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Der var som sædvanlig alt ud-
solgt eller helt nøjagtigt 447
mennesker med, da Lysabild
Børneunivers og Åben Skole
holdt julefest. 

– Det er helt vildt. Vi startede i
sin tid med 150 mennesker, og
siden er der bare kommet flere
og flere, siger arrangementets
chefkok Eva Carstensen.

Halvdelen 
af Sydals
til julefest

Foto: Timo Battefeld
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Et knips med lighteren, et hurtigt sug og
nikotinen flyder ud i kroppen. Hver
dag bliver der holdt hundredvis af ry-

gepauser i de syd- og sønderjyske kommu-
ner, men fremover kan det blive særdeles

vanskeligt for rygere at hive lidt ekstra luft
ind. 

Stramninger og forbud mod rygning sker
stadigt oftere – men ikke kun på sundhe-
dens alter. Rygernes kollegaer er nemlig i

stigende grad utilfredse med, at rygere bru-
ger arbejdstiden på at tænde en cigaret – og
som dermed får sig en pause. Derfor bliver
fem plejecentre i Varde Kommune fra nytår
fuldstændigt røgfrie.

Rygerne får mindre 
luft med nye rygeforbud
6-7 INDLAND

Af Yvonn Tittel
og Søren A. Sliwa

Afhængig 
af alkohol?

WWW.BHCS.DK / DØGNTELEFON

70 20 72 70
GRATIS anonym rådgivning

STIEN fra kaos til fornyet livskvalitet i roligt miljø 

og skønne omgivelser, professionelt team 
af behandlere, læge m.m., uforpligtende forbesøg, 

smertefri afrusning. 

BEGRÆNSET PARTI
Disney sengetøj
“Glow in the dark”
100% bomuld. Vælg
mellem Spiderman,
Frost blå el. Frost lyslilla.
140 × 200 cm.

Pr. sæt
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KVALITETEN HELT I TOP - PRISEN HELT I BUND

Sælges fra
lørdag
19.12.

LAD FDM VEJHJÆLP 
HJÆLPE DIG TRYGT 
GENNEM VINTEREN
SE HVILKET ABONNEMENT 
DER PASSER BEDST 
TIL DIG PÅ 
FDM.DK/VH15
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SYDALS: De små løber rundt i små grupper og
taler forventningsfuldt om, hvad de skal købe
i boderne senere på aftenen. I gymnastiksalen,
multisalen og natur- og tekniklokalet er der
fyldt med nuværende og tidligere forældre til
børn på skolen, bedsteforældre og andet godt-
folk, der hygger sig ved bordene. 

– Det er helt vildt med opbakningen. Vi star-
tede i sin tid med 150 mennesker, og siden er
der bare kommet flere og flere, siger Eva Car-
stensen, der er tovholder på julefesten, der
bliver holdt for 18. gang af Åben Skole og Lys-
abild Børneunivers.

Der er som sædvanligt alt udsolgt. 412 men-
nesker plus de 35 frivillige i køkkenet, som
har knoklet siden morgenstunden i kælderen,
hvorfra der sidst på eftermiddagen breder sig
i en liflig duft af flæskesteg, brun sovs, kartof-
ler og rødkål.

– Når vi stiller noget på benene, så bakker
folk op. Det er vigtigt, for det gode sammen-
hold kan være med til at fastholde folk på
Sydals, og hvis vi er heldige tiltrække nogen
nye tilflyttere. Det kunne vi godt trænge til,
siger Erling Junker, formand for Lysabild
Landsbyråd, med i Åben Skole var begyndel-
sen af og fast mand ved gryderne.

Mad til tiden
På slaget 18 bliver maden som sædvanligt
serveret. Alt kører efter en snor, for langt stør-
stedelen af de frivillige har ligesom Erling og
Eva været med i mange år. 

– Det er rigtig lækkert. Lige så godt som når
mormor laver det, siger vennerne Tommy og
Tommy henholdsvis Johansen fra Vibøge og
Christensen fra Lysabild.

– Børnene går her og vi støtter op, når der
sker noget lokalt, siger de to herrer, der lige-
som resten af de fremmødte tager godt for sig
af julemaden.

Den er alle aldre, der er med og mange, som
kommer hver gang. Ved nabobordet sidder
fire generationer og hygger sig med julema-
den og den medbragte rødvin og danskvand. 

– I gamle dage var der mere af det hvide på
stegen, men det smager da godt alligevel. Vi
kommer for hyggens skyld, siger oldefar Chre-
sten Bladt, som har kone, datter, svigersøn,
børnebørn og oldebørn ved sin side.

– Alle kender alle. Der er et rigtig godt sam-
menhold, siger svigersønnen Svend Elneff.

Lidt i 19 rejser alle sig fra bordene. De næste
par timer er det børnene, som er i centrum. De
har lavet små boder med selvproducerede
juleting, små konkurrencer og amerikansk
lotteri, ligesom 6. klasse har produceret ris a
la mande i spandevis. 

– Vi bor jo i udkanten, så det betyder meget
for området, at der aktiviteter både for ældre
og børnefamilierne, siger Bodil Kryhlmann,
pensioneret børnehaveklasseleder fra Lys-
abild Skole og mangeårige frivillig.

Brun sovs,
steg og 

sammenhold
Succes: Det halve af Sydals var med, da Lysabild

Børneunivers og Åben Skole havde inviteret til fest
med mad, boder, konkurrencer og andet julehalløj.

FA K TA

Åben Skole i Lysabild
■ I vinterhalvåret er der hver torsdag fællesspis-
ning i multisalen, hvor forskellige foreninger eller
skoleklasser står for madlavningen, og hvor alle
kan komme og spise med for en beskeden sum.
Der kommer typisk mellem 60 og 100 mennesker
hver gang. Derefter er der forskellige aktiviteter og
gratis kaffe og kage. Åben skole er et fællesforum
for alle foreninger, skoleklasser og aktivitetsgrup-
per, hvor man har mulighed for at synliggøre sig
selv ved at lægge billet ind på at være kokke til
fællesspisningen. Overskuddet fra middagen går til
foreningens kasse eller klassekassen.

Det var kvinderne bl.a. Birthe Bladt fra Lysabild, der klarede den 
glimrende sovs. Derimod var det mændene, der skar kødet.

Inden spisningen kunne gå i gang gav chefkok Eva Carstensen 
praktiske informationer til alle gæsterne.

Gymnastik- og multisal samt
natur- og tekniklokalet var fyldt.

Foto: 
Timo Battefeld,
tba@jv.dk

Tekst: 
Claus R. Møller,

cmj@jv.dk

TIL JULEFEST 
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Både Chresten Bladt, oldebarnet Asbjørn Elneff og hustruen Kæte var glad for maden, selv om førstnævnte godt kunne have tænkt sig lidt mere af det hvide (flæsket) på stegen.

Eva Carstensen, Gitte Beier og Svend Asmussen kunne konstatere, 
at julefesten endnu en gang var en kæmpesucces.

Efter maden var det børnenes tur til at komme i centrum. De havde
lavet diverse boder, konkurrencer og andet julehalløj.


