Bladet bliver til i et samvirke mellem Sønderrisskolen, Sønderris Lokalråd, den lokale sportsklub SSK,
Guldager Kirke og sognets menighedsråd, Daginstitutionen 'Galaksen', samt Baptistspejderne, som holder
til i tæt naboskab med Beboerhuset Midtgård, som også af og til er bidragydere.
Hvordan får man materiale med i bladet - fx en annonce?
Hvis man ikke er tilknyttet nogen af ovennævnte interessenter, som betaler for fremstillingen af bladet,
skal man henvende sig til Peter Hundebøll pr. e-mail, hvis man ønsker materiale optaget. Han vil kunne
afgøre om materialet er egnet til netop vores blad, og han vil kunne oplyse dig en evt. pris på hvor meget
det vil koste dig. Skriv til phundeboell@gmail.com
Godkendt materiale sendes til soenderriset@soenderrisskolen.dk
Send materialet som wordfiler og uredigerede billedfiler. Hvis du sendet pdf-filer, bedes du overholde
bladets format — dvs enten a4 højformat eller a5 bredformat. Overholdes disse formater ikke, bliver materialet sat ind, men vil måske ikke blive trykt sådan som du havde forventet det.
Hvad koster det at få noget i bladet?
I skrivende stund har der ikke været redaktionsmøde for 2022, så dels kan der ikke oplyses priser, dels
kendes udgivelsestidspunkter endnu ikke. Så snart mødet har været afholdt, vil disse oplysninger blive
offentliggjort på Sønderris’ facebookside.
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Vil du i bedre form efter nytår – eller måske allerede starte blødt op nu ? Så kom ned i dit lokale
Fitness center i hjertet af Sønderris til en uformel snak med en af vores instruktører. For kun 125
kr. i måneden kan du træne alt det du vil i tidsrummet 06.00-23.00 via en adgangsbrik som bliver
personligt udleveret til dig ved indmeldelse. Se mere om SSK Fitness på hjemmesiden
www.soenderris-sk.dk
NYT:
Vi har netop indkøbt endnu en lækker maskine til samlingen, og igen
har vi valgt fra øverste hylde. Med et rigtig fint tilskud fra DGI på
30.000 kr. er det blevet muligt for SSK Fitness at indkøbe en maskine,
som rigtig mange kvinder har efterspurgt. Lad mig præsentere
(trommehvirvel….) TRAPPEMASKINEN ☺ aka Climber BH9000.
Den bliver leveret januar 2022, så det er bare med at få meldt sig ind
og komme i gang.
Nye medlemmer kan melde sig ind allerede nu og få resten af året
gratis under forudsætning af, at man fortsætter sit medlemskab ind i
2022. På den måde tager man det bløde aftræk til et eventuelt nytårsforsæt eller måske en lille livsstilsændring ☺
Og til mændene (mest henvendt til jer omkring de 35-40+) i Sønderris, som går og tænker, at de også burde komme i gang. SSK Fitness
har alle de maskiner der skal til for at holde ”farkroppen” sund og rask
og fri for skavanker ☺
I takt med at vi bliver ældre, daler vores fysiske potentiale. Vores hormonniveau ændres markant, vores muskelfibertypesammensætning ændres også, men det der primært
gør at vores præstationsevne, kondition, styrke og sundhed går ned, er at vores aktivitetsniveau og træning i den aldersgruppe også er gået ned. Med to styrketræninger i centeret om ugen kombineret med lidt
løb eller anden cardio, vil du kunne ændre din krops sundhedstilstand markant på få måneder. Betragt det
som en investering i dig selv og dit generelle velvære.

Vel mødt i SSK Fitness
Mvh
Morten Alslev
Afdelingsleder SSK Fitness
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