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Fastelavnsfest
i Sønderris

Vi skal slå katten af tønden, lege og 
danse til levende musik. Du får en 
fastelavnsbolle, juice eller cacao og en 
slikpose. Der er præmier til kattekonge, 
kattedronning og de bedst udklædte.

Der vil være mulighed for at de voksne kan 
købe fastelavnsboller, kage, kaffe m.m.

Egne drikke- og madvarer må IKKE medbringes (kun til babyer)

Søndag den 27. februar 2022
Kl. 14.30 - 16.30 i Sønderrishallen

holder vi fastelavnsfest for alle børn under 12 år.
(Dørene åbnes kl. 14.00)

Tilmelding/Betaling:
Via selvbetjening på 
webshop.sport-solutions.dk/SonderrisSportsKlub 

Sidste frist for køb af billetter  
er d. 22. februar 2022

Billetter  
til børnene  

kan købes for 
kr. 70,-



*Tilbud  
til voksne  

og unge fra 15 år

Kr. 149,- 
pr. måned

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 admini-
strationsgebyr. 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.

LÆS MERE
Du kan se meget mere om hvad SSK tilby-
der på soenderris.dk/ssk

SSKSSKSSK
Fritræningsordning
Fritræningsordning
Fritræningsordning

for voksne og unge fra 15 år

*Gælder dog ikke for 
fodboldhold som indgår i 
samarbejde med SGI.



INDKALDER TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG D. 22. FEBRUAR 2022 KL. 19.30

I SØNDERRISHALLEN

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god-

kendelse. 
Fremlæggelse af budget for det kommende år.

 4. Behandling af indkomne forslag.
 5.  Valg af bestyrelse.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til ved-
tagelse, skal være bestyrelsen i hænde ved aflevering til 
formand Inge Hansen, Tvillingernes Kvarter 37, 6710 Esbjerg 
V. senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Oversigt over evt. forslag samt regnskab kan afhentes ved 
formanden 8 dage inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Sønderriset Januar 2022 
 
Vinterstemningen har været fantastisk på Midtgård. 
Det kræver varmt tøj og giver rød næse, men der er 
dejligt højt til himlen og luften er klar. Allerede her 
i februar er der mange tegn på at foråret er på vej. 
Solen er begyndt at varme mere og på disse varme 
dage kan solsortens sang høres. 
  
Vores snedker har i vinterperioden renoveret alle 
bænke ved bålstederne og sat læhegn op ved det 
overdækkede spisested i frugthaven. Midtgårds 
udearealer har åbent året rundt og alle er velkomne 
til at besøge gården og gå tur i det dejlige område.  
Pak eventuelt madkurven og nyd en stille stund i de 
landlige omgivelser. 
 
I 1000-års skoven har der været gang i den, der er 
blevet fældet en del ammetræer. Et ammetræ er et 
træ der udelukkende plantes for at passe på et bli-
vende træ. Når disse bliver så store at de kan klare 
sig selv, fældes ammetræerne for ikke at tage lys og 
næring fra det blivende træ. Ammetræerne i 1000-
års skoven har stået for mange år, men er nu fældet 
og der vil komme mere lys til de træer som var ide-
en med 1000 års skoven. 
 
Hønseholdet på Midtgård har været nedlagt i en 
periode, da det var tid til at skifte flokken ud med 
nogle yngre høns. Som gerne skulle flytte ind på 
gården i slutningen af Januar. 
Hønseforløbet på Midtgård er meget populært og 
mange børnegrupper leger sig igennem disse dage. 
Hvor de får en forståelse om høns og Kyllingens 
udvikling inde i ægget. Æggene bliver lagt i ruge-
maskine og børnene følger æggene de næste 21 da-
ge frem til klækning. 
 
Kongosneglene i stuehuset har formeret sig og det 
vil være muligt at erhverve sig en kongosnegl ved 
henvendelse til Hanne på Midtgård på telefon 
27241452. Kongosneglen lever i et fugtigt miljø af 
spagnum, træ og bark. De bades dagligt og fodres 
med agurk, mælkebøtter og gulerødder. De har 
brug for kalk til udvikling af deres hus og det får de 
i form af sepiaskaller. 

Midtgård er et af de grønne åndehuller i Sønderris. Stedet er en del af Esbjerg Kommu-
nes skoletjeneste, men det er også dejligt at lægge søndags-traveturen forbi. Der er plads 
og plæner at løbe og lege på, og dyr at kigge på og klappe.  
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Februar 

Onsdag den 2. februar kl. 14.00. Sogneeftermiddag 
i Sognehuset, Sønderris. Denne eftermiddag vil vo-
res organist, Karina Bøje Jensen sammen med so-
pran og medlem af kirkens kor, Anne-Johanne An-
dreasen, præsentere os for nye salmer. Kaffe 20 kr. 

Fredag den 4. februar kl. 14.00: Strikkecafé i Sog-
nehuset, Sønderris 

Onsdag den 9. februar kl. 19.00: Herreklub, Sog-
nehuset i Sønderris. Fælles arrangement med Sæd-
ding-Guldager Grundtvigsk Foredragsforening. På 
zarens befaling. Vi får denne aften besøg af histori-
ker og tidligere direktør for Fiskeri- og Søfartsmuse-
et i Esbjerg, Morten Hahn-Pedersen. I årene 1725-
43 gennemførte det russiske imperium to fantastiske 
ekspeditioner gennem Sibirien. Målet var at finde 
nyt land og udvide zarens rige. I spidsen for ekspe-
ditionerne stod to danskere, Vitus Bering fra Hor-
sens og Martin Spangsberg fra Esbjerg. De to dan-
skere skrev sig således ind i verdenshistorien. 

Fredag den 18. februar kl. 14.00: Strikkecafé i 
Sognehuset, Sønderris 

 

Marts 

Onsdag den 2. marts kl. 14.00.  Sogneeftermiddag 
i Sognehuset, Sønderris. Blandt udsatte og indsatte 
ved social-og arresthuspræst Ingelise Wenzel.  
Ingelise Wenzel har de seneste 37 år været tilknyttet 
Jerne Sogn som præst, men de seneste år har hendes 
hovedvirke været som social-og arresthuspræst i Es-
bjerg. Hendes arbejdsdag foregår blandt udsatte og 
indsatte. Vi skal høre om dette arbejde og om for-
eningen De hjemløses Venner. Gennem sine fortæl-
linger, erfaringer, historier og oplevelser tager hun 
os med vidt omkring. Vi hører om søndagene inde i 
Esbjerg Arresthus. Kaffe 20 kr. 
 
 
 

Onsdag den 2. marts kl. 19.00 i Guldager Kirke: 
Vestjysk Orgelfestival med Hedvig Dobias, orgel 
og sanger Andreas Dohn. Der vil blive spillet vær-
ker af Mozart, Carl Nielsen, G. Donizetti, A. Lloyd 
Webber, Buxtehude og Bach. 
 

Fredag den 4. marts kl. 14.00: Strikkecafé i Sogne-
huset, Sønderris 

Onsdag den 9. marts kl. 18.30: Herreklub, Sogne-
huset i Sønderris. Efter vi har fået lidt at spise, vil 
tidligere fiskeskipper, politiker og landbrugsmini-
ster, Laurits Tørnæs, fortælle om sit mangeårige vir-
ke. Mad og drikke 50. kr. 

Fredag den 18. marts kl. 14.00: Strikkecafé i Sog-
nehuset, Sønderris. 

 

April 

Fredag den 1. april kl. 14.00: Strikkecafé i Sogne-
huset, 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 jord-
kloden. 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, tvær-
fløjte og Karina Bøje Jensen, orgel/klaver. 

Fredag den 29. april kl. 14.00: Strikkecafé i Sogne-
huset, Sønderris 
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Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger 

2. jan. 10.30   BB Hellig 3 k. søndag 

9. jan. 10.30 09.00 BF 1. s. e. H. 3. k. 

16. jan 10.30   BB 2. s. e. H. 3. K. 

23. jan 09.00 10.30 BB 3. s. e. H. 3. K 

30. jan 10.30   BF 4. s. e. H. 3. K 

5. febr. 10.30   BF Dåbsgudstjeneste 

6. febr. 10.30 09.00 BF Sidste s. e. H. 3. K. 

13. 

febr. 

10.30   BF Septuagesima 

20. 

febr. 

09.00 10.30 BB Seksagesima 

27. 

febr. 

10.30   BB Fastelavn 

5. marts 10.30   BB Dåbsgudstjeneste 

6. marts 10.30 09.00 BB 1. s. i fasten 

13. 

marts 

10.30   BF 2. s. i fasten 

20. 

marts 

09.00 10.30 BB 3. s. i fasten 

27. 

marts 

10.30   BF Midfaste 

2. april 10.30   BF Dåbsgudstjeneste 

3. marts 10.30 09.00 BF Mariæ bebudelsesdag 

10. 

april 

10.30   BB Palmesøndag 

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen 

BB: Brian Bannerholt     
BF: Bjarke Flemming 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  

 
Guldager Kirke 

 
 
 
 
 

Sognepræst 
Brian Bannerholt 
Kirkevænget 9 

Guldager 
 75 11 60 30 

 

Konstitueret sognepræst 
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 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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Sønderrislokalråd 
Sønderris - en bydel med fokus på sundhed og livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINÆRT ÅRSMØDE 
I SØNDERRIS LOKALRÅD 2022 

ONSDAG D. 2. MARTS KL. 18.30 i PERSONALERUMMET SØNDERRISSKOLEN. 

 

DAGSORDEN 

1. Lokalrådets beretning 

2. Regnskab for 2021 

3. Dialog og fokus på indsatsområder 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af: A. 2. Folkevalgte lokalrådsmedlemmer 

(skal have bopæl i Sønderris) 

B. 1.  Folkevalgt suppleant til  lokalrådet 

(skal have bopæl i Sønderris) 

C. Valg af repræsentanter fra skole 

og/eller dagtilbud 

6. Eventuelt 

 

 

Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde 

senest den25. februar   2021, på adressen Jomfruens Kvarter 42, 

Sønderris eller mail mp@gammelhavn.dk  

Yderligere information: 

29384180 eller www.soenderris.dk 

 

Forkvinde for Sønderris 

Lokalråd Maria Høj Pedersen 


