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Så er der foredrag, strikkecafé og herreklub
SØNDERRIS – Guldager og Hostrup kirker har tre 
arrangementer klar i de kommende uger. Onsdag 
den 1. februar klokken 14 er der Sogneeftermiddag i 
Sognehuset, Sønderris. Denne eftermiddag kommer 
der besøg af Karen Gejl Friis, der er daglig leder af 
Folkekirkens Hus i Esbjerg og tidligere menigheds-
rådsformand på Fanø. Kaffen lægges der en tyver for. 

Fredag den 3. februar klokken 14 er der Strikkecafé 
i Sognehuset, Sønderris, og onsdag den 8. februar 
klokken 18.30 er der gensyn med den populære Her-
reklub i Sognehuset, Sønderris. Denne aften er det 
med foredrag af tidligere fiskeskipper og sognepræst 
Arne Aa. Mad og drikke koster en halvtredser.

Hjælp til børn af forældre med misbrug
BRYNDUM –  Bryndum Sognegård er tirsdag den 21. 
februar klokken 14-16.30 ramme om et foredrag om 
KFUMs sociale arbejde.  

Et lokalt tilbud er ballast, der giver professionelt og 
gratis behandlingstilbud til 5-25-årige børn af foræl-
dre med misbrug. En af stedets behandlere fortæller. 
Ingen tilmelding.

   

Det sker i lokalområdet
Oversigt over udvalgte arrangementer i lokalområdet

*Tilbud  
til voksne  

og unge fra 15 år

Kr. 149,- 
pr. måned

BETAL KR. 149 
PR. MÅNED og del-

tag i alle vores aktiviteter. 
Du vælger selv, vi har fod-

bold, spinning, gymnastik, dans, 
fitness o.m.a. Du kan komme lige så 

ofte du vil. Du kan med en fritræningsord-
ning 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 kom-
mer, 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 til-
byder 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.

HJERTING 
HØJSKOLEFORENING

Onsdag den 1. februar kl. 19.00
i Hjerting Kirkes mødelokaler

Foredrag ved forfatter
SØREN ULRIK THOMSEN

Oplev en af Danmarks største forfattere! Søren Ulrik 
Thomsen er en skarp iagttager, dygtig foredragsholder 
og anerkendt forfatter, som i mange år har været 

utrolig populær i hele landet. 
Han evner at kombinere sin 
store viden om samfund og 
litteratur med oplæsning og 
kække kommentarer. Der er 
plads til både grin, forundring 
og fundering over livet med 
udgangspunkt i hans seneste 
essay: Store Kongensgade 23.

Tre foredrag om Esbjergs ny 
status som energiby i Hjerting 

FREMTIDEN – Jon og 
Dittes Hus i Hjerting er i 
februar og marts 2023 ram-
men om tre spændende ar-
rangementer.

De handler om den grøn-
ne omstilling i Esbjerg 
Kommune. Alle arrange-
menter foregår klokken 16-
18, fortæller Ib Christensen. 

Onsdag den 22. februar 
er overskriften Fra elektri-
citet og brint til grønt skibs-
brændstof

David Dupont-Mourit-
zen, Projektdirektør, Høst 
PTX Esbjerg fortæller om 
det danske Power-to-X pro-
jekt, der med elektricitet fra 
sol og vind som energikil-
de – og med grøn brint som 
hovedbestanddel – skal ud-
vikle ammoniak, der som 
slutprodukt kan anvendes 
som råstof til gødningspro-
duktion, og grønt brænd-
stof til skibsfarten. 

Onsdag den 1. marts 
bydes der på foredraget 
Nyt Esbjerg Fyrtårn med 
grøn energiprofil ved Lone 
Saaby, direktør for Educa-
tion Esbjerg, fortæller om 
det projekterede Esbjerg 
Strand-projekt, tegnet af 
BIG, der blandt andet bliver 
et unikt forsknings,- og ud-

dannelsescenter for stude-
rende, der ønsker at være 
med til at designe fremti-
dens grønne omstilling. 
Du får et nærmere indblik 
i E1 uddannelseskonceptet, 
der med trivsel som nøgle-
ord introducerer helt nye, 
spændende grønne uddan-
nelser.

Onsdag den 15. marts 
står den på Ny grøn varme-
forsyning i Esbjerg klar til 
start ved Claus A. Nielsen, 
forretningsudviklingsdi-
rektør, Din Forsyning. Han 
fortæller om færdiggørelse 
og test af det nye produk-
tionsanlæg, der i år skal 
erstatte Esbjergværkets 
kulbaserede varmeproduk-
tion. En milliardinveste-
ring i grøn energi, der skal 
gøre anlægget CO2-neu-
tralt i 2030. 

Kom og hør hvorfor og 
hvordan kombinationen af 
varmepumper, biomasse 
og overskudsvarme er en 
god løsning for dig som 
forbruger.

Deltagerprisen per ar-
rangement er 70 kroner 
inklusive vand og frugt. 
Tilmelding foregår via  
jonogditteshus.dk.

-fina

Tre eftermiddage 
om Esbjergs  
grønne omstilling i 
Jon og Dittes hus

Lone Saabye vil fortælle 
om Education Esbjergs 
ny uddannelsescenter på 
Havneøen. Illustration: BIG.

JANUAR
Mandage kl. 12-16: 
Stolegymnastik og Drys 
ind og hyg i Træfpunkt 
Sæddings medlemslokale  
i Sædding Centret 
Se mere: saedding.nu
Torsdage i lige uger 
Gang i Gakkelakkerne fra 
Sædden Kirkes tårn, Fyrvej 30 
Se mere: saedding.nu
Søndage kl. 13: 
Travetur fra ’De Hvide Mænd’  
Alle er velkommen. Gratis. 
Se mere: menneskermødes.dk
Tor. 26. kl. 14.30: 
I Politiets frontlinje. Foredrag 
ved Henrik Oryé i Sædden 
kirkes mødesal, hvor han 
fortæller om nogle af de 
mest omtalt og dramatiske 
episoder i sin 30 års karriere 
som betjent. 
Se mere: dofsa.dk

FEBRUAR
Ons. 1. kl. 19.00: 
Foredrag ved forfatter Søren 
Ulrik Thomsen i Hjerting 
kirkes mødelokaler med 
udgangspunkt essayet:  
Store Kongensgade 23. 
Arr.: Hjerting Højskoleforening
Ons. 8. kl. 14-16: 
Butterfly, Hjerting Revyernes 
revy i Jon & Dittes Hus. 
Se mere: jonogditteshus.dk
Tor. 9. kl. 14.30: 
Canada – landet oven på 
USA. Foredrag ved Jørgen 
Dieckmann Rasmussen i 
Sædden kirkes mødesal. 
Se mere: dofsa.dk
Ons. 22. kl. 14-16: 
Butterfly, Fra elektricitet og 
brint til grønt skibsbrændstof. 
Foredrag ved David Dupont-
Mouritzen i Jon & Dittes Hus. 
Se mere: jonogditteshus.dk


