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Forsiden: Et par dygtige gymnastikpiger viser en flot dobbeltbro ved Sønderrisdagene. 
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Side 3: SSK gymnastikhold 
Side 4-7: Andre SSK-aktiviteter 
Side  8-9: Ultra-cup 
Side 10: Tredje årgang og frikommuneforsøget 
Side 11: Et dejligt gensyn 
Side 12-13: Barndommens Bæk 
Side 14: Kaptajn Karlsen besøger skolen 

 
 
 
 
 
Side 15: Galaksen i køkkenhaven 
Side 16-17: Fritteren 
Side 18-19: Sønderrisklubben med nye tiltag 
Side 20-21: Efterårets arrangementer/Guldager Kirke 
Side 22: Gudstjenestelisten 
Side 23: Baptistspejderne i Sønderris 
Side 24, bagsiden: Galakse-gulerødder :-) 

I 1½  år under coronarestriktioner har skole-
børnene gået i forskellige ordninger, som skulle 
tjene til at skille dem ad i så små enheder som 
muligt.  
 
I løbet af den tid har vi ikke haft nogen af de store begiven-
heder, som er med til at give en vi-følelse, den store følelse 
af at høre til en stor flok, som fx festlighederne til sidste 
skoledag, juleafslutning, Luciaoptog, koncerter og lignende 
sammenkomster, som vi gerne sætter tid af til i skoleårets 
løb, fordi vi ved at det har kæmpe betydning for den enkelte 
at se sig selv som en del af det store, at se sig selv i det sam-
fund, som en skole er. 
 
Samtidig med at disse begivenheder bryder en måske lidt 
ensformig hverdag, er de også en dør ud til fællesoplevelser 
og et rum for glæde og begejstring. 

 
Heldigvis må vi nu atter samles, og mandag den 13. septem-
ber kunne fodbolddrengene fra 8. og 9. årgang invitere på et 
par interessante kampe i turneringen om Ultra-skolepokalen. 
 
Fodboldkampene var en dejlig begivenhed, som kunne sam-
le flere årgange fra skolen. Der blev trommet og råbt fra 
tilskuerrækkerne for at støtte ’vores’ drenge, og det ser ud til 
at det har hjulpet, for de går videre i turneringen. Yesss! 
 
Det var superdejligt at se børnene så glade for at være sam-
men, og fedt at vores hold klarede sig så godt. Det bliver 
spændende at følge dem i den kommende tid.  
Se billeder fra kampen inde i bladet. 

 
 

->bee 

Deadline for næste nummer af bladet er 29. oktober, sidste nummer i 2021 

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.Lokalrådet har næste forside, SSK har bagsiden.  
 
Bente D Eskildsen 

http://www.esbjerg1kreds.dk/
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TRAENINGSPLAN
VINTER 2021/22 SSK HÅNDBOLD

SØNDERRISHALLEN
Hold Født Tidspunkt Kontakt person
MANDAG
U11 Drenge 2010+2011 18:30 - 19:30
U17 Piger 2004+2005 19:30 - 20:45 pernille4715@hotmail.com

TIRSDAG
U7 Mix 2014+2015 16:00 - 17:00 maisoe@gmail.com
U11 Piger 2010+2011 17:00 - 18:15 ag.ladefoged@gmail.com
Senior Damer 2001- 19:45 - 21:00 jpede@youmail.dk

ONSDAG
U17 Piger 2004+2005 18:00 - 19:30 pernille4715@hotmail.com
Senior Five a Side 2001- 19:30 - 21:00 Se FB gruppe "SSK Five-a-side Håndbold"

TORSDAG
Trille Trolle Mix 2016- 16:00 - 17:00 Jull_ek@hotmail.com
U9 Mix 2012+2013 17:00 - 18:15 malene_steffensen@hotmail.com 
U11 Piger 2010+2011 18:15 - 19:30 ag.ladefoged@gmail.com
U13 Drenge 2008+2009 19:30 - 20:30
Senior Dame 2001- 20:30 - 22:00

GULDAGERHALLEN
Hold Født Tidspunkt Kontakt person
MANDAG
U15 Drenge 2006+2007 18:30 - 19:30

TIRSDAG
U13 Piger 2008+2009 17:45 - 19:15 jcspangsberg@gmail.com
U15 Piger 2006+2007 18:30 - 19:45

ONSDAG
U11 Drenge 2010+2011 16:00 - 17:30
U15 Drenge 2006+2007 16:00 - 17:30

TORSDAG
U13 Piger 2008+2009 16:15 - 17:34 jcspangsberg@gmail.com

Træningen 
starter op 
onsdag i uge 33 
(OBS nogle hold 
starter tidligere - 
kontakt træner)

Ret til 
ændringer 
& flytning af 
ovenstående 
træningstider 
forbeholdes

Vi mangler  
trænere til  
U13 drenge og 
U15 drenge 
Kontakt sskhaandbold@
soenderris.dk hvis der er 
noget for dig!

Tilmelding & betaling 
webshop.sport-solutions.dk/
SonderrisSportsKlub

Kontakt 
afdelings- 
ledelsen på  
sskhaandbold@
soenderris.dk for 
nærmere  
information



Er det noget for dig/jer  
så kom til træning  
hver MANDAG  

(indtil uge 41)  
fra 18:30-20:00  

på banerne i Sønderris.

SSK SSK 
OLD-OLD-
BOYSBOYS

SSK OLDBOYS SØGER 
NYE SPILLERE (30+) 
Vi er et hold hvor der er plads til alle og 3 halvleg er lige så 
vigtig som de første 2.
Der vil være fri træning resten af året og endda mulighed for vinter-
træning på kunstgræs fra uge 43.
Vi er vært med en øl eller sodavand efter træning de første gange.
Kontakt Kim Ehlers for mere info)2843 4872
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Rasmus Copsø, træner  

 

I år må Ultra Skolepokalen endelig løbe af stablen 

igen efter et års pause grundet Corona-pandemien. 

Sønderrisskolen deltager naturligvis i denne fod-

boldturnering. I første runde skulle drengeholdet op 

mod Vitaskolen og Hjerting skole. For videre avan-

cement krævede det en førsteplads i gruppen, som 

blev spillet mandag d. 13/9. Kampene blev spillet 

på banen ved Sønderrisskolen.  

Opbakningen var stor og drengene var meget moti-

veret for at vise, hvad de kunne og sende Sønderris-

skolen videre til 2. runde. Dette fremgik tydeligt i 

første kamp, hvor Vitaskolen ventede. Her vandt 

man kampen 3-0 på mål af 2 x Gustav Agerskov og 

1 x Alexander Raun. Kampen kunne godt være endt 

med en større målforskel, men til det var Sønderris-

skolen for uskarpe.  

I anden kamp mødte Sønderrisskolen Hjerting sko-

le. En kamp der endte uden mål på trods af nogle 

store tilbud til hjemmeholdet. Det tætteste holdet 

kom på sejren var et brag af et langskud fra Kasper 

Poulsen, som målmanden fik reddet op på indersi-

den af trekantssammenføjningen.  

Det viste sig dog at være nok til videre avancement, 

da Hjerting skole tabte deres anden kamp til Vita-

skolen. De næste kampe er ikke programsat endnu. 

For pigernes vedkommende var de oversidder i før-

ste runde og træder derfor først ind i anden runde. 

Deres program er heller ikke fastlagt endnu.    
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Jubiii, Sønderris har 
bolden!!! 

Elever fra 4. årgang, 
kulturårgangen, holdt 
den gode stemning  
oppe med fede  
trommerytmer og  
opmuntrende tilråb. 
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Susanne Pedersen 
 
 
På 3. årgang har lærere og pædagoger arbejdet sam-
men om at skabe nye tiltag for eleverne i skoleti-
den. Vi har ”opfundet” 2 nye fag, som vi kalder 
flex og ud-af-rammen. 
Flex ligger i et bånd på 4 lektioner samme dag, 
hvor vi også er 6 voksne til stede. Det gør at vil kan 
dele de 3 klasser i mindre hold og lave nogle fede 
sammenhængende forløb. Flex dækker over fag 
som billedkunst, musik, historie, kristendom, drama 
og natur/teknik. 
Ud-af-rammen er som udgangspunkt elevernes fag. 
Det består i meget høj grad af deres medbestem-
melse og ønsker om, hvad de gerne vil lære.  

 
Vi har brainstormet med dem, og undervisningen 
tager udgangspunkt i deres ønsker.  
I faget ud-af-rammen vil vi rigtig gerne have besøg 
udefra. Så hvis du har, eller kender en der har, et 
spændende job, har oplevet noget særligt eller bare 
gerne vil formidle noget til forventningsfulde børn, 
hører vi rigtig gerne fra dig. Vi vil efterfølgende 
arbejde i tråd med, hvad der er blevet fortalt. Børn 
er vilde med historier ”udefra” og det behøver ikke 
at være mere end 10-20 minutter. 
Vi har allerede en fodboldspiller og en soldat der 
kommer, og vi glæder os helt vildt. Så skriv en 
SMS, hvis du vil byde ind og komme og være gæ-
stefortæller til Susanne nr. 4033 3954. 
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Susanne Pedersen 
 
Traditionen tro var 3.b i foråret 2 hele dage på 
naturskolen i Guldager.  
 
Vi lavede mange spændende ting, men en af de 
sjoveste og hyggeligste var, at gederne havde 
fået kid. Naturvejleder René fortalte børnene at 
man ikke kunne beholde kiddene og de skulle 
bortgives, hvis nogen ville have dem. Så Ingrid, 
var hjemme og spørge sine forældre om de ikke 
kunne have 2 gedekid. Og det var Ingrids foræl-
dre helt med på. 
 
Så klassen var så heldige at Ingrid og forældre 
inviterede os hjem til dem, til et glædeligt gen-
syn med gedekiddene, som var vokset noget, 
men stadig var super søde.  
 
Der var også lavet lækre chokoladeboller, saft 
og kakaomælk til alle børn og voksne. Og vi fik 
også tid til at hilse på deres hund, kattekilling og 
skildpadde. Hoppe på trampolin, gynge, lege og 
spille fodbold i den store have.  
 
Det var bare en helt fantastisk tur:-) 
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Natur og Teknologi er et dejligt og spændende fag, der læg-
ger op til ture ud af huset. På 4. årgang har vi de sidste uger 
arbejdet med ’Barndommens Bæk’, som jo for sønderris-
børnenes vedkommende er Fovrfeldt Bæk, som løber gen-
nem moseområdet mellem Sønderris og Gjesing Nord.  
 
Det er et fantastisk område, som er blevet formet til en mellemting mel-
lem park og vild natur. Et dejligt sted til gåture med hunden eller ens hjer-
tenskær, og et spændende sted for det naturnysgerrige barn. 
Bækkens er næsten usynligt til stede på en stor strækning, hvor buske og 
træer hænger ud over og skjuler og skygger den, så den henligger i halv-
mørke. Den modtager en del næringsstoffer — dels fra plantemateriale 
der falder af træer og buske, dels gødningsstoffer der vaskes ud fra de are-
aler, som den afvander. 
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Eleverne er netop nu ved at skrive rapporter fra be-
søgene ved bækken. De må konstatere, at vandkva-
liteten godt kunne være meget bedre — der lever 
kun få forskellige dyr, og der findes ikke nogen af 
de sartere arter, som kræver megen ilt: fx vårflue-
larver og døgnfluelarver. 
 
Men helt frit for liv er det ikke. En af de mere 
spændende fangster var en signalkrebs, som alene 
ved sin størrelse kunne imponere — den var ca.  15 
cm lang, og den strittede med de store klosakse og 
syntes ikke det var ret sjovt at blive fanget. 
Desværre er det en uønsket art i ferske danske van-
de — den er oprindeligt en amerikansk art, som på 
et eller andet tidspunkt er enten undsluppet fangen-
skab eller er blevet udsat i dansk natur. Det er na-
turligvis ikke tilladt at sætte fremmede dyr ud.  
 
Signalkrebsen er en alvorlig konkurrent til den eu-
ropæiske flodkrebs, som hører hjemme i danske 
vandløb og søer. Men spændende var den nu allige-
vel. Ved vores andet besøg fangede vi en lille sig-
nalkrebseunge på ca 4 cm, den var så lille at den 
var sød, selv om den også havde klosakse og hele 
udstyret til at se farlig ud. Det siges i øvrigt at de 
voksne eksemplarer smager fortrinligt. Måske med 
en kold øl til. 
 
Udover det videnskabelige arbejde med at fange 
dyr, bestemme dem og tælle arter op, var det også 
hyggeligt og dejligt at plaske rundt med gummi-
støvler på, klatre i træerne, falde lidt i vandet, sidde 
på bredden og kigge i vandet mens man snakkede 
med sine kammerater, eller bygge et lille ’land’ til 
et par frøer osv.  
 

Bente Eskildsen 
 
 
Th.ø.: Der var mange små grønne frøer, som var 
virkelig bittesmå. De var rigtig søde. 
 
 
 
 
 
Th. m.: Signalkrebsen kendes på de lyse pletter i 
kloleddet. Europæisk flodkrebs er mere ensfarvet. 
Begge arter fanges og spises. De bliver knaldrøde 
når de bliver kogt. 
 
 
 
 
 
Th. n.: Med nogle sten og vandplanter i bakken kan 
man lave et lille ’land’, som frøerne kan bo i et lille 
stykke tid. 
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Pia Bukdal Pedersen 
 
 
Torsdag den 9. september blev børnene på 0. år-
gang på Sønderrisskolen overrasket af selveste 
Kaptajn Karlsen.   
Kaptajn Karlsen kom ”tilfældigvis” forbi, da bør-
nene sad og sang ABC-sange. Kaptajn Karlsen er 
en gammel sømand på næsten 100 år, som tidligere 
har rejst rundt på alverdens have. Han ved en mas-
se om bogstaver.  
I den næste tid vil børnene blive præsenteret for 
dyr og væsner, som vil lære børnene bogstavernes 
lyd og navn. Alle dyr og væsner har også deres 
egen måde at hilse på, som børnene også skal lære.  
Så bliv ikke overrasket, hvis I hører sjove lyde i 
Sønderris eller omegn. Det er børnene, som øver 
sig i dyrenes hilsner.  
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Spækhuggerne i Galaksen, Stjerneskuddet har været så heldige af få køkkenhaveprojektet i 
år. 
 
Vi startede første havedag i april og har haft fem gange med undervisning af Fie, der er na-
turvejleder på Midtgård. 
 
Vi har oplevet og lært så meget om alt fra frø til høst til madlavning og kompost samt meget 
mere. 
 
Det har været en fantastisk rejse, hvor vi har brugt uderummet som læringsmiljø. 
Udelivet styrker børnenes opmærksomhed og koncentration. Uderummet skaber gode forud-
sætninger for åbne, fordybende og interessante lege der er med til at styrke krop, muskler og 
bevægelighed. 
 
Vi har grebet de mange ideer fra Midtgård og taget dem med i vores daglige pædagogiske 
praksis. 
 
Spækhuggerne takker for en spændende og fantastisk rejse. 
Midtgård er verdens bedste ”legeplads”! 
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Det har været så fedt, at vi, efter sommerferien, 
igen kunne lukke helt op for fritteren. Børn fra alle 
årgange og voksne kan igen lave fede aktiviteter 
med børnene. Legetøj er blevet pakket ud og de 
funktionsopdelte rum er åbnet op, og bliver flittigt 
benyttet. Børnene nyder at de igen må lege på tværs 
af årgange og klasser og nye relationer og venska-
ber blomstrer. 
 
3. årgang har fået kælderen som basislokale. Her 
laver de aktiviteter, for ”store” børn:-). Der bliver 
rå-hygget, spillet, leget og især udklædning er et hit 
lige nu. 3. årgang benytter også aktiviteterne, som 
foregår i fritterens basislokaler i Tyrens Hus.  
 
Vi havde, i forbindelse med Sønderrisdagene, invi-
teret til fritterens rekord-dag. Her kunne børn og 
voksne komme og prøve at sætte en rekord i en af 
de mange sjove discipliner. F.eks. pointkast, Hænge 
i arme på tid, stå på et ben på tid, stå i planke på tid, 
balancebræt mm.  Eftermiddagen bød på fantastisk 
vejr, masser af glade og rekordsættende børn, samt 
forældre og søskende som kiggede forbi og deltog i 
dagen. 
 

Susanne Pedersen 
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HVEM VED HVAD NUTIDENS 
UNGE HAR LYST TIL? 
 

De unge lever i mulighedernes tid. Men 
også i en tid med stort pres fra sig selv og 
omverdenen. Men hvor kan de unge slap-
pe af og lade op, pleje kammeratskaber 
og interesser uden at skulle præstere og 
være perfekte..?  
Det kan de i FRIstedet. 
 
 

Ungdomskulturen skifter hurtigere end de 
unge skifter mobiler og det gør de ellers ret 
ofte. Gennem tiden har vi oplevet kommen-
de og gående kulturer som, punk, graffiti, 
streetdance, skatere, hiphop og mange flere. 
Kulturer hvor de unge deltager i kortere el-
ler længere tid og er en del af disse fælles-
skab. Men hvad så bagefter…. 
FRIstedet er et nyt tiltag i AURA (Hjerting, 
Sønderris og Bryndum), hvor unge kan mø-
des og være sammen som de har lyst til, på 

tværs af kulturer, interesser, sport, musik 
m.m. Her er det de unge der sætter dagsor-
denen for hvad der skal ske eller ikke ske. 
Det er jo kun dem der ved hvad de har lyst 
til og brug for. 
FRIstedet tilbyder til gengæld voksne der er 
tilstede og klar med opbakning til de unges 
ideer. FRIstedet råder over nogle super go-
de lokaler, der gør det muligt, at gøre næ-
sten alt hvad de unge har lyst til. Det er og-
så muligt at tage på ture, da vi har tre 9. per-
soners busser. 
 
 
Åbningstider: man- og torsdag 18.30-21.30 
Adresse: Kebsens Kvarter 70 
Mobil nr.: 51364887 
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Sommeren i klub Sønderris: 
Så er vi kommet ind i efterårs perioden og nye aktivite-
ter følger. 
Vi er kommet godt igennem vores sommer i klubben 
trods Corona der har gjort vi ikke har været på ture så 
ofte, til gengæld har vi hygget i klubben med vandkrige 
og andre sommeraktiviteter. 
I uge 32 startede vi op med en overnatning for de nye 4. 
klasser der nu kunne kalde sig fuldblods klubmedlem-
mer. Det var en fed aften med gang i musik og konkur-
rencer. Arr. varede hele natten, dog blev børnene puttet 
til 2 gode film, dagen efter måtte de fortsætte deres gang 
i klubben, så det var helt sikker nogle trætte børn foræl-
drene fik hjem. 
Vi er meget glade og stolte over vores medlemsboom, 
da vi snart runder 90 medlemmer. 
 
Efterårsaaktiviteter i klubben:  
speedway/cross, ture i svømmehal, andre ture som eks. 
Street mekka, bowling o.a. Flere indeaktiviteter i kreativ 
og 
træværksted, musikforløb, halaktiviteter og LAN party. 
Vi håber også det bliver muligt at holde vores julearr 
sidst i nov. 
I uge 43 får 3. klasserne deres gang her i klubben tirsdag 
og torsdag, sammen med deres klassepædagoger.  Dette 
skriver vi mere om i næste nummer af Sønderriset. 
Vi er så heldige at vi får 2 nye voksne i klubben. 
En fra uge 37 - i et halvårigt 20 timers vikariat,  
Den anden starter i uge 44 på 30 timer i ugen i et etårigt 

projektforløb. 
 
Sønderrisdagene:  
Jubii endelig ku vi igen afholde Sønderrisdage. Her i 
klubben havde vi mange af de samme aktiviteter som 
sidst, hvor forældre og børn udfordrede hinanden. Vi 
havde også lavet en Woopjagt og solgte lækre muffins. 
vi oplevede desværre at Corona lige tog sit indtog her på 
Sønderrisskolen, dette gjorde vi ikke havde så mange 
besøgende som ellers men de der kom havde det sjovt 
og vejret var perfekt den dag. 
Vi glæder os til næste år. 
 
Klubben  
 
Karin og Gunhild 
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 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 Eng-
land 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 livsbekræf-
tende 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 tidli-
gere 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. 
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 bril-
ler. 

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 Ja-
cob 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 for-
tælles i løbet af koncerten.  
Det har ført til mange gode og velbesøgte koncerter med numre af bl.a. Sebastian og Beatles, og i det se-
neste år har de taget fat i de mange smukke numre som er blevet skrevet af Simon og Garfunkel. Ud-
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gangspunktet 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. Sogneeftermid-
dag 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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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 

26. sept. 09.00 10.30 MPF 17. s. e. trin (Høst) 

2. okt. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

3. okt. 10.30   MPF 18. s. e. trin 

10. okt. 10.30 09.00 BB 19. s. e. trin 

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

24. okt. 09.00 10.30 MPF 21. s. e. trin 

31. okt. 10.30   MPF 22. s. e. trin 

6. nov. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

7. nov. 10.30 13.30 MPF Alle Helgens dag (-dåb) 

14. nov. 10.30   BB 24. s. e. trin 

21. nov. 10.30 09.00 BB Sidste s. i kirkeåret 

28. nov. 10.30   BB 1. s. i advent 

4. dec. 10.30   MPF Dåbsgudstjeneste 

5. dec. 09.00 10.30 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 BB 

16.00 MPF 

14.30 MPF   Juleaften 

25. dec. 10.30 09.00 BB Juledag 

26. dec. 10.30   MPF 2. juledag 

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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          Baptistspejderne har et godt tilbud 
  

TIL DIG! 
 

Der er plads til flere spejdere  

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 

 

     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 30. 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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Økologiske lækkerier, friske og knasende 
sprøde — Galaksens børn prøver selv at 
dyrke jorden på Midtgård og lærer en  
masse om hvor alting kommer fra. 


