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pristjek

nytårs
menu

Bestil i butik eller på meny.dk senest 30/12 og afhent 31/12.
Bemærk minimum 2 personer.

FORBEHOLD FOR UDSOLGT LOKALT.         

HOVEDRET:
Oksemørbrad med rødvinssauce, kartof-
felgratin med ost, gulerodspure og sylt-
ede italienske svampe.

FORRET:
Hummersuppe 
tilsmagt med cognac, 
vannamei-rejer 
marineret i hvidløg, 
citronperler, spicy crumble, 
brød og smør.

menumenu
 4 retter 

 348.- 

 TILBUDENE GÆLDER FRA TIRSDAG D. 20. DECEMBER TIL OG MED FREDAG D. 23. december hvis andet ikke er anført

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

 Børne-Nytårsmenu 
       Nachos med ost og mild salsa, 

2 kyllingespyd med 
kæmpefritter og ketchup. 

Dessert: 2 pandekager med is. 

APPETIZER:
Appetizer med rillette af gris med 
bærsylt og skaldyrssalat med karse.

DESSERT:
Dessertkage af frisk æblekompot 
og mascaponecreme på en crunchy 
bund, toppet med en let karamel. 
Hertil en kugle af karamel, crumble 
med karamelfudge og æblecoulis på 
grønne æbler.

 3 retter 

118.- 

Bestil i butik eller på meny.dk senest 30/12 og afhent 31/12.

FORBEHOLD FOR UDSOLGT LOKALT.         

 Børne-Nytårsmenu 
       Nachos med ost og mild salsa, 

kæmpefritter og ketchup. 
Dessert: 2 pandekager med is. 118.- 

julens
åbningstider
Til og med 23/12: 8-22
Juleaften 24/12: 8-14
1. juledag 25/12: 8-14
2. juledag 26/12: 8-14

23. DECEMBER
Stort 
stjerneskud 
�P�������V�W�H�J�W�H���²���V�N����
laks og pynt.

Kan forudbestilles

 PR. STK. 

65.-
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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.

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

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.

Tlf. 40 28 67 03

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

Året nærmer sig sin afslutning, 
og der er sket og sker mange 
ting i Sønder Omme.

Nogle nedslagspunkter.
Vi fi k en ny kommunalbesty-
relse, som startede sit arbejde 
1. januar. Vi er i den heldige si-
tuation, at Sønder Omme fi k 4 
medlemmer i kommunalbesty-
relsen, og som jeg fornemmer 
det, har vi et godt samarbejde 
om emner, der vedrører Søn-
der Omme. I det hele taget ta-
ler vi godt sammen, vi er ikke 
enige i alt, men der skal også 
være plads til uenighed.

Lad mig nævne nogle af de ting, 
der bliver sat i gang i 2023.

Vi får en stor udbygning af 
Sønder Omme Statsfængsel 
med mere end en fordobling 
af antal ansatt e, og det skal 
vi udnytt e i byen, så vi også 
får mere bosætning i Sønder 
Omme. Landsbyrådet og Bor-

ger og Erhverv har til opgave at 
få markedsført Sønder Omme 
og få synliggjort vores dejlige 
by med de mange tilbud der er. 
Byrådet har til opgave at sikre, 
at der er byggegrunde nok. 

Den gamle Nissan grund bliver 
bebygget i efteråret 2023 med 
15 rækkehuse. Kommunalbe-
styrelsen har netop godkendt, 
at der gives den nødvendige 
kommunegaranti til boligsel-
skabet Bovia. Der er stadig 
grunde til salg på Møllegrun-
den, og der er et kommunalt 
areal bag Rahbæksparken, 
som relativt hurtigt kan gøres 
salgsklar.

Der er sat penge af til den 
nye kombinerede vuggestue/
børnehave, som bliver bygget, 
hvor den nuværende børneha-
ve ligger. 

Der igangsætt es en renove-
ring/ombygning af Sønder 

Omme Multicenter, det er der 
også sat penge af til.

Cykelstien til Filskov bliver fær-
dig i sommeren 2023.

Dertil kan nævnes, at vi har en 
af de bedste folkeskoler i Dan-
mark og det er den fordi, der er 
et godt lærerteam på skolen, 
nogle engagerede forældre 
og nogle lærevillige børn. Men 
for at holde sig i førerfeltet 
skal der ske fortsat udvikling,  
hvilket støtt es fra kommunal 
side, bl.a. med projektet playful 
learning.

Og noget, som tages som en 
selvfølge, er den fantastiske 
natur omkring byen. Vi skal alle 
være med til at passe på den. 
Jeg kan i den forbindelse næv-
ne, at der netop bliver sat et 
projekt i gang omkring åen øst 
for byen ude omkring Møbjerg 
og ud mod Statsfængslets Nor-
dre Hede, hvor engen omkring 
åen skal åbnes, og der skal 
afgræsses, så faunaen bliver 
mere mangfoldig. 

Vi har et rigt foreningsliv i 
byen. Dett e skal også plejes – 

Året der gik

det kommer ikke af sig selv. I 
den forbindelse kan nævnes 
Sønder Omme Multicenter og 
Naturrum, som nøgleområder 
for fritidslivet.

Selv har jeg stor tro på, at den 
nye Padel Tennis Bane, som 
Tennisklubben har etableret, 
vil gavne tilbuddet til alle al-
dersgrupper i byen.

Et nyt initiativ som er taget 
er, at menighedsrådet har sat 
gang i julehjælp til borgere i 
byen, som ikke har så meget. 
Det viser, at vi har en præst/et 
menighedsråd med hjertet på 
rett e sted.

Uanset infl ation og stigende 
energipriser ser jeg med en vis 
fortrøstning ind i 2023, og med 
dett e vil jeg ønske alle en glæ-
delig jul og et godt nytår.

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

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

Hjerteforeningen Billund byder att er på den traditionsrige Nyt-
årsmarch i 6 byer.
Vi samarbejder med lokale borgere og foreninger, som igen i 2023 
vil møde jer med smil og godt humør på jeres bys Nytårsmarch den 
8. januar. 

Flere steder er der Nytårstaler og lidt mundgodt.

Nytårsmarchene i de forskellige byer ligger lidt forskudt- såhhh 
du kan nå mere end en tur i naturen,  hvis du ønsker. 
(Se annonce andet sted i avisen) 

I Billund har ROTARY valgt at sponsere dine kilometer til fordel for 
Støt Ukraine. - Så hvis du ønsker at støtt e, tæller hver kilometer.

Husk at tage familie og venner med på turen. 
Vær med til at skabe god stemning og samhørighed.

VI ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår 
– LAD OS FÅ EN NY RECORD PÅ DELTAGERANTAL.

Hjerteforeningen Billund 
arrangerer atter Nytårs-
march og løb på 6 stier 
d. 8. januar

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard
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Vestergårdsvej 4, 7260 Sdr. Omme  

L I L L E K Ø K K E N B O R D

KÆMPE UDSALG
VI STARTER DEN 27/12 KL. 10:00

Modulsofa i lyst stof

AFHENTNINGSPRISER - TAG TRAILER MED!

V I T R I N E & S K Æ N K
F Ø R : 1 7 . 3 0 7 , - NU8.654,- F Ø R : 1 . 1 4 9 , -NU575,-

K L A S S I S K 3 P E R S . S O F A
F Ø R : 1 3 . 9 5 0 , -NU6.975,-

V I T R I N E I E G / G R Å
F Ø R : 1 2 . 5 9 9 , -NU6.300,-

L Æ N E S T O L I G R Å S T O F
F Ø R : 3 . 2 9 9 , - NU1.650,-

U - S O F A I G R Å
F Ø R : 1 0 . 6 1 9 , - NU5.310,-

2 . S O R T E R I N G S K Æ N K
F Ø R : 1 1 . 9 0 0 , -NU5.950,-

M A S S I V T S O F A B O R D
F Ø R : 4 . 0 0 0 , -NU2.000,-

L A N G B O R D E G / H V I D O L I E
F Ø R : 9 . 0 9 9 , -NU4.550,-

*ALLE VORES PRISER ER*ALLE VORES PRISER ER
AFHENTNINGSPRISER OG VAVAV RERNEAFHENTNINGSPRISER OG VARERNE

ER I BEGRÆRÆR NSET ANTALER I BEGRÆNSET ANTAL

U - S O F A I S O R T
F Ø R : 1 5 . 5 8 7 , -NU 7.794,-

U - S O F A I M Ø R K E G R Å
F Ø R : 1 3 . 9 9 9 , -NU 7.500,-

P R A K T I S K 2 P E R S . S O F A
F Ø R : 6 . 2 9 9 , -NU3.150,-

A N D E R S E N H I G H B O A R D
F Ø R : 1 9 . 9 5 0 , -NU9.975,-

K L I M R E O L S Y S T E M
F Ø R : 2 9 . 3 8 0 , - NU5.000,- 4500 M2 MED ALT TIL BOLIGEN

TIL FANTASTISKE PRISER
KIG FORBI OS TIL

MANGE FLERE
GODE TILBUD!

-50%
PÅ LAMPER
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Det er juletraditionerne, der 
gør juletiden helt speciel. Jule-
lysene tændes i gaderne, hjem-
mene pyntes op, og julemusik 
spilles i radioen. Vi vender 
tilbage, til det vi kender. Julen 
skal helst være som den altid 
har været. Vi bliver i medierne 
og i butikkerne præsenteret 
for de danske juletraditioner 
og nogle enkelte udenlandske 
dannes da også efter besøg til 
julemarkeder i fx Berlin, Lon-
don eller fra fjernere himmel-
strøg.

Allerede i november og nogle 
gange før bliver der pyntet op 
med julepynt og lyskæder i ga-
derne i små som store byer og 
på Sigengen i Sønder Omme 
står juletræet og stråler med 
lys samtidig med, at jule rå-
dyrene kikker kækt med. Der 
bliver ligeledes pyntet op i de 
fleste butikker i byen og på 
Sønder Omme kro, og julemu-
sik kommer ud af højtalerne. 
Det er dejligt at se Sigengens 
eget juletræ, hvor byens bebo-
ere og folk i omegnen mødes 
for at se lysene på træet blive 
tændt.

På de fleste arbejdspladser, 
familier og vennekreds er jule-
frokosten en fast juletradition. 
Nogle er allerede i november, 
andre først i januar, men de fle-
ste i december. Her mødes alle 
uanset stilling, alder eller køn 
i uformelle rammer og spiser 
den faste traditionelle julefro-
kost.

Sådan er det også på Mænde-
nes madhold på Sønder Omme 
Skole her en mandag den 12. 
december 2022, hvor vi alle 
forventningsfulde sidder med 
vores julebryg fra Harboe 
Bryggerierne og lytter til kur-
suslederen Ella Thomsens op-
læsning af dagens julefrokost 
menu. Vi håber altid på at kur-
suslederen har fundet nogle 
opskrifter på lette tilgængelige 
retter, men vi må konstatere 

Julefrokosten

som Dalai Lama engang sagde 
”Selv den længste rejse, begyn-
der med små skridt”.

På trods af små afbrydelser 
så fortsætter kursuslederen 
uforstyrret oplæsningen af 
julefrokost menuen som i år 
står på: Karrysild, Lakseroula-
de med spinat, Mørbradbøffer 
med mandelpesto og ginsylte-
de løg, Vaniljemousse, Klassisk 
finskbrød og tranebærpletter. 
Som en af kursisterne tørt kon-
staterede, ”at Ella siger meget, 
meget, meget mere end der 
står i opskrifterne, så nu må vi 
se om vi kan opfylde forvent-
ningerne og om vi kan lave det”. 
Jeg kommer på mørbradbøf 
holdet og jeg kan kun erkende, 
at en snak med sin bedste ven 
Gyde, løser det meste.

Der er travlhed i køkkenet og 
alle forsøger, at gøre sit yder-
ste for at gøre resultatet så 
godt som muligt, idet der til 
julefrokosten er en tradition 

med, at her får kvinderne lov 
at deltage. Medens de enkelte 
retter kokkereres i køkkenet 
går tankene tilbage til den 
kendte film ”julefrokosten” fra 
1976 med Lisbeth Dahl, Preben 
Kaas, Jørgen Ry, Judy Gringer 
og Kirsten Norholt, hvor der 
både blev danset på bordene 
og sunget lysttige sange. Der 
er virkelig lagt op til en stor og 
fornøjelig aften på Mændenes 
madhold sammen med kvin-
derne til årets julefrokost. Vi 
mænd må jo konstatere, at det 
jo giver en ekstra positiv vinkel, 
at kvinderne vil deltage i vores 
afslutnings julefrokost og så 
gør det jo ikke noget, at de både 
er kønne og ser godt ud.

Som ny på holdet så bliver man 
jo udsat for nogle prøvelser, 
hvilket jo enhver nyansat lær-
ling må erkende når der skal 
hentes øl til de udlærte fagfolk. 
Der er ingen undtagelse for 
mig og jeg bliver pålagt, at købe 
en afskedsgave til kursuslede-

ren og holde en lille tale som 
tak for denne sæsons mange 
fortræffeligheder. Vi har også 
været langt omkring lige fra 
det asiatiske køkken med sur 
sød sovs, græsk moussaka, 
indiske karry retter og til de 
opgraderede opskrifter fra 
Valdemarsbro.

Efter en pragtfuld julefrokost 
kan vi kun konstatere som Pe-
ter Plys udtrykker det, at vi er 
heldige, at vi har noget, der 
gør det svært, at sige farvel. En 
fantastisk sæson for mænde-
nes madhold på Sønder Omme 
Skole er nu afsluttet, men vi 
kan kun udtrykke det på denne 
måde ”Græd ikke fordi, det er 
forbi, smil fordi det skete”.

Tak for denne sæson og Rigtig 
Glædelig Jul med mange jule-
frokoster og Godt Nytår.

Ole Filip Hansen

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

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

Sportsskader  |  Hælspore  |  Iskiassmerter
Slidgigt  |  Hovedpine  |  Skuldersmerter 

Få en ordentlig behandling!

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

Lions sender 2 unge 
mennesker ud i Europa 
til sommer- skal du være en 
af dem?

Lions Billund-Grindsted har be-
sluttet at sende to unge men-
nesker til henholdsvis Frankrig 
og Østrig i sommeren 2023.
Frankrig - her skal man være 
mellem 18 og 21 år og tale en-
gelsk. 
Østrig - her skal man være mel-
lem 17 og 21 år og tale engelsk.

For begge ophold gælder, at 
man bor 1 uge hos en lokal fa-
milie, hvorefter man kommer 
til en lejr med 20 – 30 andre 
unge fra hele verden. 
Det bliver 2 uger med mange 
spændende oplevelser og mu-
lighed for mange nye venska-
ber.

Rejse og lejrudgifter dækkes af 
Lions Billund-Grindsted, hvor 

man selv må dække sine lom-
mepenge.

Er du interesseret i at høre 
nærmere, skal du kontakte 
Mogens Hargaard på telefon 
5126 4853.

Ønsker du at komme afsted, 
skal der sendes en begrundet 
ansøgning til Mogens Har-
gaard på mailadressen mo-
gens.hargaard@altiboxnet.dk 
senest den 15.01.2023. 
Vi gennemfører samtaler med 
ansøgerne den 20.01.2023 kl. 
15.00 på Magion, Grindsted.

Vi har også brug for 2 værts-
familier til unge, der kommer 
til Danmark, og skal være hos 
værtsfamilien 1 uge fra 8. til 
15.07.2023, hvorefter de skal i 
en tilsvarende dansk lejr.
Er I interesserede i at være 
værtsfamilie, bedes i også kon-
takte Mogens Hargaard.

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

JYSK FUGE
OG MONTAGE SERVICE
FACADERENOVERING/FUGESERVICE

TLF. 22 45 28 79
KONTAKT@JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

WWW.JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

Lions sender to unge 
ud i Europa
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Følg med på Facebook 

hvor vi løbende kommer med tilbud

Vi holder ferielukket
Kære Gæster

Vi holder ferielukket fra og med
søndag den 18-12-2022

til og med mandag den 21-1-2023

Vi har stadig åbent for forudbestilte selskaber
samt for overnatning

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et brag af et nytår

På gensyn i 2023

Med julede nytårshilsner
Kromutter og Krofatter

Stephanie & Torben

NYTÅRSMARCH 
I BILLUND KOMMUNE 
I LØB ELLER GÅENDE

Brug søndagen med familie, venner eller 
bekendte, til en tur ud i den friske luft. 

Kom og hils på byens borgere, om du er løber 
eller er gående. Hvert skridt tæller.

Hejnsvig Spejderhytte 8/1 kl. 10.00
Grindsted sygehus, hall 8/1 kl. 10.30
Sdr. Omme Multicenter 8/1 kl. 11.00
Vorbasse Fritidscenter 8/1 kl. 14.00
Filskov Multihus 8/1 kl. 14.00
Billundcenteret  8/1 kl. 13.00 - Støt Ukraine

ROTARY Billund har i år valgt at sponsorere dine 
kilometer fra Billundcenteret - ruten til Støt Ukraine

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

Rahbæksvej 18, Sdr. Omme

Centerrådets
Generalforsamling

Mandag den 23. januar 2023 kl, 14.00
på Omme Centret.

Dagsorden ifølge vedtægternes §7
Evt. forslag som ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, sendes senest 8 dage forinden til Centerrådets 
formand Karsten Fasdal, Omme Centret, Rahbæksvej 
18, 7260 Sdr. Omme,
eller på mail til: karstenfasdal@gmail.com

Lyngposten 
Holder juleferie

og udkommer ikke 
i uge 52 og uge 1

Næste udgave af Lyngposten
udkommer i uge 2
den 10. januar 2023

Deadline for indsendelse af materiale til uge 2
er lørdag d. 7/1-2023 kl. 16.00.

- Eller efter aftale.

Søndag d. 11/12 gik Sdr. Omme 
Spejderne Lucia optog på 
Omme Centeret. 
Det er en tradition som har 
været svær at holde liv i under 
Corona. 
Det første år med Corona gik  
spejderne Luciaoptog udenfor 
Centeret. 
Det andet år blev det helt aflyst.

I år kunne spejderne gå et flot 
optog indenfor og der var god 
opbakning af 10 spejdere som 
stillede op med forældre og 
søskende. 

Først gik spejderne optog og 
sang Lucia sangen. 
Beboerne sad på gangarealer-
ne og så børnene gå forbi. 
Efter optoget blev alle samlet 
i spisestuen, hvor spejderne 
sang en sang mere. Herefter 
var Omme Centeret vært med 
æbleskiver og saft til de frem-
mødte børn og forældre. 

Tak for opbakning ved dette års 
Lucia optog. Det er en dejlig 
tradition. 

Sdr. Omme Spejderne: Luciaoptog på Omme Centret
- Indsendt af 
Marianne Sangild Nielsen
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Sdr.Omme
VOLVO-SPECIALE
TLF. 20 69 98 98

ApS

Skriv om sport

Ugens kæmper er ”sammenholdet” mellem alle i søsterklubberne,
Sdr. Omme, Videbæk og Herning.

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Sammenhold

Nu er 2022 næsten gået. Et år 
med mange aktiviteter i Sdr. 
Omme IF ud over de daglige 
sportslige aktiviteter. Det blev 
året, hvor vi fi k genstartet Jy-
defesten med et brag af en fest 
i Kristi Himmelfarstferien og 
afslutt ende med vores 120 års 
jubilæumsfest i november.

Glædelig jul fra Sdr. Omme IF!

Til vores jubilæumsfest blev 
der uddelt priser fra Sportens 
Venner til nogle af vores dyg-
tige ledere og træner. Svøm-
ning havde også indstillet en 
af deres trænere til Sportens 
Venner Pris, men hun kunne 
desværre ikke deltage i selve 
festen. Derfor fi k hun overrakt 

prisen til et julearrangement d. 
7. december i svømmeklubben, 
og derfor kan vi først nu afsløre 
hvem det blev. 
Lisbet Kristensen er blevet 
indstillet af svømmeklubben 
for hendes gerning som svøm-
metræner i klubben gennem 
mange år. I indstilingen lyder 
det bl.a. ”Når man spørger de 
andre trænere i klubben om 
hvordan Lisbeth er som svøm-
metræner, så svarer de: Lisbet 
er mødestabil - pligtopfyldende 
- siger aldrig nej, hvis der er 
brug for en hjælpende hånd - 
har gå på mod og tager gerne 
imod en udfordring - rolig og 
tålmodig tilgang til børnene, 
men også god til at sætt e græn-
ser.”
En indstilling som Hovedbesty-
relsen kan bakke fuldt op om – 
stort tillykke til Lisbet!

I øjeblikket er vi rundt for at 
genforhandle vores sponsor-
aftaler, og vi bliver godt mod-
taget af vores sponsorer, og 

aftalerne bliver genforhandlet. 
Vi skal dog også have fundet 
nogle nye sponsorer, da der er 
faldet nogle sponsorer fra. Tak 
til vores sponsorer for støtt en I 
det forgangne år.

En speciel tak skal også lyde til 
Sportens Venner for jeres ar-
bejde for sporten I Sdr. Omme 
og jeres støtt e til idrætsfornin-
gen. I stiller op hver mandag og 
arrangerer banko, for at skabe 
et overskud, som bruges på at 
støtt e sporten i Sdr. Omme. 
Også tak for den fi ne donation 
til vores jubilæumsfest!

Til sidst en stor tak til vores 
frivillige ledere og trænere i 
idrætsforeningen. Det er en 
stor opgave I påtager jer, og 
I ligger rigtig mange frivillige 
timer i vores forening – tak for 
det!

Til allersidst vil jeg gerne benyt-
te lejligheden til at ønske alle en 
glædelig jul samt et godt nytår. 
Vi ses til sport i Sdr. Omme IF i 
2023!

Med venlig hilsen
Allan Munk Nielsen
Formand, Sdr. Omme IF

Året 2022 har været fantastisk for Judoklubben. Efter fl ytning til 
Sdr. Omme er vi blevet så fl ot modtaget med masser nye medlem-
mer. Sdr. Omme Multicenter er fantastiske til at hjælpe klubben og 
vi takker for godt samarbejde. 

Vi har en del seje turneringskæmpere i Sdr. Omme, der på fornem-
meste vis har viftet med Sdr. Omme fl aget i både ind og udland. 
Trænerstaben er meget imponeret over deres fl ott e resultater, 
og næste år kommer vi ikke til at slække på turneringsaktiviteten. 

Fredag eftermiddag havde klubben en hyggelig juleafslutning med 
Høvdingebolddyst og masser af kage og æbleskiver. Og så havde 
vi jo lige en lille sej knægt til ”prøvetræning” på afslutningsdagen, 
velkommen til Oscar.

Tak til alle jer der har fuldt klubben i året der gik. Vi vender tilbage 
i klummerne i 2023. God jul og godt nytår Sdr. Omme 

Juleafslutningen i 
judoklubben

Team Bfo har haft indstillet to 
af vores ungdomstrænere til 
DBU”s ”Fremtidens Træner”.

Emilie Venø og Lina Stryhn har 
gennem året 2022 gennemført 
DBU’s trænerkursus  sammen 
med 240 andre kursister i Dan-
mark.

Deltagerne fi k adgang til  både 
herre- og kvindelandsholds-
lejrene  med mulighed for at 
overvære en træning og få 
inspiration af de to landstræ-
nere Kasper Hjulmand og Lars 
Søndergaard. 

UEFA C1-uddannelsen, gen-
nemførte de i første halvår i 
2022 og i andet halvår gennem-

førte de UEFA C2-uddannelsen.
Team Bfo er glade for at de 
unge mennesker ønsker at ud-
vikle sig og blive endnu bedre til 
at kunne hjælpe med at træne 
alle de unge mennesker.

Vi er klar til at indstille nye unge 
mennesker i 2023.

Endvidere har vores træner 
Kim Larsen fået stillet et rigtigt 
fl ot Damesenior hold på bene-
ne, som træner i Filskov hver 
torsdag ude på græsset, når 
solen skinner.
Nu da sneen er faldet og kulden 
indtrådt er de fl ytt et indenfor 
i hallen i Filskov, hvor der er 
gang i den hver mandag aften 
fra kl 18:30.

Damerne er en blandet fl ok 
med spillere fra 17 til godt over 
50 år. De har fået bygget et su-
per hyggeligt hold op, med et 
godt socialt samvær med hjælp 
fra Kim larsen.
Damerne slutt ede sæsonen af 
med en fl ot 1. plads som pulje-
vindere i Kvinder C3 2022.
Stort tillykke til dem.  

Team BFO ønsker alle spillere, 
forældre og frivillige en rigtig 
god jul samt et lykkebringende 
nytår.

To af fremtidens trænere

Emilie Venø (tv) og Lina Stryhn er to af fremtidens trænere.

- Indsendt af Kim Stryhn, formand 
for SOIF fodbold.

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
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Orientering fra Sdr. Omme Skole
Indsendt af Tonny Akselsen, Skoleleder

Skills - 8. årgang
8. årgang har været til Skills.
Det er en dag, hvor der er fokus på de
erhvervsfaglige uddannelser. Her får eleverne
mulighed for at prøve kræfter med nogle af de
udfordringer, der kan ligge i disse erhverv.
8. a vandt som den hurtigste klasse, og det
blev til både en 1. og en 2. plads i holdkonkurrencen.
Vindergruppen skal konkurrere mod andre
kommuner i Fredericia den 3. februar, hvor
hele årgangen inviteres med.

En arbejdsopgave fra Skills-dagen.

6. årgang har deltaget i den lokale skole-quiz 
”smart-parat-svar” i Grindsted.
Det var tæt og spændende, og 6.A vandt konkurrencen 
og er gået videre til de regionale mesterskaber i Vejle.
Denne konkurrence skal afvikles til januar.

Tillykke til 6A.

I uge 5 har vi Billund Builds.
Ugen vil slutt e af med, at de forskellige
klasser fremstiller produkter, som kan blive
synlige for forældre og andre interesserede.

SFO er åben for tilmeldte børn den 22. og 23. december, 
mellem jul og nytår, samt den 2. og 3. januar. 
SFO’s åbningstid er reguleret efter de tilmeldte børns tider. 
Derfor kan det ikke forventets, at SFO er åben kl. 6.15 som
normalt, hvis ikke der er meldt børn i det tidsrum.
Det samme er gældende om eftermiddagen.

4. januar er første skoledag i det nye år.

Smart - Parat - Svar

Billund Builds

Fra 6. årgangs udstilling.

Endnu et år nærmer sig sin afslutning. 
Jeg vil gerne sige alle tak for et godt samarbejde i løbet af året.

Samtidig vil jeg gerne ønske alle 
en glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen
Tonny Akselsen

6. årgang har afslutt et deres forløb i håndværk/design.
Deres afslutt ende opgave har handlet om at upcykle 
en godt brugt stol.
Det er der kommet mange kreative løsninger ud af.

Projekt i håndværk/design

I 2023 er temaet ”Stærke fællesskaber”. 
Derfor vil der blive brug for inddragelse af de fællesskaber, 
vi har i vores nærmiljø.

Stærke fællesskaber

Fra kalenderen

Tak for samarbejdet i 2022

Lyngposten ønsker Jer alle
Glædelig Jul og godt Nytår

Vi kunne desværre ikke beholde den 50 årige gamle Lyngposten som vi ønskede os. Den lukkede i december 2021.
I stedet fik vi en online avis - først kaldet Sønder Omme Posten og med tilladelse fra Villy Jensen, Brande Bladet - nu kaldet Lyngposten.

Det har været et ret ”vildt” år for den nye online avis, som udkom første gang den 4. april i år.
På kun 34 uger er ”vores” ugeavis vokset fra slet ingenting til det den er i dag. Det er en avis der bliver læst af rigtig mange i byen.  

Der har været stor opbakning fra Jer der skriver til avisen og fra Jer der annoncerer i avisen.
Uden Jer, så var der slet ikke en ugeavis for Sdr. Omme og opland.

Tak til Jer!

Det bliver spændende om avisen udvikler sig yderligere i 2023. Håbet er, at der er mange flere der vil skrive til avisen.
Vi har så mange foreninger og klubber som tilbyder et væld af forskellige aktiviteter, som endnu ikke er repræsenteret i avisen.

Sidst men absolut ikke mindst, tak til Rita Refshøj og Bjarne Kristiansen, som læser korrektur på avisen.
Og tak til Ivan Kjær og Ove Hansen, som sørger for at printudgaver af avisen bliver leveret ud til Omme Centret, 

Biblioteket, Lægehuset, Frisørerne og til de der ikke kan komme ud af deres hjem.
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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


