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EL-INSTALLATIONER
• Industri
• Nybygning
• Til- og ombygning
• Landbrug/Markvanding

• Solcelleanlæg
• EDB/Data
• Salg og rep. af hvidevarer

Salg og montage af varmepumper
VE-installatør

ELARBEJDE - VARMEPUMPER - MONTAGEOPGAVER

Elarbejde - Varmepumper

Din lokale elektriker

TLF. 2299 8771 . CTHAYSENBYG.DK

A
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Ombygning   Tilbygning   Nybygning

Vinduer/Døre   Køkkenmontage

Tagopgaver   Efterisolering     

Vi løser alle former for tømreropgaver 
og montageservice i hele landet. 

Både store totalløsninger 
og små specialopgaver.

24 TIMERS SERVICE

VVS ARBEJDE

FJERNVARME OG JORDVARME

LUFT TIL VAND OG LUFT TIL LUFT 
VARMEPUMPER

INDUSTRI OG LANDBRUG

TLF. 44 10 19 14
EN DEL AF WWW.BCENERGISERVICE.DK

Efteråret er kommet og vi kan 
kun nyde de fantastiske flotte 
efterårsfarver på træerne og 
betragte, at bladene langsomt 
daler mod jorden i en svæven-
de linje på lige fod med de fly-
vende sommerfugle i somme-
rens solskin.

Det at kunne opleve et væld af 
planter og træer midt inde i 
byens centrum og en oase som 
byder på mange spændende 
oplevelser for alle sanser, uan-
set om vi er til ro og stilhed el-
ler sjov og aktivitet.
- Det er netop en virkelighed 
som alle borgere i Sdr. Omme 
kan opleve lige her og nu. 
Det kan vi takke det afgående 
Landsbyråd for, hvilket der 
blev informeret om på Gene-

Botanisk Oase i Sønder Omme
ralforsamlingen den 15. marts 
2022 på Sønder Omme Kro, at 
restpuljen der egentlig skulle 
have været brugt til en større 
afskedsfest og afslutning på 
mange års udviklingsarbejde, 
ja, den kunne ikke anvendes på 
grund af corona situationen. 
Derfor besluttede det afgående 
Landsbyråd at restpuljen skul-
le anvendes til, at skabe liv og 
hygge i bymidten med en grøn 
oase på hjørnegrunden mellem 
Vejlevej og Grindstedvej. 

Et sted som både kunne være 
hyggeligt og rart, at tage fami-
lien med på en lille bytur i Sdr. 
Omme, hvor man kan hygge, 
slappe af, og hvor man kan sid-
de og nyde bylivet, måske spise 
en is, sandwich eller lignende.
Det skal være en rar oplevelse, 
for hele familien, at komme ned 
i bymidten, derfor er det godt 
tænkt at vi har fået et sted hvor 
man kan sætte sig.  
Sådanne forskellige oaser 
rundt i Sdr. Omme by, er det 
som skaber liv, glæde og hygge.

Oasen på hjørnegrunden er 
kun blevet skabt på grund af 
stor velvillighed fra ejerne 
og i tæt samarbejde med Bil-
lund Kommune, Leif Rahbek 
og Lucas Hansen. 

Det er en unik og fantastisk 
oase der er blevet skabt på 
denne plads, tag familien med 
ned til denne skønne plet i byen 
og nyd alle de mange smukke 
og forskellige planter, der er 
beplantet på arealet af folkene 
med de grønne fingre.
Hvem skulle have troet for blot 
6 måneder siden, at der nu 
ligger en grøn oase her midt i 
byen.
Jeg er overbevidst om, at hvis 
skoleeleverne fra Sdr. Omme 
Skole besøger den botaniske 
oase på hjørnegrunden, så vil 
biologi timerne få en helt ny og 
anderledes fokus.

Måske skulle jeg tage en lille 
morfar på bænken, mens jeg 
drømmer om den skønne grøn-
ne oase.

Ole Filip Hansen

JYSK FUGE
OG MONTAGE SERVICE
FACADERENOVERING/FUGESERVICE

TLF. 22 45 28 79
KONTAKT@JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

WWW.JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK



Sønder Omme Posten online for borgere i 72602   Tirsdag 8. november 2022

Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Sdr.Omme

Vanvittig
pris

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 2. NOVEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 8. NOVEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

 FIXA BAGEPAPIR 
I ARK 
         24 stk .  Stk. pris 0,21   .      

KNORR SAUCE 
       Flere varianter.   
57-102 g. 300 ml . 

Fødselsdag
med priser som 
i gamle dage

BILLIGE SODAVAND  
COCA COLA ALM. ELLER ZERO, FANTA 
EXOTIC ELLER ALM.          18 x 25 cl. + Pant.  

MAX 4 KS. 
PR. KUNDE PR. DAG

 GESTUS 
OVN-KARTOFLER 
       Flere varianter.   500-800 g .

Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25

 FIXA BAGEPAPIR  FIXA BAGEPAPIR 

       Flere varianter.   500-800 g .

1 KILO LØG ELLER
GULERØDDER
Danske kl. 1   

KAREN VOLFF
JULESMÅKAGER
       Flere varianter. 

BAKKEDAL
SMØRBAR
200 g.

Vanvittige
priser

Vanvittige
priser

Vildt
billigt

HAKKEDE
ELLER
FLÅEDE
TOMATER
400 g.

            PR. DÅSE 

3 .- 

            FRIT VALG 

5 .- 
SKARP FØDSELSDAGSPRIS

            FRIT VALG
            PR. POSE 

8 .- 
            FRIT VALG
            PR. POSE 

12 .- 
            FRIT VALG
           PR. PAKKE 

10 .- 
            PR. RULLE 

5 .- 
            PR. STK. 

15 .- 

       18X25 CL. 

35 .- 

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS
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Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Sdr.Omme

BUKO SMØROST
REJE, BACON ELLER SKINKE
200 g

32 års fødselsdagssalg
Jens

Boye

FREDAGSMENU

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 9. NOVEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 15. NOVEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

SÆLGES LUN FRA KL. 17-18 FREDAG OG LØRDAG 
VEJ-SELV SLIK

100 G
KUN

7 95 65,- 

STEGT FLÆSK
MED PERSILLESOVS,
HVIDE KARTOFLER
OG RØDBEDER.

TILKØB: HJ.LAVET
CITRONFROMAGE 18,-

Tine

FREDAGSMENU
SÆLGES LUN FRA KL. 17-18

STEGT FLÆSK
MED PERSILLESOVS,
HVIDE KARTOFLER
OG RØDBEDER

TILKØB: HJ.LAVET
CITRONFROMAGE 18,-

Tine
PR. PERS.

MARINERET ØLKAM 1 KG

FRISKHAKKET 
SVINEKØD 
1 KG 8-14%

ENTRECÔTE
AF OKSEFILET
CA. 200 G PR. STK.

HEL SVINELEVER 1,5 KG

              PR. STK. 

9 .- 
HJEMMELAVET 
KARTOFFELSALAT 
M/2 FRIKADELLER

DANBO OST +45 MELLEM-
LAGRET ELLER LAGERET
ca. 400 g

Fødselsdagmed priser som i gamle dage

             PR. KILO 

35 .- 

             PR. KILO 

39 .- 

           PR. BAKKE  

2995

             PR. STK. 

25 .- 

             PR. STK.  

2995

           1,5  KILO 

39 .- 

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS
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Der var lagt et godt og grundigt 
forarbejde i tilrettelæggelsen 
af høringsmødet om fængsels-
udvidelsen i Sønder Omme, 
som løb af stabelen torsdag 
den 3. november 2022 fra kl. 19 
- 21 på Sønder Omme Kro.

Formanden Eva Sode Nielsen 
fra Landsbyrådet bød velkom-
men og præsenterede de en-
kelte indlægsholdere til afte-
nens høring.

Af indlæg om fængselsudvidel-
sen var der orientering om den 
politiske proces og beslutning i 
Folketinget om nyt fængsel ved 
Kriminalforsorgen. 

Billund Kommunes repræsen-
tant orienterede om den po-
litiske proces og beslutning i 
kommunen og overvejelser om 
bosætningsplaner i byen. 
Totalrådgiver fra byggefirma-
et Alex Poulsens arkitekter 
fortalte om byggeplanerne og 
tidsperspektiverne. 
Viborg Ingenørene orientere-
de om trafikanalysen foretaget 
på Holdgårdsvej og betydning-
en for byen.
Institutionsleder Anne Terkel-
sen for Sønder Omme fængsel 
fremlagde visionen for det nye 

fængsel og betydningen for 
byen.

Efter de mange gode og vel-
dokumenterede indlæg, så 
kunne man næsten henledes 
til den danske kulturarv “Olsen 
Bande filmene”, hvor Egon altid 
siger - Jeg har en plan. Kjeld 
supplerer jo altid med sætnin-
gen - skidegodt Egon og Benny 
er mere forsigtig og svarer - er 
det farligt.

Men i den efterfølgende debat 
var der mere fokus og drøf-
telse af den øgede trafik på 
Holdgårdsvej end planen for 
byggeriet. 
Der var da også udtryk for, at 
Sønder Omme nu fik Danmarks 
største fængsel, men den 
mindste adgangsvej til en stor 
institution.

Planen for byggeriet er at Kri-
minalforsorgen påbegynder 
udbudsprocessen i foråret 
2023 og der er en forventning 
om, at hele byggeriet står klar 
til åbning i 3. kvartal 2025.

Kriminalforsorgen og byg-
gefirmaet har af hensyn til 
at mindske generne på Hold-
gårdsvej valgt, at etablere en 

midlertidig vej fra Vilhelms-
mindevej til byggepladsen. 
Man regner med at det ko-
ster  2 - 3 millioner at etablere 
den midlertidige vej, med vige-
pladser og 3 km vej.

Høringsprocessen i Billund 
Kommune er at borgerne kan 
gøre indsigelse til lokalplanen 
for byggeriet og at disse skal 
fremsendes inden den 14. de-
cember 2022.
 
Efter den offentlige høring er 
overstået så vil Billund Kommu-
ne og Kriminalforsorgen gen-
nemgå de indsendte hørings-
svar fra borgere og foreninger 
med henblik på, hvilke forslag 
og kommentarer der skal ar-
bejdes videre med og herunder 
de bemærkninger under de-
batten om en mere sikker vej til 
fængslet.

Ole Filip Hansen
På vegne af
Arbejdsgruppen for 
fængselsudvidelsen

Omkring 100 borgere var til høring om 
fængselsudvidelsen i Sønder Omme Mødet blev afholdt torsdag den 

3. november på Sdr. Omme kro. 

Der var ca. 90 fremmødte Sdr. 
Omme borgere samt repræ-
sentanter fra arkitekterne bag 
nybyggeriet, ingeniør med fo-
kus på vejforhold, kommunens 
bosætnings- og plan afdeling 
samt fra fængslet. 
Hver repræsentant holdt et 
kort oplæg inden for deres fag-
områder.

Det der fyldte mest i spørge-
runden, var fremtidens trafik-
forhold på Holdgårdsvej. 
Der var stor bekymring fra 
borgerne på Holdgårdsvej, for 
deres og deres børns sikker-
hed. 
Nu køres der ofte hurtigt på 
Holdgårdsvej og som man 
fremover forventer, så vil tra-
fikken blive øget og utrygheden 
vil dermed også vokse. 

Trafikanalysen siger ikke noget 
om borgernes sikkerhed eller 
belastning i form af øget støj. 
Analysen fortæller bare at ve-
jen ikke bliver mere belastet 
end den er bygget til og at tra-
fikken ikke vil bryde sammen. 

I byggefasen vil den tunge 
trafik gå ad Vilhelmsmindevej, 
så den ikke belaster byen og 

Borgermøde vedr. fængselsudvidelsen
Holdgårdsvej. Der vil ikke blive 
etableret en permanent vej fra 
Vilhelmsmindevej.

Der kom flere forslag til æn-
dring af tilkørselsforholdene 
til fængslet, men det er ikke en 
del af fængselsbyggeriet, det 
er Billund kommunes ansvar. 

Indkørselsmulighederne til 
fængslet handler også om sik-
kerhed og kontrol med hvem, 
der kommer og går. 

Der er en måneds indsigelse 
fra nu, i forhold til kommunens 
lokalplan og den mulighed op-
fordres borgerne til at benytte 
med skriftlig indsigelse til Bil-
lund Kommune. Oplysninger 
kan findes på Billund Kommu-
nes hjemmeside.

Mødet blev fint rundet af med 
et oplæg af institutionsleder 
Anne Therkelsen, med et hi-
storisk billede af fængslets 
udvikling gennem tiderne samt 
invitation til besøg i fængslet, 
når byggeriet er i gang. 
Hun gjorde også fint opmærk-
som på at beboerne i fængslet 
er mennesker, der tager deres 
straf for noget, de ikke skulle 
have gjort, men som skal ud 
igen og bidrage i samfundet.
Her ønsker Anne Therkelsen 
et fællesskab og samarbejde 
med byen i det omfang, det er 
muligt.

Sdr. Omme Landsbyråd
Eva Nielsen, 
fungerende formand.

Skriv til Lyngposten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

- et læserbrev, en fortælling om dig selv, din virksomhed
eller den forening eller klub, som du er tilknyttet.

- Så tøv ikke med at sende det til Lyngposten.
Det er borgerne, foreninger, klubber og erherv,

 der skriver avisen - og det er gratis!

Har du lyst til at annoncere i Lyngposten, 
så skriv eller ring for info.

E-mail: post@lyngposten.com . Tlf. 61 16 57 67

90 - 100 borgere til høring om fængselsudvidelsen i Sdr. Omme

Foto: René Lind Gammelmark
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Igen i år vil der være julemarked på Brandgård.

Trine Bergen kommer med alt det kreative indenfor 

kranse, juledekorationer, udepynt og meget mere.

Som noget nyt, vil der i år blive åbnet op ind i 

hestestalden, hvor der vil være boder med 

lækre ting. Her iblandt boder med Gade & Juul, 

julepynt, tøj, perler, mm.

Der vil også være diverse smagsprøver!
Vi glæder os til at se jer!

Brandgård
Bøvlvej 93

7260 Sdr. Omme

JulemarkedJulemarked
påpå

BrandgårdBrandgård
26. - 27. NOVEMBER 2022

KL. 10 - 15

GRATIS ENTRÉ

K L O A K M E S T E R
T H O M A S  V E S T E R B Y

T L F .  4 0 4 2  9 2 4 0
T V @ V E S T E R B Y M I L J O . D K

• TV-inspektion
• Højtryksspuling
• Slamsugning

• Støbe og Jordarbejde
• Kloakering og Dræn
• Alt i belægning

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

Danmarks største fængsel er 
på vej til at blive en realitet i Sdr.
Omme.Og det tror vi er en rea-
litet, som de fleste i Sdr.Omme 
med glæde og interesse ser 
frem til. Masser af nye arbejds-
pladser og servicemuligheder 
for nærområdet.

MEN, det der bekymrer rigtigt 
mange, er og bliver adgangs-
forholdene til dette kommende 
kæmpefængsel, nemlig til-
tænkt fortsat via Holdgårdsvej, 
med én, til den tid fordobling af 
trafikken til og fra fængselsom-
rådet.

Det nylige borgermøde på kro-
en gav lidt mere indblik i lokal-
planforslag, screenings- og 
miljøundersøgelser

Vi har boet (med glæde) på 
Holdgårdsvej i 47 år, og der-
med fra første parket oplevet 
udviklingen i trafikken her, som 
udover beboerfærdsel, starte-
de med fløjtende fængselsbe-
tjente cyklende på arbejde, til i 
dag med tæt biltrafik til og fra 
arbejde.

En naturlig udvikling, idet ikke 
mange medarbejdere derude 
længere bor i nærområdet, 
men også en meget stor be-
lastning for os beboere, som 
bor langs villavejen Holdgårds-
vej, som udover medarbejder-
kørsel til/fra fængslet, vare-
leveringer via store lastvogne 
og kæmpe landbrugsmaski-
ner, også omfatter beboernes 
færdselsbehov fra Lyngvang, 
Grønvang og Holdgårdspar-
ken( de tidligere funktionær 
boliger ved fængslet), hvis ene-
ste adgang til omverdenen er 
via Holdgårdsvej.

Samtidigt kan nævnes én over 
årene stadigt stigende udryk-
ningskørsel til fængslet, som 
nu kan betegnes som flere 
gange ugentligt, OG de kører 
stærkt.

Og nu er der lagt op til en for-
dobling, af i hvert fald kørsels-
behovet til fængslet.

Alle beboere på Holdgårdsvej 
og nærmeste omegn er bekym-
ret for denne udsigt, og mener 
der bør kigges på alternative 
og optimerede muligheder, 
når nu vi får en sådan stor og 
blivende institution i vort nær-
område.

Vejen fra kondistien og ud til 
fængslet er jo tilblevet i for-
bindelse med etableringen 
af fængslet i 1933. Vi er ikke 
rigtigt klar, om det fortsat er 
fængslet der ejer denne vej-
strækning, men fakta er, at al-
lerede i dag er den for smal til 
den store trafik der er.
2 lastbiler kan ikke møde hin-
anden på strækningen, og må 
derfor afvente hinanden i hver 
ende.
Skulle det ende med en Hold-
gårdsvejsløsning, må der nød-
vendigvis bekostes en både ud-
videlse men også forstærkning 
af strækningen.

Borgermødet gav klarhed over, 
at al færdsel i byggeperioden – 
nok 2 år – er tiltænkt på en 3km 
strækning på fængslets area-
ler, kommende sydfra via Vil-
helmsmindevej ved Skovhuset.
For Holdgårdsvej beboerne 
er dette jo særdeles positivt 
indtænkt, idet trafik med byg-
geelementer jo både er meget 
tungt, men også stort.
Man vil investere 3 millioner i 
forstærkning af denne del og 
lave vigepladser undervejs for 
de store køretøjer.
I samme åndedrag bør man 
nok være opmærksom på, at 
Vilhelmsmindevej ikke er spor 
bredere end strækningen fra 
kondistien og til pillerne ved 
fængslet, og derfor måske 
også kræve vigepladser helt 
ude fra Grindstedvej(Simmel-
brovej). Altså en strækning på 
5 km i stedet.

Af sikkerhedsmæssige år-
sager, ønsker fængslet trafik-
ken ind via Holdgårdsvej, idet 
centralvagten – både nuvæ-
rende og for det nye – ligger i 
tilknytning hertil.
Flere input med mulighed for 
aflastning af Holdgårdsvej kom 
på banen, bl.a. at lede noget af 
trafikken ad den lille Ll. Brande-
vej indtil fængslet fra øst, med 
deraf følgende omkostninger 
til investeringer i nummerpla-
descanning og videoovervåg-
ning.

Vi sidder med tanken om, én 
gang for alle, at lave en inves- 
tering fra starten i en optimal 
og fremtidssikret løsning, som 
tilfredsstiller både fængslet, 
nærområdet og ikke mindst 
vi beboere med tilknytning til 
Holdgårdsvej.

En forbindelse må nødven-
digvis starte fra en større vej, 
specielt af hensyn til den tun-
ge trafik der til stadighed er 
til fængslet, udover den store 
personaletrafik mm.

Vort forslag går ud på, at der 
fra starten indtænkes en ny 
bred forbindelsesvej, starten-
de fra Vejlevej (Omme Ldv) 
umiddelbart øst for Østerby-
gård,  og i lige linie over til pil-
lerne ved starten på den lukke-
de del af Holdgårdsvej. Dette er 
en strækning på kun 450m .
Denne placering vil betyde en 
fortsat bynær tilknytning til 
fængslet, som vi tror, at både 
fængslet som byen vil værd-
sætte.
Det vil tilfredsstille fængs-
lets ønsker om, at færdsel til 
fængslet skal tilgå vestfra, af 

DANMARKS  STØRSTE  FÆNGSEL
Læserbrev

hensyn til sikkerheden og pla-
ceringen af både nuværende 
og ny vagtcentral.

Det vil give beboerne i de 36 
boliger i Holdgårdsparken en 
optimal forbindelse til omver-
denen, og det vil betyde, at man 
på sigt kan lukke Holdgårdsvej 
for gennemgående trafik, helt 
sikkert til stor glæde for be-
boere på Holdgårdsvej, som så 
også kan se frem til at kunne 
bevare værdien af deres huse.

En sådan ny vej er ikke billig, 
men tænkes det ind i helheds-
projektet lige fra starten af, 
burde det være noget som kan 
løses.
Det bliver én af de største ar-
bejdspladser i kommunen, som 
får optimale adgangsforhold, 
og der bliver taget optimale 
hensyn til en lang, lang række 
af beboere i vores dejlige by.

Det kræver opkøb af nødvendig 
jordareal, bygning af bro over 
Omme å, samt passage af §3 
jord. Men i Sdr.Omme området 
har vi så mange, mange tusinde 
m2 §3 jord, at det burde være 
muligt at afse nogle m2, for at 
bygge en ny vej, til gavn for hele 
vort lokalområde.

Vi ønsker ikke at kigge på be-
grænsninger, men vil gerne se 
på muligheder.

De bedste hilsener
Karin og Kai Thomsen
Holdgårdsvej 15          

ALT I MASKIN- OG LIFTUDLEJNING
Hos LD Udlejning klarer vi 
store som små opgaver

Tlf. 88 44 08 05
www.ldudlejning.dk

Vedligeholdte maskiner: 
Rengjort, serviceret og altid klar til brug.

Fleksibel åbningstid: 
Afhentning og levering når det passer dig.

Har du brug for hjælp? 
- til klipning af hæk, græsslåning, 

til at få luget ukrudt i bedene eller andet, 
så kontakt:

Jonas Hansen
Tlf. 20 42 07 77

Havearbejde tilbydes
i Sdr. Omme og omegn

I Grundvold følger vi Rebec-
ca og hendes familie, som er 
stærkt troende mormoner.

Rebeccas far ser sig selv som 
værende tæt på Gud og be-
stemmer derfor alt i den lille 
familie. 
Faderen mener, at alt familiens 
modgang er en test fra Satan. 

Månedens bog på 
Sdr. Omme Bibliotek
Grundvold af Rachel Röst

I stedet for at gå til læge, bliver 
sygdom behandlet med hånds-
pålæggelse. 
I takt med at Rebecca bliver 
ældre, begynder hun at stille 
spørgsmål ved deres måde at 
leve på og faderens altover-
skyggende magt.
Langsomt begynder hun at 
gøre modstand og at arbejde 
sig hen imod at få sig frigjort 
fra sin fanatiske familie.

Danske Rachel Röst er selv vok-
set op i en mormonfamilie, som 
hun som ung brød med. 

Bogen skal ifølge forfatteren 
selv ikke læses selvbiografisk. 
Hun kan dog næppe sige sig 
fri for, at visse ting fra bogen 
stammer fra virkeligheden.

Bogen kan læses af både den 
unge og den voksne læser.

 Smedegade 9, 7260 Sdr. Omme   Tlf.: 22 68 88 30   Mail: jj@jjstaalmontage.dk

Skriv til Lyngposten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

- et flot naturbillede fra området, som du vil dele.
- Så tøv ikke med at sende det til 

Lyngposten.
Vi bringer stort og småt, indsendt af  borgere, 

foreninger, klubber og erherv!

E-mail: post@lyngposten.com . Tlf. 61 16 57 67



Sønder Omme Posten online for borgere i 72606   Tirsdag 8. november 2022

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Allan Munk Nielsen, Konservative, der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Så er valget overstået, og et nyt 
Folketing er valgt. Stort tillykke 
til alle de valgte – specielt tillyk-
ke til vores to lokale, Anni Ma-
thiesen og Kris Jensen-Skriver, 
samt til min “egen” Niels Flem-
ming Hansen fra Vejle.

For en som nørder politik, som 
jeg har det været en spænden-
de valgkamp, men det har godt 
nok også været en mærkelig 
valgkamp. Det har ikke handlet 
særlig meget om politik, men 
mere om spin, proces og per-
sonsager. Det er lige som om 
der bliver mere og mere ame-
rikanske tilstande, og det er 
ikke positivt ment! Det gælder 
alle – ingen nævnt ingen glemt.

En grund til at jeg synes, det har 
været en underlig valgkamp, er 
sikkert også at mit eget parti 
har været ude på noget af en 
rutsjebanetur, og her er jeg 
helt sikkert noget farvet af for-

løbet. Derfor får I min helt egen 
subjektive valganalyse.

Lad mig starte med mit eget 
parti først. Vi startede ud med 
at stå til stor fremgang efter 
Søren Pape Poulsen meldte sig 
som statsministerkandidat. Så 
startede Ekstra Bladet en kam-
pagne – et ord de selv har brugt 
om deres svinske kampagne 
og personlig hetz mod ham. Og 
man må sige deres “kampagne” 
og mission lykkedes. 
Hurtigt begyndte meningsmå-
lingerne at gå nedad, og det 
blev lige pludselig en negativ 
spiral, som forstærkedes af 
flere historier de “fandt” frem 
til lejligheden, fulgt op af andre 
medier, som ukritisk videre-
bragte historierne. Personlige 
historier kom belejligt frem 
om et fætter/onkel forhold om 
hans mand, som ikke var et rig-
tigt fætter/onkel forhold, som 
vi kender i Danmark. Derefter 

fortsatte de med flere andre 
sager, som tilsidst kostede de-
res ægteskab.

Så var der ferien til den Domi-
nikanske Republik i 2018, hvor 
der blev besøgt lokale ministre. 
Sagen blev indberettet efter 
ferien til Udenrigsministeriet, 
så her var det kendt at besøget 
havde fundet sted. Der er ingen 
tvivl om, at Udenrigsministeriet 
skulle have været på banen in-
den man tog afsted, men hvor-
for var det så ikke en sag for 
Ekstrabladet tilbage i 2018?

En boligsag kom også frem, 
men den var der ingen kød på, 
som både borgmester, vice-
borgmester og formand for 
boligselskabet var ude at sige, 
men det fandt EB ikke anled-
ning til at skrive om. Endnu en 
sag om en ferie- og arbejdstur 
til den Dominikanske Republik 
blev blæst op, for hvorfor måtte 

Folketingsvalget
Søren Pape rejse, når Uden-
rigsministeriet frarådede at 
rejse dertil? Jo, det måtte han 
fordi han allerede var færdig 
vaccineret og havde været 
smittet. Det måtte EB ud og 
undskylde for efterfølgende – 
endda på forsiden.

Deres “kampagne” har beskæf-
tiget 6 medarbejdere, hvoraf 
4 har været sendt til den Do-
minikanske Republik i en peri-
ode. Det har virket til at deres 
fornemste opgave har været 
at smide mudder på en enkelt 
person, for på et eller andet 
tidspunkt er der noget der klæ-
ber til vedkommende.

Mission accomplished! Det lyk-
kedes – Søren Pape dykkede i 
diverse popularitetsmålinger, 
og partiet faldt i meningsmå-
lingerne. Det er tidligere sket 
at EB har kørt personlige kam-
pagner mod politikere, men 

aldrig med et så klart mål og at 
ødelægge en politiker og stats-
ministerkandidat. 

Kan det være rigtigt at et me-
die som EB skal føre kampagne 
mod en politiker? Jeg er med 
på, at medierne skal være un-
dersøgende og kritiske overfor 
vores politikere og magthave-
re, men at føre en decideret 
personlig hetz mod en bestemt 
politiker, synes jeg er et pro-
blem – specielt når det får di-
rekte indflydelse på valget.

I stedet blev valgets sejrherre 
en statsminister, som måske 
ikke har brudt Grundloven, 
men har været helt ude på 
kanten af det lovlige, har slettet 
SMS’er, som har haft betydning 
for opklaringen at minksagen. 
Samt en tidligere statsmini-
ster, som har masser af sager 
med bilag, flyrejser og under-
bukser i bagagen. Derudover 

en partileder, som ikke kan 
finde ud af boligreglerne for 
folketingsmedlemmer, men er 
god til det der ny moderne Tik-
Tok – dem har vælgerne tillid til!

Jeg ved godt, at jeg lyder som 
en sur gammel mand, og det 
er jeg nok også i dette tilfæl-
de, men som jeg skrev indled-
ningsvis, så er dette min egen 
subjektive valganalyse. 

Nå vi må op på hesten igen, og vi 
kommer tilbage til næste valg – 
det kan være det kommer før vi 
regner med det!

Med venlig hilsen 
Allan Munk Nielsen 
Byrådsmedlem, 
Billund Kommune
Det Konservative Folkeparti

Jeg sidder i min stue og kikker 
over på en naturskøn bålhytte 
i Sønder Omme’s anlæg, som 
majestætisk bredder sine flot-
te fire hvælvinger ud mod træ-
ernes store kroner, og mindes 
de mange besøgende til bålhyt-
ten igennem årets gang. 

Det kan være at min fantasi gi-
ver mig et forkert billede, men 
er det ikke “Sangforeningen 
morgenrøde’s pinsetur” efter 
Storm P.’s berømte monolog, 
udført af skuespilleren Ebbe 
Rode, hvor formanden belærer 
foreningens medlemmer om 
alt lige fra beklædning, antal 
øl og kvindernes placering ved 
den kommende udflugt.

Det kunne da ellers være en 
interessant oplevelse i Sønder 
Omme, at foreningens med-
lemmer gik til bålhytten iført 
høje hatte og dem som ikke har 
en høj hat skulle iføre sig hvide 
sangerhuer. 
De fleste kan vel nok være med 
til formandens anbefaling, at 
der kun er 2 øl pr. person pr. 
kvarter. 

Jeg er dog overbevidst om, at 
formandens anbefaling om, at 
“kællingerne” skulle gå i for-
vejen med madpakkerne og så 
ellers holde sig i baggrunden, 
ikke hører til i dette Herrens 
år 2022, men en sætning der i 
tidens ånd tilbage i 1940’erne 

Fra Sangforeningen morgenrøde’s 
pinsetur - til nye borde og bænke

måske nok kunne glide ned der. 
Men nu er det jo også kun et 
fantasibillede fra min stue.

Pludselig ringer telefonen og 
bringer mig ud af fantasien 
med Sangforeningen mor-
genrøde’s pinsetur, og en klar 
stemme i røret informerer mig 
om, at det er Mia fra Billund 
Kommune. Med en næsten syn-
gende stemme meddeler hun, 
at ansøgningen fra Borgeride-
kassen på 28.500 kr. til udskift-
ning af de gamle og slidte borde 
og bænke i Sønder Omme’s an-
læg er bevilliget.
Ansøgningen blev kun til noget 
efter stor støtte og hjælp fra 
Gustav Petersen og Lucas Han-
sen. Det er faktisk Gustav Pe-
tersen som har savet de gamle 

borde og bænke op på sit davæ-
rende savværk ”Lille Nygård”.
- Borde og bænke, der har væ-
ret til glæde for de mange som 
har besøgt Holdgårdsanlægget 
og anvendt dem.

Nu skal de i alt 13 stk. bænke 
og borde udskiftes og nye skal 
opsættes til glæde og gavn for 
Sønder Omme’s borgere, turi-
sterne og andre besøgende i 
anlægget.

Gad vide om jeg på baggrund 
af denne besked fra syngende 
Mia skal følge formandens an-
befaling og drikke 2 øl pr. per-
son….

Ole Filip Hansen

Fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har ajourført retningslin-
jerne for lejrskoler og skolerejser.
Det betyder, at skolerejsen i 9. årgang nu er 
tilbage som en fast del af 9. årgangs program.
Skolebestyrelsen opfordrer i den forbindelse
til, at årgangens lærere og forældrerådet 
sammen snakker sig frem til et passende 
budget.
Den nuværende 8. årgang har allerede lagt 
planer for, hvordan de kan tjene penge til tu-
ren.

Personalenyt
Joan Skaarup Bindesbøl har valgt at stoppe
som sekretær hos os.
Jeg vil derfor gerne sige tak til Joan for det
gode samarbejde, vi har haft.
Vi har et stillingsopslag ude lige nu, og vi hå-
ber på at have en løsning klar inden så længe.

Ny psykolog
Mette Lyngesen er stoppet som psykolog ved 
PPS. Derfor har Louise Trier Andersen over-
taget distriktet og betjener os nu.
Tak til Mette for samarbejdet.
Vi byder Louise velkommen og håber på et lige 
så godt samarbejde med hende.

Motionsløbet
I år har vi vi lavet lidt om på indeholdet på
motionsløbet.

Eleverne har lavet samarbejdsøvelser på 
tværs af klasserne, så små og store elever har 
været sammen om opgaverne en del af dagen.
Det virkede til, at eleverne havde en god dag 
og gik på med opgaverne i godt humør.
Tak til jer forældre, der hjalp til med at få tin-
gene til at glide godt i løbet af dagen – og til jer 
forældre, der hjalp til med at få fyldt børnenes 
energidepoter op igen.

Halloween

Skolens støttede op om Halloween arrange-
ment i Hovedgaden fredag d. 29.oktober.
Derfor producerede eleverne lige godt 100 
græskarhoveder til aftenen.

Orientering fra Sdr. Omme Skole
Indsendt af Tonny Akselsen, Skoleleder
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HOVEDGADEN 12 - SDR.OMME

TLF. 42 96 10 11
ELLER BOOK ONLINE PÅ

WWW.WINIA.DK

KIG IND OG SE OM VI HAR EN TID.

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

www.flowyourlife.dk
Vestergårdsvej 9 . 7260 Sdr. Omme

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

Lørdag d. 5. november, blev der 
holdt arbejdsdag i Naturrum 
Sdr. Omme. Dagen startede 
med rundstykker og sluttede 
af med suppe. Det var en rigtig 
hyggelig dag, hvor både små 
og store hjalp til med at ordne 
udearealer, bære brænde ind, 
klippe buske og gøre rent. Én 
af de gode arbejdsopgaver var 
at sætte skilte med Vestjysk 
Banks logo på 60 stk. nyindkøb-
te klapstole og 10 stk. klapbor-
de. Møblerne er støtte af Den 
Jyske Sparekasses Støttefond, 
og er en del af projekt ”Event-
pakken til Naturrum”. 

Sponsorat fra Den Jyske Sparekasses Støttefond/ Vestjysk Bank til Naturrum
Af Lisbeth Arvad, Naturrum bestyrelsen

Igennem det sidste års tid, har 
Naturrums bestyrelse søgt 
penge ved fonde og puljer til 
projekt ”Eventpakken til Natur-
rum”. Følgende har støttet pro-
jektet: Den Jyske Sparekasses 
Støttefond, Sydbank Fonden, 
Nordea-fonden, Kulturvirket 
Grindsted, Sct. Georgs Fonden, 
Jubilæumsfonden, Landdi-
striktspuljen ved Billund Kom-
mune, og Ole Kirks Fond.
 
”Eventpakken til Naturrum” 
består bl.a. af følgende: Klap-
stole og klapborde til i alt 120 
personer, skilte og strandflag, 

gadeflagstænger med Dan-
nebrog, bålriste, trærafter, 
belysning, radio, køkkengrej, 
rengøringsgrej, tilskud til leje 
af musikband, tilskud til køb 
af mad/drikke og reklame for 
events/arrangementer. 
 
Naturrum bestyrelsen siger 
mange tak til fonde og puljer 
der har støttet projekt ”Event-
pakken”. Med de dejlige ram-
mer vi har i Naturrum, og nu 
det gode grej / udstyr vi har 
fået indkøbt for sponsorater-
ne, er vi godt rustet til, at kunne 
afholde gode sociale fælles ar-

rangementer, hvor alle er vel-
kommen. Arrangementerne er 
f.eks. små koncerter, foredrag, 
den årlige Sankt Hans fest osv.  

Naturrum kan lejes af f.eks : 
foreninger, skoler og instituti-
oner, organisationer, virksom-
heder og private borgere, hvis 
formålet med lejen er oplevel-
ser i naturen. Lejeprisen er 150 
kr. pr. time / 120 kr. pr. time, 
ved mere end 12 sammenhæn-
gende timer.

Se mere om Naturrum Sdr. Omme på hjemmesiden:
 www.naturrum-sdr-omme.dk
 

Skriv til Lyngposten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

- et flot naturbillede fra området, som du gerne vil dele.
- Så tøv ikke med at sende det til Lyngposten.

E-mail: post@lyngposten.com . Tlf. 61 16 57 67
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Skriv om sport

Håndbold
Kampe i Sdr. Omme Multicenter

Torsdag 10/11
Kl. 20.30: Serie 1 herre: SOIF - Torsted
Torsdag 17/11
Kl. 11.40: Serie 3 Damer: SOIF - Elkjær
Lørdag 19/11
Kl. 12.00: Serie 2 herre: SOIF - Filskov
Kl. 13.10: Serie 1 herre: SOIF - Jelling
Søndag 20/11
Kl. 10.00: U13 Drenge: SOIF - Give
Kl. 10.50: U13 Piger: SOIF - Thorsted
Kl. 11.40: U15 Drenge: SOIF - Brædstrup/HK
Kl. 13.40: U15 Piger: SOIF - Hedensted

Kom og bak vores hold op

Så er HVH veloverstået og hold 
da ferie en sjov weekend. 

32 til overnatning fra fredag til 
lørdag, glade, sjove unger der 
hurtigt blev venner på kryds og 
tværs af klubberne.

Efter en fællestræning fredag, 
fik vi pizza fra Sdr. Omme Piz-
zeria og dernæst fri leg, og fæl-
lesfilm på storlærred. 

Børnene var klar til at putte al-
lerede 23.30, men der var også 
et højt energiniveau.

Lørdag, efter morgenmad var 
der oprydning og klargøring til 
stævne, det var godt alle mand 
hjalp, for hold da op en masse 
oppakning og snolderparpir 
der var over det hele.

Der var 8 Puljer + 2 åbne klas-
ser. 36 kæmpere stod klar. 
Alle kæmpede med stort hjerte 

HVH 2022
SDR. OMME

Endnu engang er der et su-
per arrangement i vente i Sdr. 
Omme. 
Fredag den 2. december 2022 
fra kl. 17.00-22.00 inviteres alle 
børn fra 4.- 9. klasse til ”Fed 
fredag” i Sdr. Omme Multicen-
ter. 

Aftenen byder på mange for-
skellige aktiviteter og sports-
grene. Der er fri entré. 

og gåpåmod og for flere var det 
første gang de var i kamp, især 
i puljen for nye seniorer.

Resultaterne kan ses på HVH 
videbaekjudo.dk

Der kæmpedes om 4 pokaler, 
hvoraf Sdr. Omme tog 3 af dem.
I puljekampene vandt alle en 
fin medalje til medaljehylden 
derhjemme.

Vandrepokalen gik også til Sdr. 
Omme Judoklub, da vi fik flest 
placeringspoints.

Tusind tak for lån af jeres unger 
og tak til hjælperne.

”Fed fredag” i Sdr. Omme Multicenter
Mange af byens fritidstilbud 
vil være repræsenteret, så de 
mange børn kan prøve kræfter 
med nye og velkendte sports-
grene. 

Børnene kan blandt andet prø-
ve kræfter med judo, skydning, 

Vi sidder klar, 
når du ringer

Kontakt Berit Rahbek 
og resten af holdet på 
Hovedgaden 30 i Billund.

Billund afdeling
tlf. 76 88 91 60
sparkron.dk

VV i ki k @@  AA d m i n i s t r A t i o nd m i n i s t r A t i o n

Er du træt af

Administration - Bogføring - Momsregnskab mv.

- Så kontakt mig for en uforpligtende snak!

Telefon 40 52 63 02 - email vika@pc.dk

v/anna-marie chrisTensen, vandværksvej 1, sdr. omme

- for små og sTørre virksomhedermere end

30 års

erfaring

badminton, street håndbold, 
brætspil og bordtennis. 

Derudover er der gratis sluch-
ice og chips til alle børn. 

I løbet af aftenen er der mu-
lighed for at købe aftensmad, 

drikkervarer og fredagsslik i 
caféen. 

Forældre er også meget vel-
kommen til at komme og kigge 
med og hygge i cafeteriet. 

Skriv til 
Lyngposten!

Har du en god nyhed,
 - et godt tip til andre borgere,

- et læserbrev.
- Så tøv ikke med at sende det til 

Lyngposten.
Vi bringer stort og småt, 

indsendt af  borgere, 
foreninger, klubber og erherv!

Send eller ring til:
E-mail: 

post@lyngposten.com

Tlf. 61 16 57 67

Ugens kæmper er Celica Mejer.  Celica er ugens kæmper 
for hendes resultater til både store og små stævner.

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Celica
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Fredag d. 4 november var den 
røde løber rullet ud, for der var 
fest på Omme Centret.
Med et par års forsinkelse, pga. 
corona, kunne vi endelig fejre 
Omme Centrets 30 års fødsels-
dag.  En dag, som mange havde 
set frem til med glæde.

Centerleder Linette Christen-
sen bød velkommen. Hun viste 

Er det nogen i Sdr Omme der kunne have lyst til at 
se om vi kan få et dilletant teater op at stå? 
Vi går en mørk årstid i møde og jeg leger med ide-
en om et dilletant teater her i byen. 

Går du med en skuespiller i maven? 
Kunne du tænke dig at instruere? 
Går du og drømmen om at blive sminkøse? 
Har du erfaring fra dilletant teater som du gerne 
vil dele? 

Alle ideer er velkomne. 

Hvis du synes det lyder som noget for dig så kon-
takt mig på: rasmussendeanna@gmail.com

Men venlig hilsen
Deanna Rasmussen

John Nørtoft Holdt, Sdr. Omme, fejrer fredag, 18. november 2022, 
25-års jubilæum i LEGO Koncernen.

John startede i november 1997 som tekniker på aftenhold i modul 
7+8 i standart modul. Efter et par år her, startede John på daghold 
i samme modul.
Senere skiftede han til Modul 11+12 i anden linje som problemløser. 
Her blev der bl.a. kørt spande produktion til DUPLO og standart-
støbning af LEGO elementer.

I 2002 blev John udlært som plastmager og arbejdet som sådan 
frem til 2008. I 2008 fortsatte han som produktionsteknikker, 
hvad der i dag svarer til det vi kender som teamkoordinator.
I 2017 blev John færdig som plastspecialist og senere udlånt til 
LEAN office på Kornmarken fabrikken.
I 2018 skiftede John til Modul 1+2 hvor han også arbejder i dag 
som tekniker afløser.

John er en værdsat kollega, én som altid er klar på at give en 
hjælpende hånd hvis der er behov for det. John er omhyggelig i 
sit arbejde og har altid været omstillingsparat og klar på at lære 
nye ting.

Omme Centrets 30 års jubilæum

25 års jubilæum 
i LEGO Koncernen

Levende musik
til festen med Ernst
Ernst Larsen 21 28 38 64 / 75 34 17 64
Se mere på www.larsenmusik.dk Tlf. 40 28 67 03

Er der nogen der 
har lyst til at 

spille dilletant

bl.a. en lille film med billeder 
fra indvielsen i 1990 og frem 
til i dag. Hun takkede alle de 
mange frivillige, som kommer 
på Centret og har samvær med 
borgerne. 

Køkkenpersonalet havde lavet 
buffet med mange lækre retter.
Ingen fest uden musik, så 
vi havde allieret os med Ci-
trondrengen, som dagen igen-
nem, fyldte huset med skøn 
musik.
PeterH.dk kom forbi og tryllede 
for gæsterne. Nogle fik også en 
ballon figur med hjem.

Sidst på dagen, benyttede flere 
sig af, muligheden for en sving-
om på dansegulvet.

Omme Centrets borgere, per-
sonale og ledelse vil gerne tak-
ke alle, som var med til, at fejre 
dagen sammen med os.

-Af Bettina Haugaard Sørensen,
Aktivitetsmedarbejder 
Omme Centret
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TØMRER- SNEDKER- & MALERFIRMA
Tlf. 2962 1362  -  www.refshojbyg.dk

Totalrenovering
Ny tagkonstruktion og nye vinduer og døre. 
Alt indvendigt arbejde, gulve, lofter, vægge, køkken mm. er også en 
del af renoveringen.

Nyt køkken
I dette projekt har vi efterisoleret ved skråvægge, så isoleringen 
overholder gældende regler. Lofterne er monteret med fibergips 
samt akustikfelter. 
Køkkenet som er monteret af os, er et Tvis køkken, hvor vi er certi-
ficerede køkken montører. Her har vi også lavet alt malerarbejdet.

Udskiftning af spær og tag Flytbar pavillion 
Her er der bygget en beboelses pavillion på 47 m2, som indeholder 3 værelser og badeværelse med badekar. 
Pavillionen kan flyttes med kran og fragtes i et stykke.

Entreprise på nybyg i Vejle
Dette projekt i Vejle for en privat bygherre, hvor der i første etape skal opføres 22 boliger i 2 plan. Her har vi tømrerentreprisen, hvor vi skal lave alt, lige fra vinduer/døre og tagkonstruktioner til det indvendige finish-arbejde. 
Udover dette har vi også malerentreprisen.

Har du også planer om at renovere, bygge til eller bygge nyt ?

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud !

Før

Efter


