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Side 3: Sønderrisfesten 2022 
Side 4-5: Skolemusical ’Thors brudefærd’ 
Sie 6-7: Bedsteforældredag  i Fritteren 
Side 8-9: Førskolens aktiviteter 
Side 10-11: Sidste skoledag 
Side  12: Snapshots fra Fritteren 
Side 13: Nyt fra baptistspejderne 
Side 14: Guldager Kirke 
Side 15: Sønderris-pædagoger på kursus i Finland 

Forsiden: Midtgård modtager hver dag små og større gæster, som i gårdens grønne omgivelser kan læ-
re og blive kloge på hvor maden kommer på, både den der har grønne blade, og den der går på to eller 
fire ben. 
Man lærer også om at være ude i al slags vejr og bruge sin gode opfindsomhed til at lave sig en grøn 
bladparaply, når vejret bliver lidt for vådt.  
 

Skolesommerferien nærmer sig med raske skridt. Skolen har gang i planlægningen af det kommende 
skoleår, mens det gamle år skal gøres færdigt — de sidste opgaver skal løses, den sidste bog skal læses, 
den sidste afgangsprøve skal overstås, så man kan gå på ferie med god samvittighed.  
 
Om et par uger bliver det tid at klippe hækken — husk at give fuglene ro til at få deres unger på vingerne 
— og alt det sommerdejlige kan gå i gang. 
 
Sønderrisets redaktion ønsker alle en god sommer! 
 

->bee 

http://www.esbjerg1kreds.dk/
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Vikinge-regentparret Tora og Regnar hol-
der af at få fortalt en god historie, og en 
dag hører de myten om hvorledes den 
magtfulde gud Thors magiske hammer 
blev stjålet af mørkets fyrste, jættekongen 
Trym. 
 
Trym stiller som betingelse for at levere hammeren 
tilbage, at han må få den smukke gudinde Freja som 
sin kone. Det synes Freja bare ikke er en rigtig god 
idé, men Thor må da gerne låne noget tøj af hende, 
hvis det kan hjælpe…. 
 
Med list og snilde lykkes det for Thor og luskebuk-
sen Loke at bringe klenodiet tilbage til Asgård, men 
ikke før Thor er blevet grundigt ydmyget! 
 
Denne oldgamle fortælling fik for nylig nyt liv, da 
de ca. 80 elever på Sønderrisskolens fjerde årgang 
opførte den som en musical, hvor alle medvirkede. 
Der var musikanter og kor, og der var i massevis af 
skuespillere på de to scener, både trælle klædt i 
snavsede pjalter, en dronning, gudinder og guder i 
vikingetidsmode, godtfolk og kongefølge i oldtids-
skjorter og stormænd med lange sværd og svingende 
kapper. 
 

I dette skoleår er fjerde årgang udnævnt til’KUL-
TURÅRGANG’ og har sammen med deres engage-
rede lærere arbejdet med musik, sang og instrumen-
talspil, så alle elever kan spille et instrument og kan 
synge de mange gode sange som forestillingen bød 
på. Årgangen har fået hjælp af dygtige dramafolk 
fra Esbjergs Kulturskole til at lære at gå på scenen, 
sige replikker og agere for et publikum. Og for at 
skabe den rigtige oldtidsstemning havde de lånt ef-
fekter som lerkar, fåreskind og pilekurve i Jernalder-
landsbyen i Guldager.  
 
Eleverne har været vildt dygtige til at udfylde alle 
de forskellige roller, og de siger at det har været rig-
tig sjovt at være med til, og de har lært rigtig meget, 
samtidig med at arbejdet med forestillingen har styr-
ket deres selvtillid og evner til at turde at stå foran 
andre og fyre den af. 
 
TVsyd var på pletten og filmede og interviewede, 
og man kan læse mere på deres hjemmeside: 
https://www.tvsyd.dk/esbjerg/thor-mod-trym-teater-
og-musik-giver-elever-bedre-trivsel 
 

->bee 
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Fritterens børneministerium, som er alle 
børns talerør, havde ønsket at afholde en 
bedsteforældredag.  
 
De ville sælge kaffe og kage, for at kunne bruge 
overskuddet til at købe eller lave noget fedt i fritte-
ren, som alle børn kan have glæde af. 
 
Så onsdag d. 25/5 mødte rigtig mange bedsteforæl-
dre med deres børnebørn i fritteren. Børnene viste 
deres bedster rundt og der var forskellige aktivite-
ter de kunne fornøje sig sammen om. Bl.a. kryds 
og bolle, stable sukkerknalder eller plastikkrus, 
tegne, kaste langt med en gummistøvle mm. Især 
var ansigtsmaling populært, og flere børn og bed-
ster blev flot pyntet.  
 

I Stjernehuset blev der købt kaffe, saftevand og 
kage i lange baner, og der blev samlet et pænt be-
løb på over 6000,-.  
Vi siger 1000 tak for den flotte opbakning! 
 
Børneministeriet vil nu arbejde videre med hvad 
pengene skal bruges til. 
 
 

 
 

Susanne Pedersen 
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Førskolen har været på 
krible/krable tur til Midt-
gård. Det var en megafed 
tur og børnene lærte aaalt 
muligt om insekter, 
spindlere og bløddyr.  
 
De fandt insekter og lave-
de snegle-væddeløb og 
strømpe-orme og besøgte 
flere spændende lærings-
stationer. Det var et super 
godt forløb og alle børn 
lærte en hel masse:-) 
 

Susanne Pedersen 
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Vi har i førskolen været optaget af 
at inddrage børnene mere i hvad de 
godt kunne tænke sig at lave, og 
det at have medbestemmelse. Vi 
har derfor valgt at lave to uger, 
hvor det handlede om valgfag. 
Hvert barn kunne vælge sig ind på 
et valgfag. De tre valgfag bestod 
af: Udeliv, Bevægelse og sang, og 
kreativitet. 

Susanne Pedersen 
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Børnene i fritteren nyder 
friheden til at lege, spille, være 

kreative mm. Vi ser rigtig meget leg 
på tværs af klasser og årgange og 

hvordan nye venskaber opstår. 

Susanne Pedersen 
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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  

’Sønderriset’ er udkommet i Esbjerg
-bydelen Sønderris i 34 år - altså si-
den 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 mel-
lem Sønderrisskolen, Sønderris Lo-
kalråd, den lokale sportsklub SSK, 
Guldager Kirke og sognets menig-
hedsråd, 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 beta-
ler for fremstillingen af bladet, skal 
man henvende sig til Peter Hunde-
bøll pr. e-mail, hvis man ønsker ma-
teriale optaget. Han vil kunne afgøre 
om materialet er egnet til netop vo-
res blad, og han vil kunne oplyse dig 
en evt. pris på hvor meget det vil ko-
ste dig. 
 
Hvad koster det at få noget i bla-
det? 
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 an-
svarshavende redaktør Peter Hunde-
bøll skønner at det er foreneligt med 
bladets øvrige bidragydere og for-
mål.  
 
Deadline for næste nummer er den 
5/8 2022. 
 
Vil du vide mere om ’Sønderriset’, 
så kig ind på hjemmesiden soender-
riset.soenderrisskolen.dk (du kan 
blot google på bladets navn) 

->bee 
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Vi har været på et utroligt spændende 
ERASMUS kursus i Oulo i Finland. Kur-
set omhandlede “Finnish approach to 
pupil’s wellbeing – how to bring more 
activities, fun and joy to the classroom” 
 
Kurset gav os mange nye ideer og masser 
af inspiration, både fra underviseren, men 
også fra de andre kursusdeltagere fra både 
AURA Hjerting, Portugal, Kroatien og 
Estland. 
 
Udover et rigtigt spændende kursus fik vi 
også lov at opleve byens kulturelle ople-
velser og den smukke natur, samt networ-
ke med de andre kursister. 
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Sidste skoledag er altid festlig på Sønderrisskolen. De gode traditioner bliver holdt passende 
i hævd og handler om hyggeligt samvær, sjove og skøre klude, vandgang uanset vejret og 
leg og optræden. Og karameller. Og lidt buksevand. 
 
Tak til 9. årgang for en herlig formiddag! 

Fotos her og inde i bladet: Jane P. 


