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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
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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.

Mange har sikkert ventet 
spændt på, hvordan De Gla-
de Jyders Fest skal løbe af 
stablen i Kr. himmelfarts-
dagene i år. Det løfter jyde-
komitéen nu sløret for.

Jydekomitéen har virkelig 
været på overarbejde for 
at skabe nogle fantastiske 
rammer omkring festen, 
både med hensynstagen til 
økonomien og uden at slæk-
ke på kvaliteten.
Og det er de lykkes med. 
Det bliver Jydefesten, som 
vi kender den, blot i andre 
omgivelser.

Sigeng-Torvet bliver 
omdrejningspunktet 
for årets Jydefest
Igennem tiderne har man 
haft store navne på plakaten 
både fredag og lørdag for 
hhv. de unge og de ”mod-
ne” og til lørdag aften hørte 
spisning i hallen med, nær-

De Glade Jyders Fest i nye omgivelser

mest som en selvfølge. - Men 
opbakningen til de to store 
arrangementer blev mindre 
gennem årene.
Tivoliet på pladsen ved hal-
len var der også alt for lidt 
opbakning til.
- Derfor synes vi at det nu 
var tid til at lave en ”ny” Jy-
defest og flytte den ned midt 
i byen på Sigeng-Torvet, 
siger Dennis Lauridsen fra 
jydekomitéen.

Bare en lille byfest
Hvis man tænker, at så bliver 
det nok bare en lille byfest - 
så tager man fejl.
Jydekomitéen har formå-
et at genopfinde den gode 
gamle Jydefest, - i sin form, 
som vi kender den og med alt 
det vi elsker ved Sdr. Ommes 
Jydefest. 
Kommer nogen til at savne 
de store arrangementer 
i hallen fredag og lørdag 
og tivoliet som det var før 

coronaen satte en stopper 
for festlighederne. Måske, 
- men den manglende op-
bakning til netop de arran-
gementer, taler nok for sig 
selv.

Et kig i programmet (se an-
det sted i avisen), her finder 
man alt det der er tro mod 
traditionerne for, hvad en 
god gammeldags, hyggelig 
Jydefest skal indeholde. 
Lige fra tirsdag til lørdag 
kan man deltage sammen 
med venner, naboer og alle 
de der ”udrejste”, som ven-
der hjem år efter år for at 
deltage i årets Jydefest, for 
at feste sammen med gamle 
skolekammerater og fami-
lie.

Her er blot et lille uddrag af, 
hvad vi kan forvente os af De 
Glade Jyders Fest 2022.

Sdr. Omme Løbet
Jydefesten starter tirsdag 
den 24. maj, hvor Team Sdr. 
Omme IF Atletik og Motion 
arrangerer 1,7 km børneløb 
for de 0-10 årige samt Sdr. 
Omme løbet, hvor der kan 
vælges mellem en rute på 
hhv. 5 og 10 km. - Kræver 
tilmelding - se programmet. 

Børnefest
Onsdagen starter i børnenes 
tegn med børnefest i Sigen-
gen arrangeret af Sdr. Omme 
Spejderne. Først er der fest for 
børn fra 0. - 2. klasse og der-
efter overtager børn fra 3. - 6. 
klasse festen. For et beskedent 
beløb på 50 kr. er der både be-
talt entré og spisning.

Jyde-banko
Der er store gevinster på spil 
onsdag aften i Multisalen i Mul-
ticentret, når Sportens Venner 
afholder Jyde-banko for med-
lemmer med pårørende, til for-
del for jydefesten. 

Dr. Diesel
Onsdag aften går Dr. Diesel på 
scenen i Jydeteltet, og med de-
res efterhånden mange års er-
faring, mon ikke de så formår 
endnu en gang, som år efter 
år, at ”sparke” jydefesten godt 
i gang. 

Jydemarch eller 
veteran knallert
For de morgenfriske er der Jy-
demarch torsdag morgen med 
start fra Multicentret kl. 7.30.
- Skulle man mise jydemarchen, 
så kan man jo møde op ved Sdr. 
Omme Bageri kl. 8.00, hvor 
Slow Riders gir’ den gas og til-
byder veteran knallert-tur.

Friluftsgudstjeneste
Torsdag fra kl. 9-11 er der 
friluftsgudstjeneste på Si-
geng-Torvet, hvor man starter 
med kaffe og rundstykker.

Jydeoptog 2.0
Jydekomitéen håber på stor 
deltagelse i Jydeoptoget tors-
dag, det er et af de helt store 
tilløbsstykker, som virkelig kan 
trække folk af huse. Temaet er 
Jydeoptog 2.0, - alle kan delta-
ge og der er præmier til de tre 
mest kreative og opfindsomme 
indslag. Hovedpræmien er et 
gavekort på 3.000 kr. 2. præ-
mien et gavekort på 1.000 kr. 1. 
og 2. præmierne er sponsore-
ret af Vestjysk Bank. 
3. præmien er fem familie piz-
zaer sponsoreret af Pizza & 
Kebab House. 
Så det er bare med at finde 
idé-hatten frem, det gælder 
foreninger, erhverv, klubber, 
borgere - alle kan deltage!
Traditionen tro er det Varde 
Garden der går foran jydeop-
toget med start fra Skovvej, 
gennem Hovedgaden, op ad 
Herning vej, hen af Stadion Allé, 
ned ad Mølle Allé, rundt om 
Fakta og XL Byg, med slut op ad 
Mølle Allé, hvor kåringen finder 
sted.

Tørfisk
Forbered jer på at træde ind i et 
jydetelt, der er proppet til bri-
stepunktet, med mennesker, 
aldrig for unge og aldrig for 
gamle, til at skråle med på Tør-

Tlf. 40 28 67 03

fisk’s klassikere. Det er halvan-
den times god underholdning 
- gratis endda !
Sådan har det altid været om 
torsdagen - efter jydeoptoget - 
og sådan er det også i år.

Jydemarked
Både fredag og lørdag er der 
jydemarked ved Sigeng-Torvet. 
- Der er gratis stadeplads for 
alle kræmmere efter ”først til 
mølle” princippet. 
- Vi er sikre på at vi kan skabe 
en fantastisk Jydefest, hvor det 
meste af festen følger de gam-
le traditioner, med bl.a. Sdr. 
Omme løbet, optoget, Tørfisk, 
gratis morgenkaffe, og gratis 
silde og pølsebord mv. Det er 
farligt at nævne nogle arran-
gementer frem for andre, for 
alle arrangementerne er gode 
arrangementer og vi har mødt 
stor opbakning fra diverse ar-
rangører og bands og nu håber 
vi, at der også vil være stor 
opbakning fra Sdr. Omme bor-
gerne til Jydefesten 2022, siger 
Dennis Lauridsen. 

Jydekomitéen er klar med programmet for De Glade Jyders Fest. På billedet er det fra venstre Steffan Møller, Peter 
Mortensen, Allan Kjeldsen og Dennis Lauridsen. Der udover sidder Christian Skjøth Nielsen også med i komitéen.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67
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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
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• TV-inspektion
• Højtryksspuling
• Slamsugning

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

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

Langs landevejene blev der i 
middelalderen oprettet mange 
kroer som sørgede for at de 
rejsende kunne få overnatning 
og forsyninger.
Der måtte maks. være 4 mil - 
dvs. 40 km imellem kronerne. 
Det var den afstand en hest 
kunne klare på en dag.

I 1283 bestemte Kong Erik Klip-
pinge, at der skulle oprettes 
kroer ved de såkaldte konge-
veje og færgesteder, som kon-
gerne benyttede, når de rejste 
rundt i landet i embeds medfør.

I 1396 besluttede Dronning 
Margrethe 1, at der skulle være 
en kro på de store veje for hver 
4. mil (40 km).

Køb Kropas på Sdr. Omme Kro

23 smukke, dejlige og hyggelige 
danske kongelige privilegeret 
kroer, samarbejder om det-
te kropas, som skal støtte og 
informerer om denne gamle 
danske kulturarv, der går helt 
tilbage til år 1198.

Vores nye kropas er klar til 
salg og vi har fået hængt vores 
træplade med glideskilt og pen 

op inde i vores hyggelige re-
staurant. 
Som den heldige indehaver 
af et kropas, får du en lille 
overraskelse på kroen, når du 
bestiller en frokost eller et af-
tensmåltid. 
Når du har besøgt de 22 konge 
kroer og kommer til den 23. 
kongekronekro i kropasset får 
du en lidt større overraskelse. 

Hver krogæst skal have et kro-
pas for at få en gave. 
Med kropasset kan du også 
samle på kongekroner med 
kroernes navne og konkurrere 
med din familie eller dine ven-
ner om hvem der har besøgt 
flest kongekronekroer. 
Kom ind og køb det nye kropas 
på Sdr. Omme Kro. Det koster 
kun 20 kr.

Kongeligt privilegerede kroer
Kromandens løn for at tage 
imod de vejfarende var i første 
omgang:
-Lov til at brænde brændevin
-Brygge øl
-Bage brød
til salg såvel i huset, som ud af 
huset
Endvidere fritagelse for bor-
gerlige ombud, herunder også 
fritagelse for indkvartering af 
soldater.

Efter reformationen begyndte 
kroerne at dukke op.

Den kongelige privilegerede 
kro var kun for vejfarende; - 
landsbyens beboere måtte, ind-
til 1912, ikke komme på kroen.

Dette er dog ændret, i dag er 
alle velkommen.

Eleverne laver pizzasnegle!

Klippeholdet i gang med påskepyntet!

Træfigurer og sæbe lavet af overbygningselverne

Der bliver lavet fyldte chokolader

I cafeen i Valhal blev der 
bl. a. solgt cupcakes, 
cookies og sodavand

”Der er rigtig mange 
mennesker her, 
 så der er rigtig 
meget fællesskab”

- Jannich Flugt 9.x

Overbygningen på Sdr. 
Omme skole havde 
travlt i ugen op til pås-
ke, med at lave mad, 
træfigurer og sæbe, 
som de solgte til deres 
Påskemarked, der blev 
afholdt fredag den 8. 
april.

- Af Elisabeth Benedikte Juul, elev 
på Sdr. Omme Skole.

På Sdr. Omme skole valgte vi 
at prøve noget nyt, nemlig på-
skemarked. Der blev lavet alle 
mulige lækre ting at spise, og 
nogle elever tog popcornsma-
skiner og candyflossmaskiner 
med. Og om fredagen måtte 
elever tage deres forældre 
med til markedet. Men det var 
ikke kun elever og forældre der 
var velkomne. Alle må komme 
og købe nogle af de ting der er 
blevet lavet de sidste to dage, 
og pengene går for øvrigt også 
til, at vi på skolen kan få et 
stærkere fællesskab.

Klippeværkstedet
På klippeværkstedet blev der 
lavet påskepynt, som små lam 
af garn og karton æg. Alle der-
inde bidrager med en masse 
slags kreative former for på-
skepynt, og samtidig er stem-
ningen hyggelig og rolig. Alle 
sidder og hygger sig, snakker 
og hører ovenikøbet musik 
også. Det er et godt sted at 
komme hen hvis det skulle have 
været en lille smule stressende 
på de andre værksteder, der 
har været lidt travlere.

Sløjd
I sløjd har eleverne været i 
gang med at skære træ ud, så 
andre kunne klistre øjne og 
tegne tænder på og knurrehår 
af små pinde, som nu er blevet 
til harer. De har også været 
i gang med at lave sæbe. Det 
ser nu heller ikke ud til at være 
stressende derinde, og de har 
lavet rigtig mange små figurer 
som kunne være meget hygge-
lige at have til at stå rundt om-
kring når det nu bliver påske.

Madkundskab
I madkundskab har der været 
travlt. Der er både blevet lavet 
cupcakes, cookies, blåbær-
marmelade, fyldte chokolader 
og endnu mere til. Eleverne i 
madkundskab har været flitti-
ge, og det lyder næsten utæn-
keligt at de kunne lave så meget 
på kun to dage, men de har alli-
gevel klaret det fint, og ser ud 

Påskemarked på Sdr. Omme skole

til at være klar til at sælge det 
til Påskemarkedet.

Fredag den 8. april
På dagen hvor påskemarkedet 
skulle finde sted blev der knok-
let med at få gjort alt klar til at 
der kom folk på besøg klokken 
10. Der var sat boder op til både 
indskolingen, mellemgruppen 
og overbygningen. Men der var 
også andre former for under-
holdning. For eksempel blev 
vinderne af gækkebrevskon-
kurrencen udpeget, og for fem 
kroner kunne man få adgang 
til 3. klasses teaterstykke, som 
blev spillet både klokken 11 og 
klokken 12. Der var masser af 
lækker mad og påskepynt at 

købe, og oppe i femte klasse 
havde de et lille tivoli i gang, 
hvor der var en chance for en 
vinde en præmie eller to.
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a.
I henhold til vedtægternes § 6.2 indkaldes andelshavere hermed til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 18.30 på Ejstrupholm Hotel
Program (bemærk det er ca. tider):
Kl. 18.15 dørene åbnes, hvor adgangsbevis og legitimation SKAL forevises/kontrolleres
Kl. 18.45 servering af traktement 
Kl. 20.00 afholdelse af generalforsamling
Kl. 21.30 afslutning og tak for i aften
(Kl. 21.45 de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig i særskilt lokale)
Tilmelding er en nødvendighed for deltagelse og foregår ved at gå ind på: 
www.tilmeld-mes.dk senest torsdag den 12. maj 2022 – alternativt kan MES kontaktes
på telefonnummer: 96 42 52 10.

Ad 5)
Bestyrelsen stiller forslag om at etablere en Vækstpulje med det formål at bidrage til udviklingen af lokal-
samfundet, herunder støtte idræts- og kulturlivet, grøn innovation, energirenovering i fællesskaber, øget 
elektrificering, innovative idéer, idéer, der skaber nye arbejdspladser, uddannelse, forsknings- og formid-
lingsprojekter, bevarelse af kulturarv samt andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til for-
målet, herunder almenvelgørende formål.
Etableringen af Vækstfonden kræver vedtægtsændring af formålsbestemmelsen i § 2 samt indsættelse af 
en ny § 20 i vedtægterne. Udkast til reviderede vedtægter samt forslag til forretningsorden for Vækstfon-
dens bestyrelse er vedlagt dagsordenen på www.mes.dk.
Til vedtagelse af forslaget kræves tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, jf. § 18. 

Ad 6)
Bestyrelsen stiller forslag om yderligere vedtægtsændringer, udover de til Vækstpuljen hørende. 
Udover enkelte redaktionelle ændringer foreslås:
- at nedsætte antallet af valgte suppleanter fra 2 til 1 (§ 14, stk. 1)
- bemyndigelse til bestyrelsen (tidligere generalforsamlingen) til at supplerede sig med op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke behøver være andelshavere, for at 
sikre de nødvendige kompetencer i bestyrelsen (§ 14, stk. 4)
Udkast til reviderede vedtægter er vedlagt dagsordenen på www.mes.dk.
Til vedtagelse af forslaget kræves tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, jf. § 18. 

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer. 
2. Beretning om selskabets virksomhed
 i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport
 til godkendelse.
4. Budgetorientering. 
5. Forslag om etablering af MES Vækstpulje.
6. Forslag om vedtægtsændring
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 samt suppleanter.
8. Valg af statsautoriseret revisor. 
9. Eventuelt

Langt om længe bliver det GAS-revytid igen

I alt for lang tid har corona-
en lagt sin klamme hånd på 
GAS-revyen, og vi har ventet og 
ventet, men nu går det løs. 

MENS VI VENTER … har vi kaldt 
revyen, for nu hvor vi er færdi-
ge med coronaventetiden, er 
der en krigsafslutning og en 

flygtningestrøm at vente på. 
Men det handler revyen IKKE 
om. 

Vi vil i stedet gøre et par timer 
i ventetiden til et åndehul, en 
fest, et godt grin. 

Som sædvanlig bliver numrene 
bundet sammen af instruktø-
ren, Niels Brunsborg, så man 
allerede fra start er klar over, 
hvad det enkelte nummer 
handler om. På scenen er vi 
derudover 6 personer – heraf 
hele to fra Sdr. Omme, nem-
lig Tom Madsen og Anne Lise 
Holm.

Teksterne er skrevet af flere 
personer end hidtil, for ud 
over leveringerne fra den faste 
skare, kan man glæde sig til 
numre skrevet af dygtige tea-
terfolk fra Esbjerg, Skarrild og 
Kolding. Vi tager vanen tro fat 
i både lokale og mere almene 

emner, så numrene strækker 
sig fra kommunalvalg og den 
manglende opmærksomhed 
på oplandsbyerne til corona-
hamstring og den rå tone på 
Facebook. Og mon ikke også 
Klagebror har lidt at klage over. 

Vi er stolte over at få lov til at 
holde smugpremiere på det 
nye Unge- og Kulturhus, hvor 
vi har fået stillet et fantastisk 
lokale til rådighed, og er glade 
for samtidig at kunne fortsæt-
te vort gode samarbejde med 
MAGION, som lejer os stole og 
scene og byder på lækker mad.

Vi spiller torsdag og fredag den 
28. og 29. april klokken 19.30, 
hvor man forinden kan hygge 
sig i MAGION med en toret-
tersmenu fra klokken 18. 

Den sidste forestilling er lørdag 
kl. 14.30, og her kan man i MA-
GION få serveret kaffe og kage 
kl. 13.30. 
Prisen på revyen er 150 kr., og 
vil man gøre aftenen ekstra 
festlig ved at nyde MAGIONs 
menu er den samlede pris 335 
kr. 
Revy med kaffe og kage om lør-
dagen koster samlet 205 kr. 

Billetter kan købes via vor 
hjemmeside www.gas-grind-
sted.dk samt ved døren.

Vi glæder os til igen at være 
sammen med vort dejlige publi-
kum. Vi kan næsten ikke vente.
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Allan Munk Nielsen, Det Konservative Folkeparti, der skriver til 
Sønder Omme Postens læsere. 

Vores børns tandsundhed.

For det første er det dejligt, 
at vi igen har et lokalt medie, 
som vi politikere kan skrive en 
ugentlig klumme i. Tak for initi-
ativet Annitta!

I den første udgave af Sdr. 
Omme Posten lægger Mogens 
Jørgensen, DF ud med sit po-
litiske indlæg, at komme med 
beskyldninger og halve sand-
heder omkring partierne bag 
konstitueringens motiver for 
at lave en ny struktur for tand-

plejen i Billund Kommune.
Ja, der skal laves en ny struktur 
for tandplejen, for vi er nød til 
at gøre noget, for Billund Kom-
mune ligger med den dårligste 
tandsundhed af alle 98 kommu-
ner i hele landet. Det er vi som 
ansvarlige politikere nød til at 
reagere over for.

Allerede i min første periode 
i byrådet (2014-2017), hvor 
jeg sad i Børne- og Kulturud-
valget, lå vi med den dårligste 
tandsundhed blandt børn. Her 
var der lavet en analyse, på 

hvad der kunne gøres i vores 
kommune. Forskningen viser 
at ved at samle medarbejdere 
og kompetencer og ved at ind-
drage forældrene mere i deres 
børns tandsundhed, det virker 
på tandsundheden. Under vo-
res behandling i udvalget var 
vi nede og se Varde Kommunes 
løsning, som er med 1 cen-
tralklinik i Varde, og høre om 
deres erfaringer. De har gode 
erfaringer med at samle tand-
plejen i Varde, og har samtidig 
forbedret tandsundheden i 
kommunen.

Den struktur, som vi ser ind i, 
er egentlig at sidestille alle for-
ældre, og inddrage dem mere 
i deres børns tandsundhed, 
samtidig med at vi styrker det 
faglige samarbejde og sikre 
kollegial sparring. Og så skal 
vi også sikre en mere fleksible 
og effektiv udnyttelse af med-
arbejderkompetencer og res-
sourcer. Det har erfaringer fra 
andre kommuner vist, at det 
er med til at styrke kvalitet og 
effektivitet, bl.a. fra Varde som 
nævnt ovenfor.

Tjener / Serveringshjælp

Tlf. 75 34 17 00 . Email. info@sdr-omme-kro.dk

Går du rundt med et smil op til begge ører, hver gang du 
gør noget godt for andre.. Elsker at servicer og er klar på 
at berige os med dit kunnen.
Så er det lige dig vi mangler til, at give kroens gæster en 
fantastisk oplevelse.

Du får
• Et sjovt og alsidigt arbejdsmiljø
• Gode arbejdsvilkår
• Gode kollega’er med masser af erfaring
• lækker personale mad

Mange aftener og hver anden weekend vil blive taget i 
brug, til gengæld får du et godt køkken og en god fast 
vagtplan med hensyn til dig!

Vi glæder os til, at byde dig velkommen på kroen som 
vores nye kollega med de sjove bemærkninger og mas-
ser af smil.
Ingen grund til, at vente… Ring 75 34 17 00 eller kom 
forbi til en kop kaffe og en snak.

Jeanette & Julie

De Danske Forsvarsbrødre
For Sdr. Omme og Omegn

indbyder medlemmer til 

Generalforsamling
Søndag den 8. maj 2022
i Sdr. Omme Multicenter

Dagsorden ifølge vedtægter.
Menu: Gule ærter med tilbehør og pandekager med is. Pris 150 kr.
Tilmelding senest den 26. april 2022 til formand Niels Plauborg, 
tlf.: 3056 5982 eller på mail: nplauborg@gmail.com

Bestyrelsen 

Capital of ChildrenTM

Børnenes Hovedstad 
i Sdr. Omme
Kom og se udstillingen torsdag den 
28. april 17:00 til 18:00 ved containeren
på Sigeng-Torvet v. Mølle Alle

Her kan du høre projekter til byrum for børn, som børn 
har været med til at skabe. Sammen med landsbyrå-
det i Sdr. Omme har CoC Playful Minds skabt en ud-
stilling,  der kan inspirere til byrum skabt sammen med 
børn i Sdr. Omme. 

Børn synes det er spændende at skabe gode steder i 
deres lokalområder – både til dem selv men også 
alle andre, unge som ældre. 

Det vækker deres nysgerrighed, giver dem ejerskab 
og de oplever at deres stemme bliver hørt. 

Alle børn er velkomne hos CoC Playful Minds til at 
være med i udviklingen af byrum og vores andre ak-
tiviteter i Billund. 

Udstillingen viser også metoderne til samskabelse 
med børn om byrum og mulighederne for, at børn 
kan deltage i CoC’s aktiviteter. 

Billund er vores ”laboratorium”– erfaringerne kan bru-
ges andre steder.

Ring eller skriv til Helle hvis du kender et barn eller en 
skoleklasse, der gerne vil være med:

hne@cocplayfulminds.org
+45 52 34 25 82

Mange hilsner fra 
Landsbyrådet i Sdr. Omme og CoC Playful Minds

”AT BØRN KAN 
VÆRE MED TIL AT 

UDVIKLE - DET GØR 
EN BY GOD”

”JEG KUNNE
GODT LIDE, AT DE
SPURGTE BØRN,
FOR BØRN VED

NOGET.”

Så er der stadig en del praktik, 
som skal løses, så vi sikre flek-
sibilitet og, også sikre at børn 
fra knap så ressourcestærke 
hjem, kan få deres forældre 
med til tandlæge. Der har vi 
også erfaringer fra andre kom-
muner at trække på.

Fra konservative side er vores 
børns tandsundhed det vigtig-
ste, og derfor kan vi sagtens se 
os i konstitueringsaftalen. Vi 
mener det er ansvarligt, at for-
holde os til, at vi som kommune 
har den dårligste tandsundhed 
blandt børn i hele landet, og så 
må vi se hvor det ender henne 
under budgetforhandlingerne 
til efteråret.

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

VI SØGER
Hjælpetrænere / Ledere til gymnastikhold

samt Yogainstruktører

Har du lyst til at træne og/eller lede et gymnastikhold, enten eksi-
sterende hold for børn, unge og voksne eller nye hold, som startes 
op i samarbejde med dig, - så er det dig vi mangler.
Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring som træner eller 
leder, - da vi tilbyder relevante kurser. 
Det vigtigste er, at du har lyst til at træne og/eller lede samt indgå i 
det sociale fællesskab som vi har i gymnastikafdelingen.

Vi har ønske om at kunne tilbyde Yoga. Dertil søger vi instuktører 
som kunne tænke sig, at være med til at bygge hold op.

Har det vakt din interesse og ønsker du 
yderligere information, så kontakt:

Lederansvarlig Vivi Johnsen på: 
Mail: kennethogvivi@gmail.com eller tlf.: 29 36 53 09

S.O.I.F.
GYMNASTIK
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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
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    Vi ses  i sdr. omme

i kr. himmelfartsdagene, 24. - 28. maj 2022

18.15 SPORT 24 Børneløbet. Medalje � l alle. Gra� s � lmelding 
 på www.sdrommeloebet.dk.
19.00 Sdr. Omme Løbet. 5 eller 10 km. Start og slut på 
 stadion. Tilmelding på www.sdrommeloebet.dk. 
 Arrangør: Team Sdr. Omme IF Atle� k og Mo� on.

tirsdag

16:30-17:45 Børnefest på Sig Engen. Fra 0. � l 2. klasse
  - arrangeret af Sdr. Omme Spejderne. 
  Entré: 50 kroner inklusiv snacks.
  Fodbold på stadion.
19:00  Serie 3 Team BFO - Vorgod-Barde  
19:00  Sdr. Omme Oldboys mod Filskov Oldboys
18:00-20:00 Børnefest på Sig Engen. Fra 3. � l 6. klasse
  - arrangeret af Sdr. Omme Spejderne. 
  Entré: 50 kroner inklusiv snacks.
20:30-02:00 Skydevogn har åbent på festpladsen
19.30  Jydebanko i mul� salen ved Sportens Venner
20.30-01.30 Jydeteltet er åbent.
21.30-01.30 Dr. Diesel spiller i Jydeteltet

onsdag

07.30  Jydemarch. Start fra Sdr. Omme Mul� center
08:00  Sdr. Omme Slow Riders veteran knallert tur. 
  Afgang fra Sdr. Omme Bageri 
09.00-11.00 Frilu� sgudstjeneste på Sigeng-Torvet, der startes   
  med kaff e og rundstykker. I � lfælde af regnvejr søger  
  vi ly i kirken. Alle er velkomne.
13.00  Jydeoptog. Varde-Garden går foran jydeoptoget fra   
  Skovvej – gennem Hovedgaden, op ad Herningvej,   
  hen ad Sta� on Allé, ned ad Mølle Allé, rundt om 
  Fakta og XL Byg, med slut op ad Mølle Allé. 
Kåring af de 3 mest krea� ve og opfi ndsomme indslag. 
1. præmie:  3000 kr. spons. af Vestjysk Bank. 
2 præmie: 1000 kr. spons. af Vestjysk Bank. 
3. præmie:  5 familiepizzaer spons. af Pizza & Kebab House.

Der vil være mulighed, for køb af mad på pladsen
13:00-17:00 Hoppeborg har åbent på festpladsen
13:00-02:00 Skydevognen har åbent på festpladsen
15.00/16.30 Gra� s koncert med Tørfi sk i Jydeteltet
17:00-19:00 Helstegt pa� egris med � lbehør, sælges i 
  samarbejde med ak� ve kvinder.
17.20-20.00 Sun Z. spiller i Jydeteltet
21.00-01.30 Kul På. spiller i Jydeteltet 

torsdag

i kr. himmelfartsdagene, 24. - 28. maj 2022

08.00-09.30 Gra� s Morgenmad. Ak� ve Kvinder serverer 
  gra� s morgenkaff e og rundstykker i markedstel-
  tet på Sigeng-Torvet. 
  Sponsoreret af Sdr. Omme Bageri
09.00-20:00 Jydemarked på Sigeng-Torvet. 
  Gra� s stadeplads for alle kræmmere e� er ”først 
  � l mølle” princippet. 
13:00-16:00 Nicki Jack spiller i markedsteltet.  

Der vil være mulighed, for køb af mad på pladsen
11:00-17:00 Hoppeborg har åbent på Sigeng-Torvet
11:00-02:00 Skydevogn har åbent på Sigeng-Torvet
20.00-01.30 Jams spiller i Jydeteltet

fredag

09.00-21:00 Jydemarked ved Sigeng-Torvet. 
  Gra� s stadeplads for alle kræmmere e� er ”først 
  � l mølle” princippet.
13:00-16:00  Reinmark & Co. spiller i Jydeteltet.

Der vil være mulighed, for køb af mad på pladsen
09:30-13:00 Jydecup fodboldturnering på Mul� banen for 
  U6 og U7.
11:00-17:00 Hoppeborg har åbent på Sigeng-Torvet
12:00-13:00 Gra� s pølse og sildebord i Jydeteltet på 
  Sigeng-Torvet
14:00-15:00 Gra� s Kagemand og Slush ice, sponsoreret af 
  Sdr. Omme Bageri
14:00-17:00 Omme turnering i Ølbowling.
  A� oldes bag Ølteltet, 1 pr. 5 kander øl. 
  Tilmelding via De Glade Jyders Fest, Facebook side,   
  her kan reglerne også læses.
21:00-02:00 Festen fortsæ� er i Jydeteltet med DJ BA. Professio-
  nel DJ, med 20 års erfaring, 100 % fest garan�  
11:00-02:00 Skydevogn har åben på Sigeng-Torvet

loi rdag

SDR. OMME • GRINDSTED

75 34 10 81
WESTERGAARD-EL@MAIL.DK

WWW.WESTERGAARD-EL.DKJohn 40 79 89 86facebook.com/DeGladeJydersFest
W W W . J Y S K - T E K N I K . D K

Stor tak ti l vores sponsorer
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