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Kære forældre
Torsdag d. 21. marts blev der afholdt general-
forsamling på Esbjerg Realskole efterfulgt af 
Forældreforeningens generalforsamling.

Et af de faste punkter er valg til bestyrelsen og 
på valg i år var Lisbeth Bailey og Lars Præst Ør-
sted. Lisbeth modtog genvalg og Lars ønskede 
at trække sig, såfremt andre meldte sig som 
kandidater. Derudover ønskede Henning Lyager 
at trække sig, inden hans periode udløber.

Det medførte genvalg til Lisbeth Bailey og 
velkommen til 2 nye kandidater. Thomas Lyngsø 
Helt, far til Anna,  2B og Jakob Lund, far til Kas-
per, 0B og Sarah, 2A. Et stort velkommen herfra 
med ønsket om et godt og konstruktivt samar-
bejde. Som suppleanter for en et-årig periode 
blev Lars Præst Ørsted og Heidi Kisum valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med 
Gertie Baungaard Gorzelak som formand og 
Jens Peter Fjord som næstformand.

Der skal lyde en kæmpe tak til Henning og Lars 
for et engageret, konstruktivt og nuanceret 
bidrag til bestyrelsesarbejdet, for Hennings ved-
kommende gennem 8 år og for Lars’ vedkom-
mende gennem 12 år. På hver deres måde har 
de været med til at præge beslutningerne i be-
styrelsen til stadig udvikling af Esbjerg Realskole 
og med deres lange periode, bidraget til høj grad 
af kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Berit Søndergaard Larsen blev ligeledes valgt 
som skolens tilsynsførende for en ny 2 årig pe-
riode. På generalforsamlingen fortalte Berit om 
forpligtigelserne som tilsynsførende på Esbjerg 
Realskole og fremlagde den foreløbige tilsyns-
rapport. Rapporten er, og skal være, tilgængelig 
på skolens hjemmeside.

Generalforsamlingen er ikke på nogen måde et 
tilløbsstykke, hvilket på sin vis er ærgerligt. Dog 
kan det også tolkes som et udtryk for, at der 
generelt er tilfredshed med den måde, skolen 
drives på. Alligevel vil jeg gerne slå et slag for, at 
har man mulighed, så mød gerne op til næste 
års generalforsamling. Det er skolens øverste 
myndighed, hvor der er mulighed for at drøfte 
og stille spørgsmål til skolens økonomi, strategi 
m.m.  Datoen vil blive meldt ud i god tid, så 
datoen kan komme i kalenderen.

Som nævnt havde Forældreforeningen deres 
egen generalforsamling. Casper Heiberg erstat-
tede Mette Falther i bestyrelsen. Mette har i 14 
år bidraget til bestyrelsesarbejdet i Forældrefor-
eningen og i særdeleshed omkring udgivelsen 
af Blækuglen. En kæmpe tak til Mette for en 
uegennyttig indsats gennem alle årene og der-
med være med til at skabe mulighed for ekstra 
oplevelser for mange af skolens elever gennem 
ikke ubetydelige bidrag fra Forældreforeningen. 
Læs gerne Forældreforeningens principper for 
uddeling af små og større bidrag her i bladet 
samt mulighed for at tegne en annonce i bladet.

Jeg vil gerne endnu en gang slå et slag for vores 
anbefalinger til trafikal færden rundt om skolen. 
Nu kommer cykelsæsonen og 42 nye elever er 
1. april startet i førskoleforløbet. Derfor opfor-
dres alle til at følge skolens anbefalinger, der er 
udarbejdet i samarbejde med politi og personale 
fra Esbjerg Kommune, så vi med tilknytning til 
skolen, er med til at sikre størst mulig tryghed og 
sikkerhed for alle skolens brugere. Mange elever 
og forældre følger anbefalingerne – vi håber at 
få de sidste med ved en vedholdende informati-
on. Se anbefalingerne på side 24-25.

Alle elever og forældre ønskes en rigtig god 
påske.

Carsten Thyrsting
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3a. vinder af årets påskekonkurrence
Et stort tillykke til 3.a, som blev vinder af årets påskekonkurrence.

Svaret var 79 påskeharer.

Mange tak til jer, der deltog i konkurrencen 

I ønskes alle en skøn sommer  fra

Esbjerg Realskoles Forældreforening

Din annonce her? 
Pladsen kan blive din for kun kr. 1.000,- om året (4 indrykninger) 

Læs mere på side 38



FROKOSTBUFFÉT
hver fredag og lørdag 

kl. 11.30-14.30

SPIS HVAD DU KAN FOR 

KR. 139,-

VI BYDER DIG
VELKOMMENOG GODE BØ

FFER

LÆS MERE OM VORES TILBUD PÅ  
WWW.SPISESTUEN.COM 

SPISESTUEN - DANMARKSGADE 49 - 6700 ESBJERG - TLF. 26 17 12 80 - WWW.SPISESTUEN.COM - INFO@SPISESTUEN.COM

LÆS MERE OM VORES TILBUD PÅ 
WWW.SPISESTUEN.COM 

BRYLLUP
Velkomstdrink
3 retters menu 
Fri bar (kl. 18-02) 

KR. 1000,-
pr. kuvert

tilkøb af ekstra timer er muligt
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3. & 4. klasser

For rskoncert 2019
På Esbjerg Realskole er der tradition for, at der afholdes forårskoncert. I den forbindelse er der 
mange bolde i luften! Udover musikken og sangene, som selvfølgelig er i højsæde, så er der også 
andre fag involveret i projektet. Vi har fulgt 3 og 4. kl.  i faget; billedkunst, hvor der er blevet produ-
ceret flot udsmykning til koncerten. 

Alberte og Maria 4.a skriver: 

Forårskoncert 
På Esbjerg Realskole har vi altid haft forårs-
koncert på skolen. Forårskoncert er en koncert 
hvor 3-4 klasse får et emne de skal lave en 
sang udfra. I år er emnet forår. 

Billedkunst 
I billedkunst laver 3-4 klasser som deltager i 
koncerten, udsmykninger til scenen som pas-
ser til emnet. I år har vi udsmyket store runde 
plader. I bunden har vi malet grønt græs, og i 
toppen blå himmel. På det grønne græs gror 
der fine forårsblomster, og i den blå himmel 
flyver der sommerfugle rundt. 

Koncerten 
Koncerten blir´ afholdt torsdag d. 4. april klok-
ken 18.30, og vare ca. en time. 

Alberte og Maria 4.a sidder med klassens for-
årsbillede af hyacinter og sommerfugle.Der laves smukke sommerfugle i 4.a  

Alberte og Maria 4.a sidder med klassens forårsbillede 
af hyacinter og sommerfugle.
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I 3 har de også været optaget af opgaven, hvor 
forårsblomster er produceret i massevis. 

Isabella og Alberte 3.a. skriver: 

Emnet hanler om forår i det her år. Vi har 3. 
årgang og 4. årgang lavet en sang hver. Vores 
sang handler om hvordan det er når det er for-
år. Og der er også rigtig god stemning i sangen. 
Blomster springer ud og skoven bliver flot. 

Vi har lavet et slags billede med bier, vintergæk-
ker og friske farver. Vi har været i gang med og 
male, klippe og lime. 

Det har været hygge og lave, og sjovt at prøve 
og lave noget nyt. 

3.b´s bud på smukke tulipaner og summende bier

4. b har lavet flotte påskeliljer 

3.a viser deres flotte vintergæk frem med bier der 
summer i himlen.
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Min morgen 
Når jeg vågner, er jeg træt som en gammel 
hest. Min dyne siger: ”kan du så stå op”. Jeg 
kan mærke noget på min krop, det har pels. 
”ÅH NEJ bare det ikke er en edderkop”. Det vi-
ser sig at være min hund Mio. Han er en værre 
børste. Jeg gør mig færdig på badeværelset 
og går nedenunder for at spise morgenmad. 
Havregrynene råber: ” tag mig tag mig”. Min far 
er sur som en citron, fordi jeg kommer for sent 
i skole. Men jeg har styr på det hele, og min 
skoletaske går næsten i skole selv. 

Skrevet af Maja 4.B

Den sjove og irriterende morgen 
Godmorgen nu skal jeg op og have lækre 
rundstykker fordi jeg har fødselsdag og de 
står derude og flager. Men det er faktisk lidt 
irriterende fordi mit forbandede vækkeur ringer, 
men det er stadigvæk mega dejlig varmt under 
dynen jeg sover videre som en bjørn der er 
gået i hi. Min mor åbner døren, den knirker som 
en rusten havelåge. Min mor siger nu skal du 
altså komme op du skal da ud og have gaver 
ik? Sagde du lige gaver? Ja jeg spurter ud af 
min seng og løber ud til gavebordet og flår den 
første gave op, men det var bare noget tøj. Min 
mor siger det er bare for sjov den rigtige står 
derover. Jeg flår den op som den vildeste t-rex 
der æder wow et dj board lige i den model jeg 
har ønsket mig.

Morgenmaden 
Jeg står op, og jeg går hen ad gangen. Jeg går 
ned af trappen. Jeg ser, at min far ikke har købt 
franskbrød. Men han er ikke hjemme. Han er ta-
get ud og løbe eller gået i fitness. Jeg går ud og 
tager en skive af franskbrødet. Jeg ser, at det 
er det med birkes så blå, at de næsten er ligeså 
blå som en skærtorsdags nat. Så jeg begynder 
at skære skorperne af franskbrødet. Jeg går 
hen til køleskabet. Jeg tager min yndlingsjuice 
med æble og hindbær - den er næsten ligeså 
god, som min fars hjemmelavede milkshake. 
Jeg går ind i stuen og ser morgen tv. Jeg 
prøver at tage en bid af brødet, men det er så 
tørt, at der kommer støv ud af munden på mig. 
Så går jeg ud og finder mælk, æg og sukker 
frem. Øv, vi har ikke noget vaniljesukker. Så jeg 
går ned i kælderen og henter en vaniljestang. 
Jeg finder en kniv frem og begynder at flå 
vaniljestangen op. Den begynder at skrige, men 
stopper igen. Jeg putter vaniljekornene i dejen 
og hælder dejen på panden. Jeg vender dem 
op i luften, som en anden jonglør. Jeg finder 
syltetøjet og nutella frem. Nu kommer min mor 
ned, så vi kan spise pandekager sammen. Min 
far kommer hjem lige bagefter. Han har røde 
roser med til os. Nu sidder vi alle og hygger og 
spiser pandekager og ser morgen tv.

4.B. har i dansk arbejdet med beskrivende tekster. Opgaven lød: Skriv en beskrivende tekst om, 
hvordan du spiser din morgenmad. Brug alle de virkemidler du kan.

4.B.

morgenmad
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Min falske morgen! 
Jeg står op det er en forhekset morgen mit for-
hekset ur ringer trylleri siger den jeg prøver at 
slukke den men den spiser min finger men min 
finger vokser ud igen det er den 24 December  
min søde troldmands far råber halo vi skal have 
heksegrød det er min livret jeg går hurtigt ned 
jeg ser min far at lave det så siger han nu er det 
troldmands klar jeg går ned til sofaen og spiser 
min heksegråd så tænder jeg for heksehyldet  
ser hekseflix sammen med min enhjørning så 
høre jeg en lyd jeg kan høre nogen og at sige 
hi hi hi så kikker jeg ud af vinduet og siger det 
er bare løgn nu kommer juledamen jeg troede 
det var min moster men det var min mor så det 
var ikke spor nyt og jeg ved selvfølgelig hvorfor. 
jeg skulle til troldmands skole og neste dag til 
julemandsskole og sådan var det vær morgen.

Det var så min historie.

Den irriterende morgen 
Åhhh jeg vågner men jeg kan ikke komme op 
det er som om engen spiser mig men jeg kan 
høre noget det bliver højre og højre nu kommer 
lyden lige uden for min dør phyy det er bare 
min hund den prøver at få mig op men jeg ruller 
væk av! Jeg ramte gulvet jeg rejser mig op men 
det er som om sengen kalder på mig men jeg 
injurier det. så tager jeg og går derefter går jeg 
ud efter morgen mad selvom jeg er så træt at 
man skulle tro at jeg kun havde sovet i 10 mi-
nutter jeg håber der er æg og bacon på bordet 
øv det er bare mysli.

Min alt for sunde morgenmad! 
Jeg ligger i den dejlige varme seng. Mit forban-
dede vægge ur ringer. Øv. Jeg ved godt at jeg 
skal stå op. Med det gider jeg bare OVERHO-
VEDT ikke op. Jeg tager dynen op over hovedet 
og sover videre som en bjørn. Jeg hører min 
mor komme op ad trapperne som en ELEFANT. 
Jeg lader bare som om at jeg stadig sover 
som en STEN. Men hun har sit hemmelige 
våben med en skinger stemme som skærer 
igennem søvnens ro. Jeg sætter mig op og 
kigger på hende HVAD! Ingen morgenmad på 
sengen. Jeg orker simpelthen ikke at gå ned af 
den lange trappe med 16 TRIN. Men det bliver 
jeg jo nød til når min mor ikke kommer med 
morgenmad. Men jeg kommer hurtigt ned af 
trapperne da jeg kommer i tanke om at det er 
fredag og så for mig og min lillebror toast brød 
med Nutella og jordbær marmelade. Jeg går 
ind i spise stuen. HVAD!! Der står ØKOLOGISKE 
FINVALSEDE HAVREGRYN og ØKOLOGISK 
MINI MÆLK. Gid min mor ikke var en SUND-
HEDSFREAK. Jeg spørger min mor om hun har 
GLEMT alle ugens dage. Men hun siger bare: 
Toast brødet er blevet for gammelt. ØV! Men 
et eller andet må jeg jo spise. Jeg hælder de 
alt for sunde havregryn op i min skål og spiser 
det. SLUT.

Skrevet af Roberta fra 4.b
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KLASSENS NØRD
- vores viden løfter opgaven på dit næste projekt!

HØJ KVALITET SIDEN 1946

I mere end 70 år har høj kvalitet været
omdrejningspunket for Lund Skilte.

Vi leverer professionelle skilteløsninger
og foliering af biler med engagement og
professionalisme til kunder
i hele landet.

Ring til Jakob på 69 13 53 20

6.A.

Det er v rd at s tte 
pris p  livet
6.A har skrevet digte om livet, fordi klassen har læst bogen ”Tæl til ti”. Bogen handler om at sætte 
pris på livet. I bogen mister Trisha hendes storesøster i en ulykke og derfor sætter hun sig for, at 
lære hende bedre at kende. Det gør hun gennem en hadeliste, som Trisha har fundet på søsterens 
værelse. 

Af Lærke Andersen, 6a

Her i Danmark går det snildt, 
men tit og ofte går det spildt.

Børn og deres venner leger ude på gade, 
mens børn i Afrika leder efter maden. 

Tit deres farve de bliver sigtet, 
selv deres mor og far har dem svigtet. 

Selv den hjælp vi prøver at sende, 
ved vi aldrig hvor kan ende.

Af: Kaitlin, Johanne og Nana, 6a

Livet er langt hvis du ikke nyder det og glæden 
er kort hvis du hader den.

Du skal leve hver dag som om du skal dø i 
morgen for at få mest ud af dit liv.

For meget asocialitet kan gøre at du mister 
venner og glæden for livet.

Behold socialiteten så du kan beholde glæden 
og vennerne

Behandel andre som du gerne selv vil behand-
les, så kommer du længere i livet.

Af: Mads og Mass, 6a

Man vågner, og ligger der i sengen mens man 
venter på at komme i skole.

Man tænker på hvilken oplevelse man går 
igennem i dag.

Så kommer man til skolen, med alle sine ven-
ner og til alle dem, man ikke kender.

Efter skolen går man i skoven der hvor dyrene 
bor med natur for boven.

Man pakker sin picnic kurv ud, og spiser sit 
stjerneskud.

Så snakker man med sine venner, Hov der er 
dem vi ikke kender.

De går hen imod os. Men de flyver af sted med 
et los.

Fordi de ikke var rare, så skulle de bare,

Væk med deres vare.

Men pludseligt kan det gå i stå.

Man skal huske at nyde,

Før det er man er ude, af denne uretfærdige 
jordklode.

Af: Rune, 6a
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New York har så småt inficeret både under-
visning og samtaleemner hos os i 10. klasse. 
Matematikundervisningen går med at tælle de 
resterende timer, mens vi i engelsk dykker ned 
i diverse tekster om historien og den politiske 
magtfordeling i samfundsfag. Vi har i teori-
en taget hul på den rejse, som officielt først 
begynder om 13 dage - men vi har intet imod at 
tyvstarte.

   New York har tydeligvis opnået stjernesta-
tus og tillagt sig forventninger på alle mulige 
platforme. Vi er to årgange, som rummer et 
bredt spektrum af forskellige personligheder, 
historier og forventninger, altså har vi hver især 
forhåbninger til den længe ventede tur. Nogen 
glæder sig til at shoppe amok på 5th Avenue, 
mens Broadway er andres største drøm, de 
mange kulturer, den overdådige madkultur og 
til kontrast, måske en løbetur i Central Park? 

   New York er for alle. Vi skal opleve New York 
fra alle byens vinkler, med et indblik fra de 
forskellige museer, rundture og selvfølgelig fra 
den uimodståelig stemning i ’Byen der aldrig 
sover’. 

   Jeg glæder mig til at komme tættere på den 
årgang, som jeg for 8 måneder siden blev 
introduceret til. Det har været et spændende 
år, som har budt på venskaber og oplevelser, 
jeg aldrig turde håbe på. Derfor er jeg også 
skeptisk, når flere beskriver vores tur til New 
York, som ’en god afslutning’ - jeg er sikker på, 
at det blot er startskuddet til flere gode ven- og 
bekendtskaber. 

Natasja 10A

10.a. + 10.b.

New york
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10. KLASSERNE TAGER TIL NEW YORK MED ET BLÆS 
 
Nu er tiden ved at være inde - NY venter lige om hjørnet. I uge 14 pakker vi kufferten og flyver ud over Euro-
pas landegrænser. Pas og ESTA er ved hånden, tøjet i bagagen og klassen står sammen med sommerfugle i ma-
ven og stor forventningsglæde.  
 
 
Af Marie Toft Smith, Maria Jørgensen &  
Hanna Schou Kirkeby 10.B 
 
 
Som mange af jer nok ved, er det en del af 10. 
klasse at tage til New York. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at vi alle sammen har glædet os 
til denne tur, lige meget om det var grunden til, 
at man valgte 10. klasse, eller ej. Et af de store 
samtaleemner igennem hele 10. klasse har af 
den grund været NY. Det ligger vi ikke skjul 
på: Hvem skal vi sove med? Hvordan er hotel-
let? Hvad skal vi opleve? Tanker såvel som 
spekulationer flyver altså rundt i vores hove-
der.  
 
Planlægning:  
Vi har efterhånden i lang tid forberedt os til 
denne tur på mange forskellige måder. Plan-
lægningen startede med noget af det, som kan 
gøre en tur helt fantastisk, men også helt vildt 
nederen. Sovepladser. Så var vi også i gang. 
Da først sovepladserne var på plads, startede 
det hele. Den snebold, som blev kastet i starten 
af året, har nu rullet længe nok, og lavinen er 
sat i gang. I engelsktimerne blev fokusset sat 
på New York, infomødet blev afholdt og vi er 
nu klar til at tage af sted. Forventninger og hu-
møret er på plads, nu mangler vi bare de pak-
kede kufferter, så vi kan tage afsted mod Bil-
lund. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turens højdepunkter:          
Et stramt program er fastlagt, men der er også 
mulighed for at opleve New York på egen 
hånd. Vi skal se New York fra højderne, fra 
overfyldte gader, i dagslys og ikke mindst i 
nattens mørke. Lærerne har gjort et vellykket 
forsøg på at ramme alles ønsker i forhold til 
turistattraktioner. Hockey-drengene har fået 
ønsket om en hockeykamp til at gå i opfyl-
delse og pigerne får shoppingture. Så der er 
noget for enhver smag. 
 
 
 
 
 
 

BILLUND  NEW YORK 

Vi skal bl.a. se Empire State Building, 
Central Park, Times Square, UN, Brook-
lyn Bridge, Musicalen Aladdin, Ellis Is-
land, sejltur forbi The Statue of Liberty 
samt World Trade Center. 
 

 

 
 



 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt
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BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre
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8.b De sidste skridt

Kontakt

Anne på

9682 1532

Vi har tid, når DU har tid.

Kongensgade 58 • Esbjerg • skjernbank.dk
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Stemningsbilleder fra Sidste skoledag
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For 100-150 år siden kendte man også til 
påskeæg. Ikke som chokolade-, sukker- eller 
konfektæg, men som almindelige hønseæg. 
Disse kunne dog være kogte med forskellige 
naturfarvemidler - fx løgskaller og evt yderligere 
dekorerede. Man kunne dekorere æggene ved 
at ridse i skallen på de farvede æg, eller ved at 
tegne mønstre med tælle, inden de blev lagt i 
farvebad.

Nogle af de ældste danske påskeæg er måske 
dem, der omtales i Leonora Christines ”Jam-
mersminde”. Her fortæller hun, at hun udveks-
lede dekorerede påskeæg med en medfange 
i 1667. Men også før den tid er der spor af, at 
æggene har haft betydning. I middelalderen 
véd man, at farvede æg anvendtes i fornemme 
kredse, og også i Danmark er der spor af den 

”madvielse”, som har været anvendt i andre 
lande. Ved madvielsen sørgede præsten for at 
velsigne madvarer, bl.a. æg, i forbindelse med 
påsken.

På mange gårde fik karle og piger et vist antal 
påskeæg, som de kunne bruge til at lege med, 
forære væk - eller spise. I bondesamfundet var 
æg lidt af en delikatesse. Op til påske kunne 
man se børn gå rundt og ”synge for æg”, for at 
samle påskeæg til at lege med i helligdagene. 
Det er først i løbet af de seneste 70-80 år, at 
chokoladepåskeæggene har gået sin sejrs-
gang. I slutningen af 1800-årene brugte man 
også sukkeræg. 

Kilde: Historie-online.dk

Pasken i gamle dage
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JAGT PÅ PÅSKEÆG 
Den klassiske æggejagt i haven er hyggelig. 
Du pakker æggene ind og skjuler dem i haven 
- herefter gives ledetråde til børnene. Alt efter 
hvor lang tid I vil bruge på legen, kan man lægge 
æggene sammen eller spredt ud over haven - og 
er man rigtig kreativ, ligger der én ledetråd ved 
det første æg, der med gåder og hints leder til 
det næste og så fremdeles.

For de større børn kan man lave en bogstavs-
jagt, hvor man koger 15-40 æg og skriver ord 
som ”påskehare” og ”gækkebrev” på æggene, ét 
bogstav på hvert æg. Æggene gemmes rundt 
om i haven, og skattejagten går ind.

Sæt et æggeur på 10 minutter. På de 10 minut-
ter gælder det om at finde flest mulige æg og ud 
fra de indsamlede bogstaver danne så mange 
ord som muligt. Vinderen er den, der kan danne 
flest ord. En god gave vil være et påskeæg.

PUST ÆG 
Puste æg er altid sjovt. Der skal bruges rå æg, 
som vaskes grundigt, før man går i gang.

Med en nål stikkes forsigtigt et hul i begge 
ender, og med munden puster man i det ene 
hul, så hvide og blomme bliver presset ud i den 
anden ene. Når ægget er tomt, skylles ægget og 
farvelægges med maling.

Hvis børnene er helt små, kan man købe pla-
sticæg i en hobbyforretning, som kan farvelæg-
ges.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man afspritter 
æggene, før man puster dem, da sandsynlighe-
den for salmonella udenpå skallen er betydelig 
større end indeni. Og husk at vaske hænder, når 
I er færdige med æggene, inden I begynder at 
røre ved madvarer.

God påske!

Paske leGe



Det faglige hus giver en hånd
Få 1.000 kr. eller meget mere
Melder du dig ind i Det Faglige Hus, og oplyser du på indmeldelsen, hvilken klub du 
ønsker at støtte, så sender vi 1.000 kr. af sted, når du har betalt dit første kontingent.

Tilbuddet er til alle klubber - små som store. Du og din klub bestemmer selv, om 
sponsoratet skal tilfalde klubkassen, eller om det skal dedikeres til et bestemt hold.

Meget mere end 1.000 kr.
Der er ingen grænser for, hvor stort et sponsorat 
du og din klub kan få. Du skal bare sprede bud-
skabet i klubben om, at alle, der melder sig ind i 
Det Faglige Hus, er med til at støtte klubben med 
1.000 kr.

Alt det praktiske
Kontakt Gitte B. Slot i Det Faglige Hus. Så hjælper 
hun jer med af få aftalen på plads. Vi gør det også 
nemt for dig at markedsføre aftalen i din klub, idet 
vi kan hjælpe med plakater, du kan hænge op og 
flyers, du kan omdele.

Gitte B. Slot

sponsorat@detfagligehus.dk

Sms SPONSORAT til 1231*

Tlf: 8880 2040

Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle
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BØRNEYOGA  •  TWEENYOGA  •  COACHING

SENSITIVE BØRN  •  TEENAGE BOOST
COOL KIDS VEJLEDNING  •  MINDFULNESS

vores  
6. sans

Bettina Møller  Tlf.: 26279939 • www.mindyourchild.dk • www.amaryllishuset.dk

HUSK
SOMMERCAMP!

5-8 årige
8. &. 9. august

9-12 årige
12. & 13. august



 

Sam’s Pizza 
 

 

Torvegade 110 
6700, Esbjerg 

 

Tlf: 75 13 14 12 
Mobil: 28 45 16 61 

 

Åbningstider: 
 Man – fre: 1100 - 2100 

Lør – søn: 1200 - 2100 

 

Frokost pizza nr. 1 - 15: 50,- kr 
Man – fre: 1100 – 1500 

 

Lad os stå for jeres næste arrangement! 
 

Vi sælger også slice, mini durum, kebab og kyllingebox 
 Bestil online gennem 

vores hjemmeside, scan 
QR-koden  

Aut. VVS-Installatør og kloakmester firma
Målerhusvej 3 · 6700 Esbjerg · Sdr. Nytoft 8A · 6720 Fanø · www.deresblik.dk · 75 12 50 11

Renovering og 3D-tegning af badeværelser · Blikkenslagerarbejde · VVS-arbejde
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Lav det flotteste gækkebrev og vind 
en påskegave til hele klassen.

Husk at skrive din klasses navn på.

Afleveres i postkassen 
på kontoret senest den 24. april.

Vi trækker den/de heldige vindere d. 24. april og 
de bliver offentliggjort på tavlen ved indgangen.

Konkurrence



- mere end 20 års erfaring indenfor:
•  Alle former for smedearbejde

- onshore og offshore

•  Service og reparation
- onshore og offshore

•  Alle typer af rustfrit stål
- også duplex og super duplex

•  Sort stål og aluminium

•  Certifi cerede svejsere

•  Rådgivning

•  Tegning i SolidWorks

•  DS/EN ISO 9001 Kvalitetsledelse

•  ISO/TS 29001 Kvalitetsledelse i Olie-
og gasindustrien 

•  DS/EN 1090-1 Certifi cering af stålkon-
struktioner. Lovpligtig CE-mærkning fra 
d.1. juli 2014

•  DS/EN ISO 3834-3 Kvalitetssystem til 
svejsning

•  Achilles JQS Kvalitetssystem for under-
leverandører til Olie- og Gasindustrien i 
Danmark og Norge

•  Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Limfjordsvej 9 • 6715 Esbjerg N • Tlf.: +45 75 47 00 66
www.mimontage.dk • info@mimontage.dk

- mere end 20 års erfaring indenfor:



LIGE TIL AT FÅ ØJE PÅ

BLIV SET MED SKILTESTEDET
Vores topmoderne produktionsapparat er tilpasset således, at vi har den fornødne kapacitet samt 
fleksibilitet til at kunne håndtere alt fra det mindste klistermærke til større offshore projekter.

Med klart fokus på følgende områder biler, butikker, klistermærker, offshore samt vindmøller, ser 
vi frem til at byde dig og din virksomhed velkommen.

RING OG FÅ ET RIGTIG GODT TILBUD PÅ TLF. 76100219
-ELLER LÆS MERE PÅ WWW.SKILTESTEDET.DK

Skiltestedet ApS Mådevej 19 · DK-6700 Esbjerg

- i hele Danmark

SKILTESTEDET_A5 FLYER.indd   1 23-03-2016   13:26:03

LIGE TIL AT FÅ ØJE PÅ

BLIV SET MED SKILTESTEDET
Vores topmoderne produktionsapparat er tilpasset således, at vi har den fornødne kapacitet samt 
fleksibilitet til at kunne håndtere alt fra det mindste klistermærke til større offshore projekter.

Med klart fokus på følgende områder biler, butikker, klistermærker, offshore samt vindmøller, ser 
vi frem til at byde dig og din virksomhed velkommen.

RING OG FÅ ET RIGTIG GODT TILBUD PÅ TLF. 76100219
-ELLER LÆS MERE PÅ WWW.SKILTESTEDET.DK

Skiltestedet ApS Mådevej 19 · DK-6700 Esbjerg

- i hele Danmark

SKILTESTEDET_A5 FLYER.indd   1 23-03-2016   13:26:03

Din annonce her? 
Pladsen kan blive din for kun kr. 1.900,- om året (4 indrykninger) 

Læs mere på side 38
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Skolen anbefaler:

•  Bilister kører højre rundt om skolen, så 
eleverne sættes af ind mod skolen og 
dermed ikke skal passere vejen. Derudover 
vil trafikken formodentligt glide bedre. Vi 
kan naturligvis ikke bestemme men blot 
opfordre.

•  At skiltningen i Svendsgade og Haralds-
gade respekteres med standsning og 
parkering forbudt mellem kl. 7.00 og 8.00. 
Ud- og indstigning tilladt. Bilen må IKKE 
forlades.

•  Undgå vendinger på vejen ved og foran 
skolen.

•  Undgå parkeringer modsat køreretningen. 
Dette skaber farlige situationer ved igang-
sætning.

•  At ældre elever ikke nødvendigvis skal 
sættes af lige foran skolen.

•  Parkering ved EGF-hallen, hvis man skal 
følge sit barn ind på skolen. Trods skiltnin-
gen har Esbjerg Realskole rådighed over et 
pænt antal parkeringspladser på EGF-hal-
lens parkeringsplads. Indgang via dør i 
Haraldsgade.

•  Stor agtpågivenhed fra gående, cyklister 
og bilister i krydsene.

•  Stor agtpågivenhed fra cyklister ved  
”indsvingning” til skolen i Svendsgade.

•  Brug af refleksbrikker på tøj og cykler.

 
På vegne af Esbjerg Realskole 
Carsten Thyrsting

Trafikale forhold omkring skolen   – specielt om morgenen
Skolen vil gerne endnu engang gøre opmærksom på anbefalingerne 
til trafikal adfærd, der tidligere er blevet skrevet ud på Intra.
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Trafikale forhold omkring skolen   – specielt om morgenen

Anbefalet kørselsretning

Anbefalet kørselsretning

Torvegade

Svendsgade

Haraldsgade
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Geogebra og drejning i 4.a

Ndr. Fovrfeldvej 10
6710 Esbjerg V

12 13

Geogebra og drejning i 4.a

Ndr. Fovrfeldvej 10
6710 Esbjerg V

THEILGAARD OPTIK
Dit syn betyder noget for os - hele livet
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www.sugeshoppen.dk

Esbjerg -75126083    Varde - 75222261
Randers - 86432282  Kolding - 75521915

Tlf. 30536822

22 23

Stemningsbilleder fra Sidste skoledag



Medarbejdere
Ledelsen

Lærere

Kontor Teknisk personale

Carsten Thyrsting 
Skoleleder 

Christel Møker 
Viceskoleleder

Lene Holm 
Sørensen 
Administrativ leder

Alice Rosendahl 
Mønsted 
Sekretær

Torben Madsen 
Serviceleder

Anja Lopdrup
Lorenzen 
(AL)

Camilla Black 
(CB)

Anne Yoo 
Pedersen 
(AP)

Birgitte Looff 
Schmidt 
(BS)

Lone Noer 
(LN)

Charlotte 
Christina Pedersen 
(CP)

Dan Sylvester 
Apel 
(DA) 

John René Fjord 
Torbensen 
(JF)

Bianca 
Pedersen 
(BP)

Jacob Wiberg 
(JW)

Iben Toft Copsø 
(IC)

Jørgen Krogh 
(JK)

Line Rainer 
Herter  
(LH)

Dorthe Olling 
Smedegaard 
(DS) 

Maria Falkengren 
Christensen 
(MC) 

Vivi Larsen 
(VL)

Liselotte Steen 
Hansen 
(LSH)

Per Juul 
(PJ)

Kontakt til lærerne sker igennem intra eller på udleveret telefonnummer. 
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Lærere

Ansatte i SFO

Birthe Kirstine 
Linding 
(BL)

Dorte Remme 
Nielsen 
(DN)

Majken Kjærgaard 
(MK)

Lise Sørensen 
(LiS)

Jakob Auerbach 
(KA)

Carsten Nielsen 
(CN)

Kent Bannerholt 
(KB)

Mia Grigel 
(MI)

Lene Mauritzen 
(LM)

Ole Langermann 
(OL)

Randi Andersen 
(RA)

Mie Gade 
Guldager 
(MG)

Søren Vittrup Bak 
(SB)

Thomas Bork 
Kjelgaard 
(TK)

Vibeke Angelo 
(VA)

Carina Heiberg 
Jensen 
(CH)

Heidi Christiansen 
(HC)

Rikke Jerome 
(RJ)

Mette Vittrup 
(MV)

Dennis Nør 
Jensen 
(DJ)

Anna Nielsen 
(AN)

Tina Terp 
(TT)

Morten Brinch 
(MB)

Kristine 
Kristensen 
(KK)

Martin Neuber 
(MN)

Line Grønfeldt 
Olsen 
(LG)

Lena Ottosen 
(LeO)

28 29
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Mel: Er du dus med himlens fugle
 

Er du vild med wienersnitzel
Stegt flæsk, persillesovs
Kan du ikke leve uden,
en bøf med bløde løg

Ka´du li et godt glas rødvin
og pandekag´med is
Så Danmarksgade 49

Dit Nye paradis
 

Spisestuen
Danmarksgade 49 ( vi er nemlig flyttet )

Tlf 26171270
Info@spisestuen.com

 
Nu med legehjørne

Annoncør
Til Blækuglens nuværende og kommende annoncører: 
Forældreforeningen takker jer for støtten, I yder til Esbjerg Realskoles elever ved at 
annoncere i Blækuglen 4 gange årligt. Med jeres støtte har der igennem mange år været 
mulighed for bl.a:

•  Sponsorat til eleverne til 
Vestkystløbet

• Juleposer

•  Frugt i forbindelse med 
motionsløb

•  Bogreolsystem til  
biblioteket

•  Musikanlæg og  
instrumenter

• Komfurer til skolekøkkenet

• Mange forskellige foredrag

• Teateropførelser

• m.m.

Forældreforeningen sørger for, at alle årgange bliver tilgodeset på lige fod, når der doneres 
til forskellige arrangementer, nyt udstyr mm.

Er du ny annoncør, er du velkommen til at kontakte Ann Søgaard, på tlf: 21 70 62 32,  
for yderligere info vedr. annoncering i Blækuglen. 

Materiale sendes til: esbjergrealskole@hotmail.com

Annoncepriser (4 indrykninger):
Annoncetyper: Format: Pris eksl. moms
”Visitkort” annonce 67,5 x 47,75 mm kr. 625,-
1/4 s. annonce 67,5 x 98,5 mm el. 138 x 47,75 mm kr. 1.000,-
1/2 s. annonce 138 x 99 mm el. 67,5 x 200 mm kr. 1.900,-
1/1 s. annonce 138 x 200 mm el.  

148 x 210 (+2 mm til  beskæring)
kr. 3.500,-

Tak for støtten! De bedste hilsener Esbjerg Realskoles Forældreforening

30
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Skolens bestyrelse:
Gertie Gorzelak (formand) tlf. 40 59 67 06 
Jens Peter Fjord  tlf. 23 26 14 42 
(næstformand)

Sine Gry Bækby  tlf. 26 31 75 91

Lisbeth Bailey  tlf. 24 97 06 40

Bent Würsching  tlf. 72 66 29 24

Jakob Lund -

Thomas Helt -

Suppleanter:
Lars Prest Ørsted (1. suppleant)

Heidi Kisum (2. suppleant)

 
Skolens tilsynsførende:
Berit Søndergaard Larsen 

Deadline på næste udgave:
Sidste frist for indlevering af materiale  
til BLÆKUGLEN er mandag den  
11. juni 2019 kl. 12.00.

Materialet sendes til: 
esbjergrealskole@hotmail.com

OBS! Billeder vedhæftes i mailen!

Forældreforeningens bestyrelse:
Ann Søgaard (formand)  tlf. 21 70 62 32

Anders Carlsson  tlf. 25 33 05 77

Casper Heiberg  tlf. 53 53 43 49

Maj-Britt Thomsen  tlf. 29 92 45 42

Suppleant:
Jakob Lund 

Svendsgade 19-21 
Postbox 31 

6701 Esbjerg
Tlf.: 75 12 09 66 

Kontortid: 8.00-14.00
mail@esbjergrealskole.dk
www.esbjergrealskole.dk

Information
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Din grafiske identitet er et spejl af
virksomhedens værdier og visioner.

Vi hjælper dig med ét samlet,
grafisk udtryk, der sætter

prikken over i'et.

www.grafiskadlibitum.dk

Identitet Grafisk design Produkter Webdesign Sociale medier Rådgivning


