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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
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 Jørgen Møller 
og resten af holdet på 
Hovedgaden 30 i Billund.

Billund afdeling
tlf. 76 88 91 60
sparkron.dk

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

Nogen kunne måske tænke, 
kan man da lave om på en åre-
lang tradition i Sdr. Omme med 
julemarked, tombola mv. første 
søndag i advent. - Og ja, det kan 
man.

Borger & Erhverv der er ar-
rangør af julearrangementet 
mente det var tid til fornyelse 
og beslutt ede at lave det om til 
”Juletræstænding” uden tom-
bola og marked i år. 

I lørdags den 26. blev det nye 
arrangement afholdt og det 
var med stor succes. Overra-
skende mange mødte op ved 
Omme Centret og gik med i 
fakkeltoget, med Varde Gar-

den foran, om til Sigeng Torvet, 
hvor træet skulle tændes. 
Efter tænding af juletræet lave-
de Varde Garden tatt oo opvis-
ning, julemanden delte slikpo-
ser ud og der blev solgt gløgg 
og æbleskiver.

- Dog var der rigelig med æble-
skiver i overskud, så beboerne 
på Omme Centret blev godt 
forsynet.

”Tusind tusind tak for den 
store opbakning, der var til 
Juletræstænding. Det var helt 

overvældende med så mange 
mennesker. Også en stor tak til 
alle der hjalp med at gennemfø-
re arrangemenget.

Vi glæder os allerede til næste 
år”, siger Kristina Nørgaard 
Danielsen fra Borger & Er-
hverv.

Juletræstænding - En ny tradition i Sdr. Omme
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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
 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 30. NOVEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 6. DECEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Vanvittige
gode kødtilbud

UGE 48:

MØRBRADGRYDE
M/KARTOFFELMOS,
BACON OG SURT.

TILKØB DESSERT 18,-: 

HJEMMELAVET 
FRUGTSALAT

Tine
FREDAGSMENU   SÆLGES LUN FRA KL. 17-18

udpluk fra slagter-afdelingen
NAKKEKOTELETTER 1,7 KG

RULLESTEG M/SVESKER 
EL. PERSILLE 1,7 KG

MARINERET ØLKAM 1,5 KG

FLÆSK I SKIVER
 1,5 KG

SVINEKOTELETTER 
1,5 KG

BENLØSE FUGLE 1 KG

VENØ STEAK 1 KG OVNKLAR SVINEKAM 1,5 KG

SKÆRT SVINEKØD
I TERN 1,5 KG

FRIT VALG
PR. BAKKE

KUN

100.-

Jens Boye

PR. PERS.

 65,- 
UGE 49:

STEGT FLÆSK
M/PERSILLESOVS,
RØDBEDER OG
HVIDE KARTOFLER.

TILKØB DESSERT 38,-: 
CHEESECAKE
TIL 2 PERS.

UGE 50:

SKINKESCHNITZLER
M/BRASEDE KARTOFLER,
ÆRTER OG
BEARNAISESAUCE.

TILKØB DESSERT 18,-: 
CHOKOLADE-
MOUSSÉ.

HJEMMELAVET
HAMBURGERRYG CA. 1,5 KG Flere varianter 

i butikken

KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

Tine

KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

FRISKHAKKET
SVINEKØD 2 KG 
8-14% (IKKE SØNDAG)

HAKKET OKSEKØD 
1,2 KG 8-14% 
(IKKE SØNDAG)
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HVER

LØRDAG OG SØNDAG
5 bl. rundstykker
+ 1 Dagmartærte

KUN 40,-

ET PARTI BOMULDSGARN
20 FORSKELLIGE FARVER

DAGSTILBUD
MAN. D. 5/12 OG TIRS. D. 6/12

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Sdr.Omme

FRISKHAKKET
OKSEFARS  
8-14%  

2995
PR. 1/2 KG

STÆRK PRIS

KYLLINGEBRYST
FERSK ELLER
MARINERET

1000
PR. STK.

STÆRK PRIS

AMA
Flydende eller
Stege/bage.
500 g /500 ml.

DR. OETKER
RISTORANTE
Flere varianter.
Frost.

STÆRK PRIS
2000

PR. 
PAKKE

SEMPER
BØRNEMAD
Flere varianter.
90-120 g.

500
FRIT VALG

PR. STK.

STÆRK PRIS

LURPAK
Flere varianter. 200 g. 
Max. 4 stk. pr. kunde 
pr. dag.
Herefter er prisen 
op til 27,50 pr. stk.

1200
FRIT VALG

PR. STK.

STÆRK PRIS

TUN
I VAND
Flere varianter.
170/120 g.

ØKOLOGISK
TOFTERUP
Spanien. Tempranillo/
Shiraz eller Macebeo/
Sauvignon Blanc. 75 cl.

4995
PR. FLASKE

STÆRK PRIS

KLEMENTINER
I TRÆKASSE
Udenlandske. Kl. 1. 2500

2,3 KG.

STÆRK PRIS
SPAR 15,-

PR.
NØGLE

5.-1/2 PRIS
Bagermester
Jørgen Fuglsang

500
PR. DS.

STÆRK PRIS

2500
3 STK.

STÆRK PRIS
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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.

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

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Kurt Jensen, Socialdemoratiet, der skriver til Lyngpostens læsere. 

Tillykke med 120 års jubilæet. 
Det er jo værd at fejre. 
Hvis vi går 120 år tilbage for at 
se, hvad der skete, så opnår 
Cuba uafhængighed fra USA, 
Tomás Estrada Palma bliver lan-
dets første præsident, Portugal 
gik fallit og fodboldklubben Real 
Madrid blev grundlagt, ja og så 
blev Sdr. Omme Idrætsforening 
også grundlagt. Det er da stort. 

En af de styrker, som vores 
idrætsforening besidder er den 
mangfoldighed, der er i de en-
kelte afdelinger. Der er også en 

stor drivkraft i alle afdelinger, 
som afvikler alle dagligdagsop-
gaver med den ugentlige træ-
ning, kampprogrammer, store 
stævner, opvisninger og meget 
mere på bedste vis.
Sdr. Omme Idrætsforening 
er også en stor medspiller og 
medarrangør af Jydefesten 
sammen med Borger og Er-
hvervsforeningen. 
Jydefesten har igennem tiden 
været en egnsfest, som har 
haft mange gæster fra et stør-
re område. 

120 års jubilæum i SOIF
Der har været mange store 
kunstnere på scenen. 

Dette års Jydefest blev afviklet i 
en ny version på Sigeng-torvet. 
Der var mange gæster til de 
forskellige arrangementer og 
med et rigtig godt økonomisk 
resultat til følge.
Det er dejligt med et pænt 
overskud til fordeling blandt 
afdelingerne i SOIF. Der bliver 
ydet en kæmpe indsats af man-
ge frivillige til de opgaver, der 
er i hele opsætningen af en stor 
fest. 
En meget stor tak til alle de fri-
villige. 

I Sdr. Omme har vi Sportens 
Venner, som uge efter uge af-
vikler bankospil. De er med til 
at give økonomiske tilskud til 
ungdomsarbejdet i hele byen. 

Det nyder vi i Idrætsforenin-
gen stor glæde af, da der er 
givet tilskud til mange stævner, 
busture og meget mere. Det er 
meget prisværdigt, tusind tak 
til Sportens Venner.

Sdr. Omme Idrætsforening har 
sit omdrejningspunkt omkring 
Multicenteret. Her bruger fod-
bold de  gode boldbaner både 
til træning og kampafvikling. 
Der har igennem årene væ-
ret nogle store kampe på Sdr. 
Omme Stadion, som da klubben 
havde et Jyllands seriehold. 
Der har også været kampe med 
FC Midtjylland og Brøndby. 
Et af de nye tiltag er multiba-
nen, som har bander og en 
kunstgræsbane. 

Atletik og Motion, også kaldet 
kapgangsafdelingen, har også 
haft mange sejre på Sdr. Omme 
Stadion. Senest har de afviklet 
Sdr. Omme Løbet med flere end 
hundrede deltagere i et veltil-
rettelagt motionsløb. 
I sommerhalvåret er gym-
nastikafdelingen aktive med 
cross gym på stadion.
Idrætshallen, som kom til først 
i 1970erne, har gjort det mu-
ligt, at der i vinterhalvåret kan 
dyrkes håndbold, fodbold, vol-
leybold og gymnastik. 

Håndboldafdelingen har igen-
nem tiden haft mange gode 
hold, som har gjort det godt 
med mange sejre. 

Volley har haft en driftig afde-
ling igennem mange år. Den er 
dog ikke aktiv i dag. 

Gymnastik har gennem tiden 
haft mange forskellige hold. 
Til forårsopvisninger har hallen 
været fyldt med mange hund-
rede gymnaster og tilskuere. 
En af de sjovere aktiviteter 
gymnastik har afholdt var en 
dag, hvor mange gymnaster 
deltog i et rollespil, som ud-
spandt sig i skoleskoven og om-
rådet der omkring. 
Det var i riddertiden, alle havde 
forskellige dragter på og der 
blev lavet sværd til alle. 
På grillen var der dragekød og 
der blev udkæmpet drabelige 
kampe. Det var en fantastisk 
dag. 
En pige sagde efterfølgende til 
mig, at det var den bedste dag 
i hendes liv. 

Svømning er en forening, som 
ikke har deres gang i Multicen-
teret, men tager til Magion i 
Grindsted. De er med til at give 
god idrætsaktivitet til børn, 
unge og voksne. 

For 10 år siden blev der bygget 
til idrætshallen med en multi-
sal, café, fitness og bibliotek. 

Det har været en gevinst for 
idræts- og kulturudbuddet i 
Sdr. Omme. 

Det seneste, der er kommet til 
er judo, som har fået en god 
start med mange medlemmer.

I det seneste budget for 2023 
og 2024 som Billund Kommune 
har lavet, er Socialdemokratiet 
og Venstre enige om at afsætte 
næsten 5 mil. kr. til en ny tilbyg-
ning, hvor fodboldafdelingen 
har omklædningslokaler i dag.
 Den nye tilbygning får foruden 
omklædningsfaciliteter, en lille 
sal og et par mødelokaler. 
I alt bliver den ca. dobbelt så 
stor som den gamle bygning. 
Det bliver godt med nye tids-
svarende lokaler. 

Jeg vil gerne slutte med at hyl-
de alle medlemmerne af Sdr. 
Omme Idrætsforening og øn-
ske dem tillykke med jubilæet. 

Jeg vil også gerne sige mange 
tak til alle de frivillige, der er 
trænere, bestyrelsesmed-
lemmer, sponsorer og mange 
andre. Hvis ikke I var der, var 
der ingen Sdr. Omme Idræts-
forening  TUSIND tak til jer.

Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Medlem af Billund Kommunalbesty-
relse for Socialdemokratiet.

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

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

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.

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

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

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

Vi bringer stort og småt, indsendt af  borgere, 
foreninger, klubber og erherv - 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

Kropsterapeut Berit Madsen  .  Sdr. Omme
www.beritskropsterapi.dk

Berits Kropsterapi
En moderne behandlingsform

Er du stresset, har du smerter i kroppen 
eller har du brug for afslapning?

Kropsterapi kan hjælpe!

Tlf. 20 13 54 43

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

Sportsskader  |  Hælspore  |  Iskiassmerter
Slidgigt  |  Hovedpine  |  Skuldersmerter 

Få en ordentlig behandling!

Stadion Allé 11, Sdr. Omme. Tlf. 61 28 21 12

Spejdernes salg af lodsedler
Følgende numre er udtrukket til gevinst:

6, 27, 65, 68, 70, 118, 133, 140, 147, 157, 175, 183, 186, 
190, 227, 236, 240, 259, 267, 273, 335, 347, 360, 389, 
450, 460, 469, 474, 475, 496, 524, 536, 538, 543, 546, 
550, 551, 573, 581, 593, 601, 644, 647, 652, 663, 669, 

675, 677, 702, 708, 711, 714, 733, 759, 771, 773

Gevinsterne kan afhentes i Naturrum, Skovvej 12, Sdr. Omme
Lørdag d. 3/12-2022 kl. 9-12
Søndag d. 4/12-2022 kl. 9-12

Med spejder hilsen
Bestyrelsen

DDS, Sdr. Omme

DDS
Sdr. Omme

Det nye menighedsråd består af: 

Peder Arvad, Niels Peter Nielsen, Peter Sørensen, Poul Bin-
desbøl, Peter Sigsgaard Sørensen, Maria Camille Sigsgaard 
Sørensen og Peter Sigsgaard Sørensen.  

De har konstitueret sig som følgende: 
Formand - Peder Arvad
Næstformand - Patricia Paarsgaard 
Kasserer - Niels Peter Nielsen
Kirkeværge - Peter Sørensen
Kontaktperson - Poul Bindesbøl 
Sekretær - Maria Camilla Sigsgaard Sørensen 

Udstil dine billeder i Sognehuset 

En forespørgsel. Skulle der ikke sidde en kunstnernes sjæl 
i byen, som kunne tænke sig at få en udstilling med nogle af 
vedkommendes billeder i Sognehuset i det nye år? 
Hvis man er interesseret, må man meget gerne tage kontakt 
så vi kan sætt e en udstilling i værk. 

Julens gudstjenester

D. 22. December kl. 15.00 er der julegudstjeneste på Omme 
Centeret 

D. 24. December er der gudstjenester i kirken kl. 11.00, 13.00 
og 16.00. 

D. 25. December er der gudstjeneste kirken kl. 10.00

D. 26. December er der gudstjeneste kl. 10.00. 

D. 31. December er der gudstjeneste kl. 14.00 med efterføl-
gende champagne og kransekage. 

Ændringer af tidspunkt for højmesse

Ved årsskiftet sker der ændringer i kirkens højmesse tids-
punkt. For at gøre det mere gennemskueligt for menigheden, 
bliver søndagens højmesse tidspunkt ændret. Det vil således 
hedde søndag kl. 10.30 fra d. 1/1-23. 

Sognepræst 
Patricia Paarsgaard Beck Poulsen

Traditionen tro er første søndag i advent starten på et nyt kirkeår. 
Ligeledes tiltræder et nyt menighedsråd.

Det afgående menighedsråd vil hermed sige tak for tilliden og 
samarbejdet, i den periode vi har været en del af menighedsrådet.

Vi siger velkommen til de nye i rådet og ønsker dem god arbejds-
lyst.

Hilsen
Henrik Knudsen, Erling Christensen, Benta Dejgaard, 

Eva-Lene Nielsen og Dorthe Christensen

Orientering fra
Sdr. Omme Kirke

Tak

Det nyvalgte menighedsråd  tiltrådte den 27. november og er 
valgt for en 2 års periode.

Vi ser frem til et godt samarbejde med personalet og vil være 
synligt for menigheden.
Er der ønsker fra menigheden vil vi gøre, hvad vi kan for at 
opfylde dem. 

Vi har en hjemmeside, hvor man kan fi nde vores navne og 
telefonnumre. - Vi modtager gerne ris og ros.
Ved nye tiltag,  - skulle der være nogen der har lyst til at give 
en hånd med, så sig til.

Vi  byder den nye  kirkesanger / kirketjener Annett e Noer 
Raandrup  velkommen.
  
Det nyvalgte menighedsråd er:
Formand: Peder Arvad  
Næstformand og sognepræst: Particia Paarsgaard Beck 
Poulsen
Kasserer: Niels Peter Nielsen
Kirkeværge: Peter Sørensen      
Kontaktperson for personale: Poul Skaarup Bindesbøl  
Sekretær:  Maria Sigsgaard Sørensen
Menig medlem: Peter Sigsgaard Sørensen

Menighedsrådet
Peder Arvad

Menighedsrådet 2022

Luksus flødeboller til
medlem nr. 1000

Michael Daniel Egsgaard blev 
medlem nr. 1000 af Lyngpos-
tens facebook side. - Men der 
skulle altså lokkes med luksus 
fl ødeboller, før han....., det var 
vist hustruen Liset der tilmeld-
te ham.

Flotte og lækre luksus flødeboller 
fra cakeline.dk
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Skriv om sport

Andreas er ugens kæmper for hans kampånd 
og fl ott e internationale resultat.

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Andreas

Vi er nogle glade børn, foræl-
dre og trænere, der elsker at 
lege med en bold, men vi kunne 
godt tænke os, hvis der var lidt 
fl ere børn i alderen 2 – 5 år, som  
har lyst til at lege med os.

TRILLE TROLLE

Vi mødes ca. hver 3. lørdag for-
middag fra kl. 9.30 – 11.00. 
Næste gang vi mødes er på 
lørdag den 3. december i Sdr. 
Omme Multicenter.

Trille Trolle er startet som en 
mulighed for at have nogle 
gode timer sammen med sine 
børn lørdag formiddag. 
Der er mulighed for, at foræl-
dre kan tage med, men bed-
steforældre, søskende mm. 
er også meget velkomne til at 
være en del af det.

Vi leger, synger, hører historier 
og kravler rundt. Et super godt 
univers til alle små børn fra 2 – 
5 år og det er ikke noget krav, 
at man skal kunne kaste og 
gribe. 
Det eneste vi kræver er mas-
ser af leg og gode stunder med 
børnene. En god måde at få 
lært sine børn fællesskabet og 
glæden ved at være sammen.

Kom og vær med og få en mas-
se sjov og hyggelig kvalitetstid 
sammen med jeres børn, bør-
nebørn eller søskende.

Vi glæder os rigtig meget til at 
se jer til en hyggelig formiddag 
i Trille Trolle universet.

3 kæmpere fra Sdr. Omme 
Judoklub var til stort stævne 
i Tyskland. Andreas, Lucas og 
Anton. 
For Andreas og Lucas var det 
første gang de skulle kæmpe i 
udlandet, Anton har før kæm-
pet udenlands.

Nerverne var store, men kæm-
perne havde arbejdet koncen-
treret på taktikken og forbe-
redt sig godt op til stævnet, og 

Indsendt af Jeanette Eliseholm, håndboldafdelingen.

det kunne ses. Anton var første 
kæmper på mått en i U9. 
Han skulle kæmpe 3 kampe. En 
lidt forsigtig start, men fl ott e 
kampe og fl ott e kast, gav 2 sej-
re og 1 uafgjort  ingen golden 
score).
Anton fi k sølv og et fl ot diplom.

Lucas var næste kæmper, nu i 
U11. Her var ligeledes 3 kampe 
med stærke og tunge modstan-
dere i puljen. De første 2 kampe 

vindes på ippon på ippon sei-
onage. Sidste kamp skulle af-
gøre guldet. Lucas kunne tage 
guldet ved uafgjort eller sejr, 
og han kæmpede virkelig fl ot, 
med en wasari på tomoe nage, 
men desværre blev han kastet 
på kontra i de døende sekunder 
af kampen. Men en fl ot sølvme-
dalje til Lucas efter en enorm 
god indsats.

Andreas har haft en lang tur-
neringspause, ca. 2,5 år, men 
nu skulle det være og et stort 
stævne i Tyskland, ja hvorfor 
ikke.

Der var hele 4 kampe på pro-
grammet, og første kamp blev 
brugt på lige at fi nde sig selv 
til rett e, nederlag i første kamp 
desværre. 
Men nu var kampkompasset 
indstillet, så næste kamp vandt 
han, på først en fl ot kontra og 
dernæst fl ot vendeteknik, som 
vi har arbejdet på i klubben. 
Han endte med at have mod-
standeren i et jerngreb af et 
holdegreb, og ippon til Andre-
as. Flott e kampe derudover, 
og pointlighed resulterede i en 
delt 2. plads og sølv til Andreas i 
hans comeback. 
Virkeligt imponerende.

Tak til alle for en hyggelig tur, 
det er ikke sidste gang vi går 
"internationals".

Sdr. Omme Judoklub til stort 
stævne i Tyskland

Af Martin Sørensen, cheftræner.
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Af dagplejerne i Sdr. Omme.

En kold tirsdag formiddag 
mødtes alle dagplejere med 
børnene på Nissestien, klar til 
vores årlige nisseløb. Vi havde 
juleskattejagt på ruten. 
På vores tur rundt på stien 
fandt vi Julemanden der lå og 
sov i træerne. Vi sang og hyg-
gede med rosiner og chokola-
denisser, som  julemanden hav-
de fået fra Meny (tusind tak).
Vi har været så heldige at Ked-
de har lavet julemandens rens-
dyr og Anders har lavet kanen.
 
Der må godt komme flere 
nisser i skoven, så hvis der er 
nogen der har lidt til overs i 
gemmerne, må I gerne sætte 
det på nissestien eller aflevere 
det hos Pia (Skovvang 14).

En beboer og jeg fik en idé om, 
at det kunne være super læk-
kert med en tur i sommerhus, 
derfor spurgte jeg min chef 
Linette om vi kunne/måtte det.

Straks gik hun i gang med at 
søge og det lykkedes min seje 
chef at finde sponsorer/puljer 
der donerede pengene til en 
sommerhus tur. Det lykkedes 
og i uge 45 var vi afsted.

Vi startede allerede planlæg-
ning i starten af sommeren, og 
sammen har plejepersonalet 
og køkkenet på omme Centeret 
planlagt turen.
Vi havde et sommerhus i Søn-
dervig fra d. 7 til 10. november. 
Beboerne kunne på forhånd 
selv vælge, hvor meget de mag-
tede og havde overskud til at 
deltage i. Nogen ville være der 
alle 3 overnatninger og nogen 
blot en enkelt overnatning, det 
var også muligt at komme på 
endagstur, i det en medarbej-
der kørte ud på visit hver dag.

Vi havde alle tiders tur. Vi var 
3 faste medarbejdere med un-
der hele opholdet, og så var vi 
så heldige at have køkkenper-
sonale med, som mættede alle 
vores sultne maver. Selv chefen 
var der på overnatning.

Vi arrangerede småture, vi var 
bla på bondegårdstur, hvor vi 
kunne køre i bussen inde ved 
køerne. Det var til stor glæde 
for alle og især for de beboere 
der har arbejdet med land-
brug.

Vi er så heldige at vi skal afsted 
igen til næste år og flere af be-
boerne har allerede meldt sig 
på til den tur.

Sådan en tur giver en helt an-
den måde at være sammen 
med vores beboere på, og det 
giver et styrket kollegaskab. 
Jeg er stolt af at være ansat 
som SSA på centret, der rum-
mer søde beboere, gode kolle-
gaer og en dygtig chef.

Nisseløb med 
dagplejen

Af Kristina Kristensen Danielsen, 
ssa, Omme Centret

Beboere fra Omme Centret
tog i sommerhus
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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


