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Sønderris  
Sportsklub  
søger en frivillig til  

KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION 
+ SOCIALE MEDIER+ SOCIALE MEDIER

SSK er en sund og  

velfungerende sportsklub  

med ca. 1.100 medlemmer  

og ca. 150 frivillige.

SSK tilbyder mange former  

for sport, men også sociale  

aktiviteter for både  

børn og voksne.

VI SØGER EN FRIVILLIG DER 
HAR ØJE FOR DEN GODE  
HISTORIE, OG HAR LYST TIL 
AT FÅ ERFARING MED EN 
BRED VIFTE AF KOMMUNI-
KATIONSOPGAVER.

Målet er at gøre SSK mere synlig og 
attraktiv overfor både eksisterende- 
og potentielle medlemmer. Du skal 
have god dømmekraft og et godt 
etisk kompas og være en god team-
player.

EKSEMPLER PÅ OPGAVER:
  Opdatere og lave indhold til 

soenderris-sk.dk
  Lave indhold til Facebook, samt 

Instagram
 Lave indhold til eksterne medier
 Skrive pressemeddelser

VI FORVENTER,  
AT DU:
Kender de forskellige sociale mediers 
muligheder og begrænsninger.

KONTAKT:
Inge Hansen på inge@sdu.dk hvis du 
tænker dette kunne være noget for 
dig, eller du blot vil vide mere.

Læderskildpaddes død ikke opklaret
SÆDDING – Dødsårsagen for den 192 centimeter 
lange og cirka 300 kilo tunge læderskildpadde, der 
fredag den 6. august blev obduceret foran et stort 
publikum på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Sædding, 
er endnu ikke fundet. Obduktionsrapporten er i 
skrivende stund ikke klar, oplyser Lene Friis Møller, 
naturvidenskabelig chef på museet, til Hjerting Po-
sten. I skildpaddens mave var en klar plastpose, et 
manilamærke og et hjørne af forsiden af plastikskilt 
fra en bakke blåmuslinger, har Charlotte Bie Thøste-
sen, der er biolog og museumsinspektør, oplyst til 
Jyllands-Posten. Men det menes ikke at være døds-
årsagen. Den døde skildpadde drev i land i starten 
af november 2020 ved Ballum, blev fundet af en flok 
børnehavebørn og blev frosset ned. Det er kun sjette 
gang siden 1948, en læderskildpadde er drevet i land 
i Danmark. Den holder til i tropisk farvand, men den 
kommer vidt omkring i sin jagt på vandmænd.

Auraskolen er eTwinning-skoler
6710 – I Danmark er der netop udnævnt syv nye 
eTwinning-skoler. eTwinning – er online undervis-
ning på tværs af landegrænser i Europa. Auraskolen 
tegner sig for to af disse udnævnelser, idet Hjerting 
Skole Aura og Sønderrisskolen Aura netop er blevet 
udnævnt. Derudover har Bryndum Skole Aura sidste 
år fået udnævnelsen. Det betyder, at Auraskolen nu 
samlet kan kalde sig eTwinning-skole. For elever og 
medarbejdere på Auraskolen betyder udnævnelsen 
til eTwinning-skole, at de allerede har arbejdet med 
projekter på tværs af landegrænser i EU. Således 
har Sønderrisskolen Aura på 8. årgang i to år arbej-
det med klimaforandringer og miljøudfordringer i 
projektet Making Schools more sustainable – Nordic 
CRAFT. På den måde bliver verden lig med klasse-
lokalet, mener lærer på Sønderrisskolen, Eva Larsen. 
På Bryndum Skole Aura har et Erasmus-projekt med-
ført, at projektet mellem rejserne via eTwinning har 
udviklet sig til et mere gennemarbejdet projekt, hvor 
alle bliver involverede. På Hjerting Skole Aura har 4. 
klasse arbejdet med projektet Europe in postcards, 
hvor 35 klasser i europæiske lande har skrevet, sendt 
og læst postkort til og fra hinanden.

Ridderkors til byrådsmedlemmer
KOMMUNEN – Borgmester Jesper Frost Rasmussen 
kunne 16. august overrække ridderkorset til byråds-
medlemmerne Henning Ravn, Henrik Vallø, Hans 
Erik Møller og Jørgen Ahlquist og ridderkorset af 1. 
grad til byrådsmedlem Preben Rudiengaard.

   

SOMMERFEST – Også i 
det hurtigt voksende om-
råde Sønderris er der fest-
dage i denne uge. Sønder-
risdagene, som festdagene 
kaldes, startede mandag.

”Sønderris er ubestridt 
Esbjergs nyeste ’landsby’ 
og som så uden dybe tradi-
tioner i afholdelse af disse 
’samlede’ landsbyaktivite-
ter, som man ofte ser an-
dre steder. Der er gennem 
tiden nogle rigtige gode 
tiltag, som har bidt sig fast 
med blandt andet en hal-
fest, en aktiv sportsklub, 
spejdere med mere for at 
samle bydelen,” forklarer 

Inger Hansen fra Sønderris 
Sportsklub.

”En festuge supplerer 
disse tiltag og giver lokale 
foreninger og virksomhe-
der en mulighed for at pro-
movere sig selv. Sønderris-
dagene er tiltænkt som en 
kulturel begivenhed, som 
gerne skulle kunne samle 
borgerne i Sønderris om 
nogle festlige dage,” smiler 
hun.

Programmet resten af 
ugen ser således ud:

Onsdag klokken 16.30 er 
der fælles kalenderfotogra-
fering foran hallen for alle 
børn og unge i SSK. Der er 

også forældrefodbold 17 til 
20 på banerne ved hallen. 
Hvert børnehold spiller en 
kamp mod forældrene. Der 
er grillpølser, drikkevarer 
og slik til salg.

Samme dag er der gym-
nastikdag i hallen 17-18. 
Efter fællesfotografering til 
årets julekalender inviteres 
vi alle gymnastikbørn, sø-
skende og forældre til Åben 
hal med fælles opvarm-
ning, hvorefter der er stor 
redskabsbane samt mulig-
hed for at prøve springred-
skaberne. 

Torsdag byder fritidslub-
ben 16-19 ind med salg af 

kage, frugt, kaffe, the og 
saft, balancebom-tvekamp, 
blyant i flaske, ansigtsma-
ling, flaskebowling og WO-
OP-skattejagt med mobil. 
Børn skal følges med en 
voksen.

Fredag 17-21.30 er der 
børnedisko i hallen, 1. til 
3. klasse fra 17-19, 4. til 6. 
klasse fra 19.30-21.30. Det 
en ’lukket fest’, der vil ikke 
blive mulighed for at lege 
udenfor i de to timer festen 
varer. 

Søndag den 29. august 
sluttes af med affaldsind-
samling fra 9.30-12.15.

-fina

Mandag startede 
det med pardans, 
tirsdag rekord
forsøg i ’fritteren’, 
onsdag er der  
gymnastikdag,  
fredag er der  
diskotekObduktionsrapporten om læderskildpadden er endnu ikke 

klar. Foto: Hjerting Posten

Festuge i Sønderris i Sønderris  
er skudt  
i gang

Fra mandagens prøvetime i Bugg-pardans. Fredag kan Fra mandagens prøvetime i Bugg-pardans. Fredag kan 
børnene slå sig løs ved et børnediskotek. Foto: Inge Hansen.børnene slå sig løs ved et børnediskotek. Foto: Inge Hansen.

De fem stolte ’’riddere’. Foto: Esbjerg Kommune


