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WWW.WESTERGAARD-EL.DK

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
pS

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

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  APSVi 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

www.lyngposten.com
 post@lyngposten.com  / 61 16 57 67

Skal fortovet ryddes Skal fortovet ryddes 
- så lad os tage tjansen- så lad os tage tjansen

Alm. fortov

687,50
fra 1/10-22 - 31/3-23

Vi ser frem til at servicere 
både nye og gamle kunder.

Snerydning i Sdr. Omme
Udføres for private og erhverv

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

TLF. 4042 9240
TV@VESTERBYMILJO.DK

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812
Er der nogen i Sdr. Omme der kunne have lyst til 
at vi får 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 drømmer 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

Er der nogen der 
har lyst til at 

spille dilletant

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

Julemarked på Simmelvej

Omkring 450 mødte op til julehygge på Simmelvej 21 i lørdags, 
hvor der blev holdt julemarked med mere end 27 forskellige stan-
de og gratis live koncert med Maria Madsen og Tobias Nesheim.

Lars Schultz som forestår arrangementet er glad for den store 
opbakning, både fra besøgende og de der mødte op med deres 
stande.
Der var gratis adgang, også til en del af standene, hvor man f.eks. 
kunne lave jylepynt og pileflet mv.                                      
For Lars er det vigtigt, at alt enten er gratis for de besøgende eller 
ligger i et prisleje, hvor alle kan være med.

Lars har mange flere ideer i hatten. Et af dem er en arrangement 
med Henrik Wolf, hvor man kan tilmelde sig, blot for at nyde musik-
ken eller betale lidt mere, for også at få aftensmaden med.
Hvis du vil vide mere om planlagte arrangementer på Simmelvej, 
så kig på facebooksiden ”musik & events simmel”.

Yasmins fra Sdr. Omme var blot en af de mange der havde stand på Simmel-
vej i lørdags.
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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
Det er vanvittig 

billigt!
 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 23. NOVEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 29. NOVEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

SLUTSPURT
Fødselsdag
med priser som 
i gamle dage

DAGSTILBUD
MAN. D. 28/11 OG TIRS. D. 29/11

RØRT FARS ELLER
FORLOREN HARE

 65,- 

HAMBURGERRYG
M/GRØNLANGKÅL,
BRUNE OG HVIDE 
KARTOFLER.

TILKØB: HJ.LAVET
RISALAMANDE M/
KIRSEBÆRSOVS 18,-

Tine
PR. PERS.

Jens
Boye

SÆLGES LUN FRA KL. 17-18

FREDAGSMENU

ENTRECÔTE
AF OKSEFILET
CA. 200 G PR. STK.

             PR. STK. 

25 .- 

FRISKHAKKET SVINEKØD 
4,7% 800 G EL. 8-14% 1 KG
(IKKE SØNDAG)

            FRIT VALG 

39 .- 
STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

BOYE’S 

HJEMMELAVEDE SYLTE
CA. 500 G

1 KG
FRIT VALG

30.-
SKARP FØDSELSDAGSPRIS

STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

              PR. STK. 

29 95
STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

            FRIT VALG
             PR. STK. 

12 .- 

TULIP PÅLÆKKER PÅLÆG ELLER
LEVERPOSTEJ Flere varianter

WIENERSCHNITZLER 
2 STK./350 G
AF DANSK VELFÆRDSKALV

STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

              PR. PK. 

55 .- 
STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

Tine

SÆLGES LUN FRA KL. 17-18

FREDAGSMENU

LANDGANGSBRØD
M/3 SLAGS PÅLÆG

              PR. STK. 

35 .- 
STÆRK FØDSELSDAGSPRIS



Lyngposten online for borgere i 7260 Tirsdag 22. november 2022  3

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

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Sdr.Omme
 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 23. NOVEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 29. NOVEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

HVER

LØRDAG OG SØNDAG
5 bl. rundstykker
+ 1 Dagmartærte

KUN 40,-Bagermester
Jørgen Fuglsang

SLUTSPURT
Fødselsdag
med priser som 
i gamle dage

FREDAG OG LØRDAG 
VEJ-SELV SLIK

                  100 G
                  KUN 

7 95

GESTUS ÆBLESKIVER 
360 G Frost

            CA. 20 STK.
             PR. POSE 

10 .- 
ROYAL GREENLAND
XL-REJER 125 G Frost

                PR. PK.

          14 95

RØD
MERRILD
Max. 4 stk. 
pr. kunde 
pr. dag

                500 G
            PR. POSE 

35 .- 

CREMEFINE 
Madlavning 7%
Madlavning 15%
eller Piske 19%
250 ml
Max. 4 stk. 
pr. kunde 
pr. dag

            FRIT VALG
             PR. STK. 

6 .- 

            FRIT VALG
             PR. STK. 

10 .- 

BUKO FLØDEOST 
Flere varianter. 200 g
Max. 4 stk. 
pr. kunde pr. dag

                 2 KG
             PR. STK. 

5 .- 
DEKORATIONSLER

Det er billigt!
STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

STÆRK FØDSELSDAGSPRIS

SANTA MARIA TEX MEX 
Flere varianter

            FRIT VALG
             PR. STK. 

10 .- 
STÆRK FØDSELSDAGSPRIS
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Lyngposten udkommer online på www.lyngposten.com. 

Det er gratis at få artikler med i avisen. 
Vedr. annoncering, ring og forhør på tlf.: 61 16 57 67.

Lyngposten udkommer tirsdag i hver uge. 
Artikler: Materiale indsendes senest lørdag kl. 16.00 eller mandag kl. 9.00 KUN efter aftale.
Annoncer: Materiale indsendes senest fredag kl. 12.00 - eller efter aftale.

Materiale indsendes til email: post@lyngposten.com. For yderligere info: Tlf.: 61 16 57 67.

JYSK FUGE
OG MONTAGE SERVICE
FACADERENOVERING/FUGESERVICE

TLF. 22 45 28 79
KONTAKT@JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

WWW.JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

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

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

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Jørgen Clement, Venstre, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Det er dejligt, at vedligeholdel-
se af cykelstien mod Stakroge 
fra og med 2024 bliver over-
taget af Billund Kommune, det 
fremgår af en beslutning på 
kommunalbestyrelsesmødet 
den 8. november.

De lokale beboere langs Sta-
krogevej har igennem tiden 
gjort et stort stykke frivilligt 
arbejde for at få etableret og 
sikret en trafiksikker skolevej 
til deres børn, og for vi andre, 
der løber og cykler, er det dej-
ligt trygt med en cykelstien til 
Stakroge.

I sagsfremstillingen til byråds-
mødet den 8. november frem-
gik det, at personbiler har en 
85% hastighedsfraktil på 99,2 
km/timen og en lastbilandel på 
13%.
En 85% hastighedsfraktil be-
tyder, at 85% af personbiler-
ne kører 99,2 km/timen eller 
derunder, dvs. at 15% kører 
endnu hurtigere. Det er tan-
kevækkende, at der bliver kørt 
så stærkt, når fartgrænsen på 
vejen er 80 km/timen – ja, 85% 
hastighedsprofilen burde være 

under 80 km/timen, hvis der 
var rimelighed til. Dertil er ve-
jen relativt smal, og det er slet 
ikke trygt for cyklister at køre 
på vejbanen.

Jeg kan til fulde forstå, at bebo-
erne ville have børn, der skulle 
cykle til skole, over på en cykel-
sti.
Lastbilandelen på 13% giver sig 
selv, men det er ikke rart som 
cyklist at møde en lastbil på 
en smal vej som Stakrogevej, 
og slet ikke, hvis der kommer 
modkørende biler.
Derfor er det en fin løsning, og 
også rimeligt, at Billund Kom-
mune tager over nu.

Så mangler vi at få det sidste 
stykke af cykelstien til Filskov 
asfalteret – det er stykket fra 
Sønder Omme til Simmelvej. 
Der er mig bekendt sat penge 
af til det i budgettet for i år, og 
halvdelen af omkostningerne 
dækkes af staten.
Billund Kommune har netop 
fået tilladelse af Naturstyrel-
sen, og nu skal sagen 4 uger 
i høring og der skal laves ud-
budsmateriale, og stien bliver 

så etableret forår/sommer i 
2023.

Jeg synes, at vi skylder borger-
ne og egnens turister, at man 
kan cykle sikkert rundt i vores 
dejlige kommune.

Da jeg var ung boede jeg ½ år 
i det nordlige Holland – nær 
Groningen, allerede dengang i 
1970’erne var der rigtigt man-
ge cykelstier i Holland, så man 
kunne komme sikkert rundt på 
cykel.
Det skal vi også kunne komme 
her i Billund Kommune, men vi 
er langt fra i mål endnu – her 
tænker jeg især på forbin-
delsen mellem Grindsted og 
Billund, hvor der er en heftig 
trafik.

 Mvh
Jørgen Clement
Indvalgt i kommunalbestyrel-
sen for Venstre i Sdr. Omme

Cykelstier

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.

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

www.lyngposten.com
 post@lyngposten.com  / 61 16 57 67

Familien Juel på Brandgård 
har travlt med at gøre alt klar 
til deres julemarked som bliver 
afholdt på lørdag og søndag.

Det skal være et julemarked, 
der oser af jul, nisser og landlig 
hygge, fortæller Karina Juel fra 
Brandgård unika og hygge.
Vi har travlt med at julehygge i 
den lille gårdbudtik på ”Brand-
gård unika og hygge” på Bøvlvej 
93, et par kilometer udenfor 
Sdr. Omme.

I år har vi også valgt at åbne op 
ind i hestestalden, så der bliver 
meget mere plads til at udstille 
varerne.

Der kommer 8 skønne kvinder 
med lækre unika ting. Blandt 
andet vil man kunne købe unika 
keramik, julepynt, dekoratio-
ner og smykker. 

Familien Juel har travlt

Tlf. 40 28 67 03

Der vil også være en del smags-
prøver og selvfølgelig gratis 
kaffe og nybagte julesmåkager.

Julemarkedet afholdes lørdag 
og søndag fra 10-15 og der er 
gratis entré.
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Lørdag aften d. 19. november 
afholdt Sdr. Omme IF sin 120 
års jubilæumsfest. 
Samtidig var det også starten 
på den gamle tradition med en 
aktivfest.

Vi har glædet os til at fejre da-
gen, og de 62 tilmeldte gæster 
var alle klar til en god fest. 
Maden havde Sdr. Omme Multi-
center stået for.

Sdr. Omme IF Jubilæumsfest

Festen var selvfølgelig for at 
fejre Idrætsforeningens jubi-
læum, men også for at fejre alle 
de frivillige, der gennem tiden 
har ydet en stor indsats, for at 
vi i dag stadig har en idrætsfor-
ening. 
Vi er en forening med stolte 
traditioner, og vores frivillige 
ledere og trænere er med til 
dagligt at holde disse traditio-
ner i hævd med deres arbejde, 

så vi også fortsat vil være en 
aktiv forening.
Derfor var vi også glade for at 
så mange var mødt op for at 
fejre dagen. Ud over mange 
frivillige, var også flere af vores 
æresmedlemmer mødt op, og 
Sportens Venner var også tal-
stærkt repræsenteret.

Under middagen var der flere 
indslag og taler, hvor forskelli-
ge priser blev delt ud. Sportens 
Venners pris blev uddelt til 3 le-
dere/trænere fra henholdsvis 
Gymnastik, Fodbold og Hånd-
bold. De heldige modtagere af 
prisen var Marianne Hauge fra 
gymnastik afdelingen, Frank 
Venø fra fodbold afdelingen og 
Annika Møller Rasmussen fra 
håndbold afdelingen.

Der var også 2 indstillinger til 
udnævnelse af æresmedlem-
mer. Den første der blev ud-
nævnt var Anne Hansen. Anne 
har været med i svømmeafde-
lingen igennem mange år, og 
været aktiv i bestyrelsen – de 
sidste mange år som formand. 
Bjarne Kristiansen var den 
anden, der blev udnævnt som 
æresmedlem. Bjarne har nær-
mest altid været aktiv i Sdr. 
Omme IF og fodboldafdelingen, 
og har bl.a. stået for fodbold 
lotto og været med i Jydefest 
Komitéen. Sidst har han siddet 

som næstformand i hovedbe-
styrelsen.
Dahms Vandrepokal blev tid-
ligere på dagen uddelt til Jes-
per Thomsen, for hans store 
arbejde i Sdr. Omme IF Atletik 
og Motion. Jesper er nærmest 
født ind i Sdr. Omme IF, hvor 
udgangspunktet har været 
kapgang og løb, samtidig med 
han er en værdsat kollega i ho-
vedbestyrelsen. Pokalen blev 
da også overrakt til Jesper 
lørdag formiddag til fællestræ-
ning i Atletik og Motion, da han 
ikke kunne deltage i festen om 
aftenen.

Festtalen til jubilæet stod vores 
æresmedlem og formand for 
gymnastik afdelingen Kurt Jen-
sen for. Han kom blandt andet 
ind på det store arbejde alle de 
frivillige yder. 

Vi håber at vi med aktivfesten 
lørdag aften, kan få startet en 
gammel tradition op igen her i 
Sdr. Omme IF, og vi er klar med 
en aktivfest næste år igen. Så 
jeg håber alle gæster havde en 
rigtig god fest, og de vil sørge 
for at tage venner og naboer 
med til næste år, så vi kan blive 
endnu flere gæster.
Tak for en rigtig god fest og en 
hyggelig aften til alle der var 
med til at fejre Sdr. Omme IF’s 
120 ås jubilæum.

www.lyngposten.com
 post@lyngposten.com  / 61 16 57 67

Marianne Hauge fra gymnastikdelingen modtog Sportens Venners pris, 
overrakt at formand for SOIf Gymnastik Kurt Jensen.

Formand for fodboldafdelingen Kim Stryhn overrakte Sporten Venners Pris 
til Frank Venø.

Annika Møller Rasmussen fra håndboldafdelingen fik Sportens Venners 
Pris overrakt af formand for SOIF Håndbold Rikke Hyldgård.

Allan Munk Nielsen overrækker Anne Hansen fra svømmeafdelingen prisen 
som æresmedlem af SOIF.

Allan Munk Nielsen overrækker Bjarne Kristiansen prisen som æresmedlem 
af SOIF.

Jesper Thomsen modtog Dahms vandrepokal, for hans store arbejde i Sdr. 
Omme IF Atletik og Motion.
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Sdr.Omme
VOLVO-SPECIALE
TLF. 20 69 98 98

ApS

Skriv om sport

Håndbold
Kampe i Sdr. Omme Multicenter

Torsdag 24/11
Kl. 19.15: Serie 1 herre: SOIF - Grindsted
Søndag 4/12
Kl. 11.15: U13 Piger: SOIF - Brædstrup
Kl. 12.05: U13 Drenge: SOIF - Grindsted
Kl. 12.55: Serie 3 Damer: SOIF - Hedensted
Lørdag 10/12
Kl. 12.00: Serie 2 herre: SOIF - Give
Kl. 13.10: U15 Piger: SOIF - Egebjerg

Kom og bak vores hold op

I februar kommer landstur-
neringen i judo til Sdr. Omme 
judoklub. 
Landsturneringen er det der 
før hed 2. division i judo, og det 
er lidt stort, at vi kan afholde en 
sådan runde i Sdr. Omme.

Sdr. Omme stiller med hold i 
U15 pigehold, men vores piger 

skal dog ikke på måtten i febru-
ar. Først til juni skal Sdr. Omme 
kæmpe i turneringen og det er 
i Washi judoklub i Odense. 

Med det hold Sdr. Omme stiller 
med, synes vi at klubben kan 
gå efter en topplacering, fordi 
vi stiller med flere meget tur-
neringsvandte  kæmpere, med 

Landsturneringen i judo kommer til Sdr. Omme

www.lyngposten.com
 post@lyngposten.com  / 61 16 57 67

Simon er ugens kæmper fordi han simpelthen 
er en så sej og dygtig ninja.

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Simon

flotte resultater bag sig. 

Klubben har tidligere stillet et 
seniorhold i landsturneringen, 
men dengang var det i samar-
bejde med Herning og Videbæk 
judoklubber. 
Dette var op til coronanedluk-
ningen og da vi blev lukket ned 
lå vi på en delt 2 plads. 

Når vi kommer til februar, så 
kom ned og se nogle virkelig 
gode judokæmpere slå sig løs. 

Det er tid til BFO’s indendørs Fredags-hyggebold

Fodboldfeberen raser, der er 
VM i fodbold på alle kanaler i 
TV’et. Det er noget der kan give 
de unge piger og drenge lyst til 
at spille bold.

Men fodboldbanerne ligger 
triste hen, nogen med sne på 
og  de fleste steder må banerne 
nok slet ikke benyttes.

Hvad gør man så, når man er 
bidt af en ”gal” bold.
Så søger man naturligvis in-
denfor - ikke til TV’et, men til 
indendørs fodbold.

Deltag i
Fredags-hyggebold
Første gang er den 25. novem-
ber i Multicentret i Sdr. Omme.
BFO inviterer alle børn og unge 

fra U8 - U16 til at deltage, uan-
set bolderfaring eller ej. 
Der stilles hold udfra hvor man-
ge der kommer fra de enkelte 
årgange.
Der vil være voksne til stede til 
hver træning, til at lave hold, så 
børnene og de unge får nogle 
gode lige kampe.
Fredags-hyggebold tilmeldes 

ikke til stævner. Dog så øver 
vi og varmer op til, at der skal 
afvikles Lalandia cup i weeken-
den den 3 - 5 marts 2023. 
Vi kører med point tavle og mu-
sik når vi træner - så det bliver 
næsten som liveudsendelser.

Datoer for 
Fredags-hyggebold
25. november 2022
9. december 2022
20. januar 2023
3. februar 2023
24. februar 2023

Tidspunkter og priser
U8-U10 piger og drenge 
kl. 15-16 Pris: 100,00 kr. 
U11-U13 piger og drenge 
kl. 16-17.30 Pris 125,00 kr. 
U14- U16 piger og drenge 
kl. 17.30-19.00 Pris 125,00 kr.

Vil du hjælpe
Har du lyst at hjælpe en enkelt 
gang eller flere på et af holdene 
om fredagen, så kontakt Kim 
Stryhn på tlf. 22 63 28 30.
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LYNGPOSTEN
Lyngposten 

udkommer hver 

tirsdag 
på domænet

lyngposten.com

Det er også muligt at læse Lyngposten 
på Biblioteket og på Omme Centret.

Kontakt:
post@lyngposten.com

Tlf. 61 16 57 67

MENY Sdr. Omme søger
Serviceminded salgsassistent

Meny Sdr. Omme  søger en salgsassistent, der skal være med til at sikre, at vores 
gæster oplever super kvalitet samt et spændende varesortiment. Du vil få selv-
stændige ansvarsområder. Stillingen er på fuldtid (37 timer/ugen).

Du bliver en del af en butik i konstant udvikling, hvor vi generelt oplever en travl 
hverdag med mange kunder. Du vil i den forbindelse få en vigtig rolle i vores 
koncept. Du vil få mulighed for at arbejde i en butik, hvor ikke to dage er ens, og 
hvor der er et konstant behov for udvikling og nytænkning, for hele tiden at sikre, 
at vores kunder får den bedst tænkelige indkøbsoplevelse.

Arbejdsopgaver: 
• Varebestilling og prisstyring
• Vareopfyldning
• Opbygning af spændende og inspirerende udstillinger
• Salgs- og indtjenings optimering
• Kvalitetssikring og fokus på den positive og inspirerende indkøbsoplevelse

Du:
• Er kvalitetsbevidst og har sans for detaljer
• Er salgsorienteret og i stand til at yde kompetent vejledning
• Brænder for at give dine kunder en god oplevelse med hjem
• Er kreativ i dine udstillinger
• Kan være både nyuddannet eller have længere erfaring indenfor detail branchen

Hvis du har kendskab eller interesse for frugt og grønt, vil dette være et stort plus, 
dog ikke at krav.

Vi tilbyder:
• Et spændende og varieret job i en dynamisk butik
• Gode arbejdsforhold samt personalegoder.

Synes du ovenstående lyder spændende så send en ansøgning til:
iver.egsgaard@meny.dk eller kom forbi butikken og uddyb gerne, hvorfor 

du ønsker at blive en del af vores spændende butik. 
Yderlige info om stillingen, kontakt: Købmand Iver på telefon: 40 83 02 99. 

I søndags var der julemarked 
på Omme Centret og der var 
rigtig mange besøgende.

Der var tombola og arbejden-
de stande og salgsboder hvor 
der blev solgt alt det, der bliver 

Julemarked på Omme Centret

lavet hver tirsdag på Omme 
Centret.
 
Egon Thomsen viste sit træ- 
skærearbejde frem, og Arne 
Brunbjerg viste sit kurveflet i 
halm.

”Sangerlauget” mandskor sang 
nogle dejlige sange, som de be-
søgende nød sammen med kaf-
fen, gløggen og æbleskiverne.
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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


