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Kære alle
Julen er traditionernes tid – også på Esbjerg 
Realskole. Klippedagen er klaret og (h)julene er 
flotte, kreative og stemningsfyldte. Derudover 
har mange klasser bidraget med at pynte aulaen 
på forskellig vis, så den fremstår flot. Det er 
svært ikke at komme i julestemning. Stor ros og 
tak for det flotte arbejde.

Af andre traditioner har vi i december måned 
også ekstra morgensang, Lucia optog, Lucia 
arrangement, juleafslutning og elevrådet har 

startet en ny tradition med afvikling af bagedyst 
og FIFA turnering. Der er højt engagement og 
aktivitet – dejligt.

Om det er en julegave er jeg usikker på, men Foræl-
dreforeningen har givet et stort bidrag, så det har 
været muligt at investere i spillet ”Active Floor”. ”Acti-
ve Floor” er et interaktivt spil, der gennem bevægel-
se skaber både leg og læring. Projektoren/spillet er 
sat op i SFO, så flest mulige kan benytte den i både 
skole og SFO. Stor tak til Forældreforeningen.

Bag kulisserne arbejdes der med Esbjerg 
Realskoles nye udviklingsplan. En proces der er 
startet i efteråret med en række interviews af 
elever, personale og bestyrelse samt en række 
skriftlige bidrag fra forældre. Alt sammen noget 
der er taget med i betragtning for at definere 
 Esbjerg Realskoles kernefortælling og med 
afsæt i denne udarbejde en udviklingsplan for de 
næste 5 år. Det har været en rigtig god proces, 
hvor vi også er tæt på med en konkret plan for 
den videre proces. Når den videre proces er klar, 

vil I blive orienteret og der vil ligeledes blive frem-
stillet en projektvæg, hvor projekterne kan følges. 
Tak for bidragene.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til, at alle endnu 
engang læser anbefalingerne om den trafikale 
adfærd rundt om skolen. (side 28)

Rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

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
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0.b.

og Pindsvinet Palle
I 0.B har vi siden skoleårets start været i 
gang med at lære alle bogstaverne og deres 
lyde. Hvert bogstav har et dyr tilknyttet. 
Alle de dyr vi møder har en hilsen, der skal 
understøtte bogstavets lyd. 

Da vi lærte bogstavet ”p” at kende, fik vi 
selvfølgelig hjælp af PINDSVINET PALLE, 
som havde rullet rundt i haven, så der sad 

en PÆRE fast på dens pigge. Efterfølgen-
de skrev børnene en lille historie, som de 
illustrerede. 

Nu er alle pindsvin gået i hi. Stakkels dem, 
for så oplever de jo ikke den dejlige juletid, 
som er over os lige nu.

0.B ønsker alle på Esbjerg Realskole en 
rigtig god jul og en fantastisk juleferie.
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I 0.A fik alle børnene i november til opgave, at 
lave et julerim i samarbejde med deres foræl-
dre. Når rimet var lavet skulle det pakkes ind 
med et lille stykke slik. 

Alle rim-gaverne blev herefter hængt op i 
klassen, og i december åbner vi hver dag en flot 
rim-gave. Børnene ser dagligt frem til at høre 
søde og sjove rim, og glæder sig meget til det 
bliver deres tur.  
 

Derudover er vi i 0.A rigtig gode til at julehygge. 
Vi hører julekalender, lærer om danmarkshisto-
rien med Pyrus og elsker at lege pebernødde-le-
gen ”mus”.  

Vi har også fået vores helt egen klasse-nisse 
’Nisse Nok’, som bor på reolen i klassen. 

0.A Ønsker alle en rigtig glædelig jul!

0.a.

Julehygge i 0.a
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1.a.

Klippedagbog fra 1.a
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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

—>klippedagbog fra 1.a.
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Projektugen er en fælles gruppe projekt, som 8. og 9.’ene 
klasserne laver op til juleferien. Her får man et overord-
net emne, som f.eks. “ Verden i udvikling”, “ Døre” OSV. 
Hvorefter de unge får til opgave at finde et under-emne 
ud fra deres interesser, som de kan skrive, fortælle og gå 
i dybden med. Man arbejder med sit overordnede emne i 
1 uge, man får ugen før til at forberede sig med. Det kan 
fx være at lave aftaler, finde litteratur og andre kilder, eller 
finde på de ideer til en model. 

I selve projektugen skal man lave en projektopgave, men 
dette skal ikke forveksles med en emneopgave, man skal 
nemlig være små forskere. Der skal udføres dagbog, som 
hvis mange piger gør i hverdagen, nemt for dem, men 
dog hårdt for de nedtrykte drenge.  

Vi her i 8.a er startet med projektugen, og finder det stres-
sende. Der skal laves grupper, og selvom vores (dejlige) 
lærere siger, at vi skal finde grupper ud fra vores emne, 

så dog kan vores ( (dejlige ) lærere stadigvæk putte flere 
og flere........ personer i vores grupper, hvilket også kan 
være meget frustrerende. Der er meget, man skal tænke 
på, og man kan finde det overvældende med kun en uges 
forberedelse og fremstilling af projekt. 

Det gode ved projektuge er dog, at man får lov til at dykke 
ned i sit emne, og at man ikke har normalt skema. Da 
man har fuldstændigt frie hænder, skal man være forsig-
tig med at fjolle og ikke få lavet noget, da man skal kunne 
snakke alt fra 15-25 minutter (kommer an på hvor mange 
der er i gruppen). 

December skal bruges på hygge og spændingen til 
juleaften, dog ikke til frustrerende projektuger. Vi vil derfor 
bede om afskaffelse af projektugen eller mere tid til 
forberedelse.  

Kærlig hilsen de frustrerede 8. klasser 

Elevrådet har igennem slutningen af november og 
december været aktive. Efter flere møder og en længere 
planlægningsfase, har de fået sat gang i ”Den store Bage 
dyst” og ”Fifa-turneringen”. I skrivende stund, er der endnu 
ikke offentliggjort en vinder.

Begge turneringer har skabt en masse aktivitet og glæde, 
det har været super fedt at se de mange deltagende børn 
og unge bakke op om elevrådets initiativer.

Elevrådet vil fortsat tage initiativ til aktiviteter for skolens 
elever, vi har som målsætning, at være meget synlige, så 
eleverne ved, der er et elevråd ,og hvem der er en del af 
det. Det er primært elevstyrede aktiviteter, derfor er det at 
være med i elevrådet med til at styrke elevernes selvstæn-
dighed og initiativtagen.

Nyt fra Elevrådet

8.a.

Projektugen
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Det skal du bruge: 

• 50 gr mandler

• 165 gr koldt smør

• 250 gr mel (4 dl) 

• 110 gr sukker (1 ¼ dl)

• ½ æg

• Korn af en ½ vaniljestang

Sådan gør du: 

Smut mandlerne og mal dem gennem en persillekværn 
eller i foodprocessor.

Skær smørret i stykker og smuldr det i melet. Tilsæt 
sukker, æg, vanilje og mandler.

Saml dejen hurtigt.

Dæk dejen til og lad den hvile i køleskabet i min. en 
time.

Tænd ovnen på 200 grader (varmluft evt. 180)

Tril dejen i stænger eller kør den gennem kødmaski-
nens kageplade med stjernemønster. Form stængerne 
som kranse.

Sæt kagerne på bagepapir på en bageplade.  
Bag kagerne i 7-10 min øverst i ovnen.

I kender det alt for godt. Efter julemiddagen 
står folk sjældent i kø for at få lov at rydde 
op. Det kan dette spil måske hjælpe lidt på.

Når maden er spist rykkes tallerknerne lidt 
længere ind på bordet, og der hentes et 
raflebæger med 3 terninger. 

Yngste spiller slår med alle 3 terninger på én 
gang. Hvis der er nogle ettere, så tælles de, 
og alle terningerne lægges tilbage i rafle-
bægeret. Næste spiller (i urets retning) slår 
igen med alle terningerne, og hvis der er flere 
ettere lægges de sammen med de forrige, 
hvis der ingen er, så rafler næste spiller med 
alle terningerne, og sådan fortsætter man. 

Når er en spiller rammer den 7. etter (alle et-
terne lagt sammen), så er det den spiller, der 

skal tage af bordet. Når en spiller rammer 
den 14. etter, skal han/hun skylle af. Når der 
er en der rammer den 21., skal vedkommen-
de sætte i opvaskemaskinen. 

Sådan kan man blive ved med 7-tabellen, så 
længe der er opgaver til det. Det kan være, 
hvem der skal sætte dessert tallerkener på 
bordet eller hvad man plejer. 

Man bestemmer selv om den der har fået en 
opgave fortsat er med i spillet, eller om man 
kun skal kunne få en opgave.

På denne måde er det ikke altid de samme, 
der skal rydde op og evt. vaske op.

God fornøjelse og glædelig jul.

Den bedste opskrift på 

Vaniljekranse
Hjælpen er nær efter  

julemiddagen



 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt

 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

8.b De sidste skridt

 
 

Dokken 8

BLOMSTERHUSET
Gormsgade 100, 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 73 77

Husk hvad blomster kan gøre

18 19

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



Luciadag

Her I den mørke tid 

ser vi dig komme

Lysende varm og hvid

Natten er omme

/: Lysenes mangt er stor

/: Lysenes mangt er stor
/: Lysenes mangt er stor

Varme og fred på jord

Varme og fred på jord

Varme og fred på jord

Santa Lucia, Santa Lucia :/

Santa Lucia, Santa Lucia :/
Santa Lucia, Santa Lucia :/

Længe har mørkets magt
Sejret i striden. 

Ventende gik vi vagt, 

nu er det tiden.

Håbet vil aldrig dø,
ingen må klage. 

Vi ved, vor fagre mø

Vender tilbage.

20 21
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Luciadag



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

*s
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EVENTS/WORKSHOP

vores  
6. sans

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

MindYourChild – opmærksomhed på krop og sind giver børn i harmoni og balance

Tween forløb m/fokus på indre ro, troen på dig selv, styrke og mod.  
• Opstart oktober/november - 5 x 2½ time
• Små grupper – maks. 8 deltagere, alder 4.-6. klasse

Teenage forløb – Du er god nok! Tør du tro på det?
• Opstart oktober/november – 5 x 2½ time
• Små grupper – maks. 8 deltagere, alder 7.-10. klasse

Julefred
• Lad hjerternes fest begynde og nyd en skøn stund sammen som familie
• Onsdag d. 21/11 kl. 18-20 – Voksen + 1-2 børn 

• Yoga 
• Mindfulness 
• Terapi/Cool Kids 
   vejledning

Juleyoga
• Til JER der kan lide yoga/mindfulness – og oveni elsker JUL
• 3 tirsdage i december fra kl. 15-16 for 6-8 år/kl. 1615-1715 for 9-13 år

 

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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Den gratis julegave
Er du også trær at af give 
din far strømper til jul? – og 
ønsker mor sig kun hvidløgs-
pressere og porcelæn? Så 
prøv med den gratis julegave: 
Klippekortet! 

Klippekortet kan du selv lave, 
og giver din mor og far mu-
lighed for at få en lille pause 
i hverdagen hvor du hjælper 
med de opgaver i og omkring 
huset, der ikke løser sig selv. 

Eksemplet her kan du bruge 
som skabelon, og fylde det ud 
med netop de pligter, du ved 
din mor og far helst vil være 
fri for at løse i julen - eller til 
sommer. Det er helt op til dig.

1 x tømme opvaskemaskine  
(uden brok)

1 x rydde fortovet for sne

1 uge med opryddet værelse

Tømme postkasse i en uge

1 x fodmassage

1 x morgenmad på sengen

1 x støvsugning

1 uge gå ud med skrald 

1 x slå græplænen (til sommer) 

1 x rygmassage

Julegave 10-turs kort
 Julekonkurrence

Kan du finde på den bedste gratis julegave? 
 

Send dit bedste forslag til en gratis gave til 
esbjergrealskole@hotmail.com

– gerne med beskrivelse/vejledning  
eller billeder af gaven

inden d. 31. december 2018

Og vind chokolade  
til hele klassen!

(Husk at skrive dit navn og klasse i mailen. Vinderen får direkte besked  
og offentliggøres sammen med vinderideen i næste nummer af Blækuglen)
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3.a har arbejdet med Haiku digte. Haiku digte er en japansk lyrikform, som består af 17 stavelser 
fordelt på 3 linjer. I første linje skal der være 5 stavelser. I anden linje skal der være 7 stavelser og i 
sidste linje 5 stavelser. 

Her kommer et par eksempler på Haiku digte fra 3.a.

”Natten”

Stjernerne er fine
Der er stille her og mørkt

Nu skal du sove
Alberte 3.a Der er dejlig varmt

Ved solen er der så sejt
Se min hud skinner

Nanna 3.a

Solen er brandvarm
Solen brænder rød og hed

Solen ser gul ud
Emilie 3.a

”Sommer”

Der er varmt her - mor
Solen kigger i det blå

Solen er for varm
Alberte 3.a

Snefnug daler ned
Julemanden kalder højt
Rudolf kommer straks

Emilie 3.a

3.a.

HAIKU-digte



- 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
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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.

Anbefalet kørselsretning

Anbefalet kørselsretning

Torvegade

Svendsgade

Haraldsgade
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www.sugeshoppen.dk

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

Tlf. 30536822
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Stemningsbilleder fra Sidste skoledag

12 13

Geogebra og drejning i 4.a

Ndr. Fovrfeldvej 10
6710 Esbjerg V
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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



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. 

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)

36 37
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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

Henning Lyager  tlf. 24 28 40 29

Lars Præst Ørsted  tlf. 75 45 10 30

Bent Würsching  tlf. 72 66 29 24 

Suppleanter:
Henriette Reiffenstein (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  
25. marts 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

Mette Falther  tlf. 76 10 02 64

Anders Carlsson  tlf. 25 33 05 77

Casper Heiberg  tlf. 53 53 43 49

Maj-Britt Thomsen  tlf. 29 92 45 42

Suppleant:
Jacob 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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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

26 27

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
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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


