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Hvis I ikke modtager bladet, kan det
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Multi-centerets foyer.

Side 12: Pigeraketten
Side 13: Gymnastik
Side 14: SSK Gymnastikopvisning
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Side 16: Forårets arrangementer i Guldager og
Hostrup Kirker
Side 17: Påsken i Kirken
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Side 20, bagsiden: Baptistspejderne

Forsiden: Afslutningen på vinteren — begyndelsen på foråret — blev markeret med den årlige gymnastikopvisning, som samlede store og små SSK-medlemmer i glæden ved samværet og idrætten.
Der er slet ikke plads i ’Sønderriset’ til alle de dejlige fotos fra dagen, men kig ind på
soenderris-sk.dk/gymnastik og tag del i oplevelserne.
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Efter 2 års pause pga corona kunne
vi endelig igen invitere førskolebørnene til bamsefest på skolen.
Til bamsefesten kommer børnene med deres
yndlingsbamse og forældre. Alle bydes velkommen på Stjernetorvet, hvorefter børnene
bliver delt i grupper og går med fritterpersonalet over i skolens lokaler.
Her hilser vi på hinanden og møder de børn
man skal gå i førskolegruppe med. Man laver
også en lille opgave og et navneskilt, som kan
stå klar og pynte 1. april, når man starter i førskolen. Alt imens børnene hygger sig med de
voksne, bliver forældrene på Stjernetorvet og
får praktiske informationer og hører om livet
som førskolebarn.
Derefter henter forældrene børnene og går i
fritterens lokaler, hvor der i år var juice og
pølsehorn til børnene. Det er sådan en fin måde at mødes på og børnene får set og hilst på
de voksne de skal være sammen med, og de
ved hvor de skal være, når de starter.
Susanne Pedersen
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Frihed i valgfag: Fra to timer til tre uger
På Sønderrisskolen Aura har frihedsforsøget givet eleverne i 7. og 8. klasse nye, spændende
valgfag, som i stedet for to ugentlige timer er
samlet i tre uger om året. Det skaber bedre plads
til fordybelse og aktiviteter, der kræver mere tid.
Det er onsdag morgen på en af årets første forårsdage, hvor solen kæmper mod tågen, og eleverne på et
af Sønderrisskolen Auras valgfagshold møder ind til
skoledagen i praktiske sko, overtræksbukser og varme jakker. Der står nemlig udeliv på skemaet hele
ugen, og i dag prøver eleverne kræfter med naturen
på Myrthuegård. De skal samle urter i køkkenhaven,
lave mad over bål og på cykeltur i Marbæk Plantage.
Lærere har budt ind med emner
I 7. og 8. klasse har eleverne normalt valgfag to timer om ugen, men den praksis har Sønderrisskolen
Aura brugt friheden i velfærdsaftalen til at bryde op,
så valgfagene i stedet er komprimeret til tre gange
en uge i løbet af skoleåret. Samtidig har skolen sagt
farvel til de traditionelle valgfag, og lærerne har i
stedet budt ind med emner ud fra deres egne kompetencer, viden og interesser. Det er endt i fem nye
valgfag: Madkultur, kulturfag, trækundskab, udeliv
og alternativ idræt.
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”Det giver meget mere mening at samle valgfagene
i en uge ad gangen, fordi vi kan fordybe os og nå
nogle helt andre aktiviteter, end vi kan på to timer.
Det kræver selvfølgelig en del forberedelse, fordi vi
selv skal opfinde al materialet, men vi nyder at arbejde med det, der interesserer os, og det smitter
positivt af på eleverne,” fortæller lærer Eva Annine
Larsen.
Står på mål for faglighed
For skolens pædagogiske leder, Martin Rudbeck
Wittenkamp, er det oplagt at bringe friheden i spil i
valgfagene, og han oplever begejstring hos både
lærere og elever.
”Før kunne eleverne vælge mellem de traditionelle
valgfag, og nu bringer vi noget nyt og spændende
ind, som vi til fulde kan stå på mål for fagligt. Bagsiden af medaljen er det bureaukrati, der følger med,
for vi har faktisk ikke fået det godkendt af ministeriet endnu. Vi er sat fri, men så alligevel ikke helt, og
det stækker lysten til at sætte nye initiativer i gang,”
siger Martin Rudbeck Wittenkamp.
Gerne endnu flere valgfagsuger
Alt det ved eleverne heldigvis ikke noget om. De er
nemlig i fuld gang med den anden af tre valgfagsuger om udeliv, og den nye ordning passer dem godt.
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I hvert fald flokken på Myrthuegård,
der nyder skoledagen under åben
himmel.
”Det er fedt at få lov at være aktiv og
komme ud af skolen, så vi ikke skal
have almindelige skolefag. Det er
godt at have valgfag i en hel uge ad
gangen, og det måtte gerne være
endnu flere uger om året,” siger en
flok drenge.
De varmer sig ved ilden i stenovnen
og glæder sig til frokost, hvor menuen står på fladbrød og vildtruller.
Men først skal de have samlet appetit, så hele holdet suser afsted på
mountainbikes ud i plantagen. I morgen skal de øve sig i lejrbygning. Og
dagen efter skal de på vandretur. Det
er da ægte udeliv.

MW
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Pr. tradition fylder Sønderrisskolen år den 15. marts
— således også i år, hvor vi endelig kunne samles
lige så mange som vi er — de store på gården holdt
dagen på en anden måde, men alle børnene på skolen
var bare med! Se, hvor vi fylder på Stjernetorvet!
Der blev sunget fødselsdagssang for skolen, og musiklærerne havde som altid indøvet nogle lækre numre med kor og klaver, som vi kunne klappe ad og
nynne med på.
Til sidst gik alle klasser hver til sit med en stor fødselsdagskage under armen til at hygge med i klassen.

->bee

6

Sønderriset

7

Sønderriset

På Sønderrisskolen arbejder vi begejstrede med frikommune forsøget. Ét af de tiltag vi har haft særligt
fokus på er børnenes medbestemmelse i SFO’en. Vi har derfor skabt et børneministerium som skal varetage de forskellige årganges ønsker og idéer til hvordan SFO’en kan forbedres og fornyes med tilbud
og aktiviteter.
Børnene fra 0. – 1. – 2. og 3. årgang kan skriftligt bidrage med ønsker og idéer til en børnepostkasse
som hænger til rådighed i SFO’ens lokaler. Ud fra disse skriftlige ønsker, drøfter børneministeriet en
gang om måneden hvad der kan lade sig gøre og vil være mest aktuelt at få implementeret for således at
få en god SFO.
Sebastian Mogens Christensen
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Bag maskerne skjuler sig Gunhild, Pia og Sonja

På Sønderrisskolen har vi været så heldige at få
del i Erasmus-midlerne pga. af Lisbeth Kodals
store arbejde i dette. Dette åbner op for kompentenceudvikling, sparring og samarbejde
med kolleger på tværs.

og ADHD. Endvidere fik vi lært nogle forskellige
lege, der styrker det enkelte barn, og vi prøvede
rollespil, hvormed man ofte bliver bedre til at se
tingene fra forskellige vinkler.

Vi har bl.a været i Split, Kroatien, i uge 4, hvor vi
fik en større viden om børn med specielle behov.

Kort sagt en tur med fokus på faglig viden, og
hvordan denne kan inddrages i hverdagen.

Det var utrolig lærerigt at få lov til at fordybe sig,
og få nye tanker og ideer med hjem, der skal afprøves.

Pia Louise Vesthy Hartvigsen
Pædagogisk leder

Vi fik indblik i mindfulness, fototerapi, autisme

2.c har være på skøjtetur sammen i skøjtehallen.
Med hjelm og tykke benvarmere kan man godt tåle
at miste balance et par gange, men huha det kan være svært.
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3. årgang er flyttet fra fritteren og over i klubben.
De har ventet længe pga corona. De har længe hygget sig i fritterens fede kælder og vi sluttede af med
et par fede turneringer med pokaler og konfetti ud
over det hele.
I klubben er de blevet taget godt imod og benytter
sig flittigt af alle de aktiviteter, som klubben byder
på.
De voksne fra fritteren, som har været tilknyttet 3.
årgang, sagde ”farvel” til børnene med et brag af
en diskofest.
Det var en kæmpe succes med alt hvad hjertet begærer til en ægte fest: Rød løber, sodavand, chips,
snolder, pølsehorn, diskolys, høj musik og selvfølgelig stopdans og limbo:-)
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10.-12.
JUNI 2022

FRA FREDAG KL. 15.00

TIL SØNDAG KL. 15.00

STED:

SSK FODBOLD
TILMELDING:

VIA ONLINE SHOP
PÅ SOENDERRIS-SK.DK
SENEST

D. 8. MAJ
2022

Pris
pr. barn:

350 kr.
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/SSKFODBOLDSKOLE
VED SPØRGSMÅL KONTAKT MIKKEL JØRGENSEN PÅ MIKKELJ78@HOTMAIL.COM

HOUNISEN GROUP

Forårssæson
START E R FR A UGE 14 TI L OG M ED UGE 27

Vi træner
e
i denstliikllsa
l
gymna en af
ved sid n
skole

Voksenhold

MA NDAG KL . 18 .00-19.00

TORSDAG K L . 1 8 .0 0 -1 9.0 0

Yoga m. Pernille

MA NDAG KL . 19.00-20.00

CrossDance m. Joan

Stram op m. Monica & Anni
Kun
til og med
uge 25

T IRS DAG KL . 18 .00-19.00

Tabata m. Lene & Inge

T IRS DAG KL . 19.00-20. 30

CrossGym m. Camilla, David & Tom

Kun
til og med
uge 25

TORSDAG K L . 1 9.0 0 -20. 3 0

CrossGym m. Camilla, David & Tom
LØRDAG K L . 1 0.0 0 -1 1 .0 0

Høvdingebold m. Lisbeth & Martin
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Årets gymnastikopvisning blev afholdt d.27 marts
2022 i SSK Sønderris Sportsklub.
Stemningen var helt i top fordi vi efter 2 års Corona
pause endelig kunne afholde gymnastikopvisning
igen.
Der var omkring 150 gymnaster på gulvet samt mange tilskuere i hallen og dagen var fuld af kolbøtter og
saltoer, rytme og seje dansemoves, sjipning og flotte
spring. Det var en dejlig dag med festlige opvisninger, liv, bevægelse og fed musik.
Alle 5 af foreningens børnehold gav opvisning, og på
voksen siden var “SSK Dans” og “Kom og Dans” gået
sammen om at vise forskellige stilarter samt vores
gæstehold fra “SGI Rope Shipping team” og SGI
Spring Mix.
Der blev uddelt 15 års æresnål til Inge Hansen som
har været frivillig siden 2002.
Årets træner 2022, gik til Jeanette Hansen som har
været frivillig siden 2017. Stort tillykke til jer begge.
Tak til alle instruktører og hjælpetrænere for jeres
store indsats gennem hele sæsonen. I har virkelig
lagt mange timer i og uden for hallen og gymnastiksalen, og det betyder rigtig meget.
Uden jer – ingen gymnastik!!!
Når man ved, hvor mange kræfter I har lagt i gymnastikken, er opvisningen ikke kun festlig, men også
rørende!
Tak til gymnaster, forældre og tilskuere for opbakning og hjælp på dagen og rydde op. Vi kan ikke
afholde gymnastikopvisning uden jer.
Alle billeder der er taget i forbindelse med vores
gymnastikopvisning samt alle holdbilleder, kan ses på
vores hjemmeside: https://soenderris-sk.dk/gymnastik
Vi ses til næste sæson!

Med venlig hilsen
Linette Stig Mackenhauer
Sønderris Sportsklub
Afdelingsleder Gymnastik
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Forårets arrangementer i Guldager og Hostrup sogne 2022
April
Fredag den 1. april kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris
Onsdag den 6. april kl. 14.00. Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Inden Danmark og verden lukkede ned i marts 2020 og gjorde det umuligt at rejse, nåede vores sognepræst, Brian Bannerholt, at besøge
New Zealand. I billeder og ord vil han denne eftermiddag tage os med til den anden side af jordkloden. Kaffe 20 kr.
Onsdag den 6. april i Guldager Kirke kl. 19.00: Koncert med Guldagertrioen. Trioen består af Meike Fomsgaard Franke, violin, Signe Friis, tværfløjte og Karina Bøje Jensen, orgel/klaver.

Fredag den 29. april kl. 14.00: Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris

Maj
Onsdag den 4. maj kl. 14.00. Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. Foredrag ved sognepræst Johannes Gjesing: Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland - og nogen af dem er ikke engang løwn.
Johannes Gjesing er sognepræst og har levet sit præsteliv i Sønderjylland begyndende med Halk mod øst
og nu Gram og Fole i vest. Han vil med humor fortælle om mennesker han har mødt og deres betydning
for hans møde med Sønderjylland.
Gjesing er en meget brugt foredragsholder. Han er desuden fast skribent i Jyske Vestkysten, klummeskriver i forskellige aviser, kulturvejleder på P1. Mange vil også kende ham fra hans historier i P4 syd og fra
Radio Globus.
Han har også et Folkevognsrugbrød, han laver radio fra. Så er man I det sønderlyske kan man støde ind i
Humørbussen.
Ud over præsteembedet er han brandmand, formand for byfesten Pins’Mærken og sidder i mange bestyrelser - har en hund, der hedder Brorson - er professionel julemand og har alt for mange børn. Kaffe 20 kr.
Onsdag den 11. maj kl. 18.30: Herreklub. Denne aften vil vi besøge Guldager Sognearkiv og Esbjerg International School. Vi mødes ved parkeringspladsen på Esbjerg International School, Guldager Skolevej 4.

Juni
Onsdag den 1. juni kl. 14.00. Sogneeftermiddag i Guldager Kirke. Denne eftermiddag mødes vi ved Guldager Kirke, hvor graver Søren Brydsø vil give en rundvisning på kirkegården. Efterfølgende går vi i Guldager Forsamlingshus og drikker kaffe. Kaffe 20 kr.

Guldager og Hostrup menighedsråd
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Skærtorsdag den 14. april kl. 10.30
i Hostrup Kirke
Efter familiegudstjenesten arrangeres påskeæggejagt for børnene og der serveres
kaffe for de voksne.
Tag børn og børnebørn med i kirken og giv hinanden en god start på Påskedagene.

Med venlig hilsen
Hostrup Menighedsråd

******************************************************************************

Læseklub – noget for dig?
Hostrup Menighedsråd planlægger at starte en læseklub. Rammerne er endnu ikke fastlagt, men
skulle du have lyst til at deltage så kontakte enten Birgitte Pedersen,
birgitte.pedersen@hotmail.com eller Lisbet Drangsfeldt, hansen.drangsfeldt@mail.tele.dk

******************************************************************************

Nyt fælles logo for Guldager og Hostrup Sogne
Det nye logo symboliserer, i al sin enkelthed, en grafisk sammenføjning
af bogstavet G for Guldager og H for Hostrup.
H’et symboliserer også to kors for de to kirker omfavnet af cirklen som
et symbol på evigheden.
Logoet er udarbejdet af Sine Grønberg, juni 2020.
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Gudstjenesteliste for
Guldager og Hostrup
Dato

Guldager Kirke

Guldager Hostrup Præst Bemærkninger

10. april 10.30
14. april 19.00

BB
10.30

Palmesøndag

BF

Skærtorsdag. Familiegudstjeneste i

BF

Hostrup (se annonce)
Langfredag

BB

Påskedag

18. april 10.30

BB

2. påskedag

24. april 10.30

BF

1. s. e. påske

15. april 10.30

Sognepræst

Brian Bannerholt
Kirkevænget 9
Guldager
 75 11 60 30

Konstitueret sognepræst
17. april 10.30

1. maj

09.00

7. maj

09.00

10.30

BB

2. s. e. påske

10.00

BF

Konfirmation, ingen vielser

8. maj

10.30

BF

3. s. e. påske

13. maj

10.00

BB

Konfirmation, ingen vielser

14. maj

10.00

BB

Konfirmation, ingen vielser

15. maj

10.00

BF

Konfirmation, ingen vielser

22. maj

09.00

26. maj

10.30

29. maj

10.30

4. juni

10.30

5. juni

10.30

6. juni

10.30

12 juni

09.00

19. juni

10.30

26. juni

10.30

10.30

BB

5. s. e. påske

BB

Kristi Himmelfartsdag

BF

6. s. e. påske
Dåbsgudstjeneste

09.00

Pinsedag
2. pinsedag

10.30

Trinitatis
1. s. e. trin

09.00

2. s. e. trin

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen
BB: Brian Bannerholt
BF: Bjarke Flemming Friis
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Bjarke Flemming Friis
Umanakvej 105
6715 Esbjerg N
 50 51 60 20
bff@km.dk

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 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.
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’Sønderriset’ er udkommet i Esbjerg-bydelen Sønderris i 34 år - altså siden 1988. Bladet uddeles gratis til
samtlige husstande i området. Det vil sige at ca. 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 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.
Hvad koster det at få noget i bladet?
2022‐priser for annoncering:
1120 kr. for en hel side
645 kr. for en halv side
405 kr. for en kvart side, alle priser inkl. moms
Indlæg kan optages i bladet, hvis ansvarshavende redaktør Peter Hundebøll skønner at det er foreneligt med
bladets øvrige bidragydere og formål.
Vil du vide mere om ’Sønderriset’, så kig ind på hjemmesiden soenderriset.soenderrisskolen.dk (du kan
blot google på bladets navn)
->bee
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