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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.

VVS og Jordvarme: Kurt Bliksted tlf. 7534 8122 / 2148 6837
EL: John Hansen 7534 5017 / 2071 9071

v/ John Hansen,
Aut. EL-installatør
Buelundvej 1, Blåhøj
7330 Brande

www.blåhøj-el.dk

Telefon: 75 34 5017
kontakt@be-as.dk

Grindstedvej 43
 7260 Sdr. Omme
Tlf. 21 48 68 37

Kontakt os når det gælder VVS, jordvarme og el-arbejde...!

Kirkebyvej 132
7260 Sdr. Omme

2148 6837

      3 virksomheder
      under samme tag!
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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

Foreningens formålSdr. Omme Borger & Erhverv er en forening, der arbej- 
der for at udvikle og afholde aktiviteter og arrange-
menter, der er af oplysende, kulturel og underholdende 
karakter. Dette sker i samarbejde med byens borgere, 
foreninger, håndværkere, erhvervsdrivende og industri- 
er.

Foreningen står bl.a. for Fastelavnsfesten, Halloween, 
Julemarked og optog, vedligehold af Bålhytten samt 
udsætning af fisk i Omme Å, Kromarkedet og at hjælpe 
jydekomiteen med at finde frivillige til De Glade Jyders 
Fest.

Foreningen varetager ligeledes opsætning og nedtag- 
ning af julebelysning samt vedligehold heraf, vedlige-
holdelse af by og omegn og meget, meget mere...
Byens flagallé er også en del af foreningen. Denne va-
retages af en gruppe frivillige, som glædeligt hjælper 
til med at få flagene op ved morgengry, til glæde for 
byens borgere og besøgende, for senere at tage dem 
ned igen.

Endelig er det også Sdr. Omme Borger & Erhverv, der 
varetager driften af byens officielle hjemmeside 
www.sdr-omme.dk samt den tilhørende facebook- 
side.

Vi har brug for din hjælp! Vi ønsker fortsat at levere gode oplevelser til byens 
borgere. Og vi tror på, at det også er med til at styrke 
sammenholdet i byen, så flere ønsker at være med til 
at arbejde for, at vi kan beholde det vi har - samt ar- 
bejde for en fortsat udvikling af nye aktiviteter og til-
tag. 

Hvor vil vi gerne se Sdr. Omme om 3-10 år? 
Hvis vi fortsat ønsker at bo i en aktiv by med gode 
arrangementer og nye tiltag, som det er nu, så skal vi 
være flere om at løfte opgaverne. Ildsjælene, de frivillige, som igennem mange år har ar-

bejdet for, at Sdr. Omme er et godt sted at bo i dag, 
de kan ikke løfte opgaverne alene. Der skal flere hjæl-
pende hænder til.
Derfor har vi brug for din hjælpVi håber, at du er en af dem, der har lyst til at hjælpe os 

med opgaverne. Du kan skrive en email med dit navn 
og tlf. nr. til: formand@sdr-omme.dk, for at få mere 
info eller blot tilmelde dig som frivillig.

Kontingent indbetales via MobilePay: 40206 
eller via Vestjysk Bank: Reg. 9687 Kt. 0003083098 .

Husk navn ved indbetaling.

Medlemskab koster 200 kr. årligt pr. husstand 
Udover at støtte foreningen, får man som medlem fiskeret til Omme Å.(Husk at i skal have fisketegn)

Bliv medlem og støt op om aktiviteterne

   

- til fremme for 7260

 Sdr.Omme
Borger  Erhverv

Bestyrelsen i Sdr. Omme Borger & Erhverv

Kontakt foreningen på email: formand@sdr-omme.dk

Kasserer:

Hans Henrik Helle

Bestyrelsesmedlem:

Søren Madsen

Bestyrelsesmedlem:

Kenneth Thomsen

Bestyrelsesmedlem:

Kim Eg Damgård BjergBestyrelsesmedlem:

Jonas Simonsen

Næstformand:

Lars Benkjer
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Formand:

Marlene Thiim Vesterby

Suppleant:

Susanne RanderisSuppleant:

Patricia Paarsgaard 

Beck Poulsen
Suppleant:

Kristina Danielsen

Borger & Erhverv står blandt 
andet for Fastelavnsfesten, 
Halloween og Julemarkedet. 
Byens flagallé, der opsættes 
ved alle festlige lejligheder, 
f.eks. i dagene hvor der afhol-
des De Glade Jyders Fest og 
ved konfirmationer, er også en 
af foreningens opgaver. Samt 
vedligehold af bålhytten i Hold-
gårdsanlægget og udsætning 
af fisk i Omme Å.

Sdr. Omme Borger & Erhverv har brug for din hjælp

Foreningen sørger også for, at 
der bliver ”gjort rent” i Hoved-
gaden, så byen fremstår flot i 
forbindelse med arrangemen-
terne, ligeledes er der vedlige-
hold af by og omegn.

- Vi ønsker fortsat at levere 
gode oplevelser til byens bor-
gere og vi tror på, at det er med 
til at styrke sammenholdet i 
byen, så flere ønsker at være 
med til at arbejde for, at vi kan 
beholde det vi har og fortsat 
udvikle nye aktiviteter og tiltag.
Vi er meget glade for den hjælp 
vi allerede får fra frivillige. Men 
der skal flere frivillige hænder 
til at løfte de mange opgaver og 

derfor beder vi borgerne om 
hjælp, siger Marlene Thiim Ves- 
terby, formand i Borger & Er-
hverv.

Sidder man nu og tænker, - jeg 
kunne da godt hjælpe med no-
get af det, så kan man skrive til 
formand@sdr-omme.dk, oply- 
se sit navn og tlf. nr., og man vil 
blive kontaktet af en fra besty-
relsen.

Bliv medlem af 
Borger & Erhverv
- I forbindelse med de mange 
aktiviteter, er der også udgif-
ter. Derfor håber vi på at flere 
vil støtte op om foreningen 
ved at blive medlemmer, siger 
Marlene Thiim Vesterby.
Et medlemsskab koster 200 
kr. årligt pr. husstand - udover 
at støtte op om aktiviteterne 
får man som bonus fiskeret til 
Omme Å.
Kontingent kan indbetales 
via MobilePay: 40206 eller via 
Vestjysk Bank: Reg. 9687 Kt. 
0003083098. - Husk at påføre 
navn ved indbetaling.

De Glade Jyders Fest
Sdr. Omme Borger & Erhverv 
er en af foreningerne der står 

bag jydekomitéen for De Glade 
Jyders Fest, som er det næste 
arrangement der skal løbe af 
stablen. I den forbindelse er 
det foreningens opgave at fin-
de frivillige, der kan bemande 
de mange aktiviteter der er på 
programmet.
- Jydekomitéen har sammen-
sat et flot og meget spændende 
program, som vi alle kan glæde 
os til. Vi mangler frivillige hjæl-
pere til at bemande nedenstå-
ende poster. Vi håber at rigtig 
mange vil melde sig og være 
med til at afvikle alle de spæn-
dende ting programmet byder 
på, siger Kim Eg Bjerg fra Bor-
ger & Erhverv.

Onsdag den 25. maj: 
16.30-20.00 Bemanding af
hoppeborg.
16.30-21.30 Bemanding af 
skydevogn.
21.30-02.00 Bemanding af 
skydevogn.

Fredag den 27. maj: 
07.00-08.00 Hjælp til opstilling 
af borde til morgenkaffe på 
festpladsen.
9.30 Rengøring af festpladsen.
11.00-20.00 Bemanding af 
skydevogn + hoppeborg. 
20.00 -02.00 Bemanding af 
skydevogn.
21.00-02.00 Grill + salg af 
pølser og brød.

Lørdag den 28. maj:
20.30-02.00 Bemanding af 
skydevogn.

Søndag den 29. maj:
9.30 Nedtagning af jydetelt 
(vi starter med rundstykker)

Ønsker du at melde dig som 
hjælper til Jydefesten, så skriv 
til formand@sdr-omme.dk el-
ler ring til Kim Eg Bjerg på tlf. 
52 24 34 82. Du kan også finde 
Borger & Erhverv på facebook 
og skrive en facebook besked 
til Kim Eg Bjerg.

I disse dage omdeler Bor-
ger & Erhverv en folder, 
hvori man blandt andet kan 
læse om foreningen og om 
de mange aktiviteter den 
forestår.

I år fylder Sønder Omme IF 120 
år, og i idrætsforeningens be-
styrelse er vi ved at planlægge 
en stor jubilæumsfest til eft-
eråret. 
Jubilæumsfesten er planlagt 
til lørdag den 19. november i 
Sønder Omme Multicenter, og 
vi vil gerne invitere hele byen 
med til fest. 

Vi planlægger at det skal ligne 
den gamle Sportsfest, som 
tidligere var en fast tradition 
i Sdr. Omme hvert år, og vi håber 
vi kan få startet denne tradi-
tion op igen igennem jubilæ- 
umsfesten. 

Der vil være uddeling af priser 
og vandrepokal fra Sportens 
Venner og Dahms Vandrepo-
kal, samt også et tilbageblik på 
de 120 år der er gået. 

Sønder Omme IF 
fylder 120 år!
- Af Allan Munk Nielsen, formand for Sdr. Omme Idrætsforening

Og ellers skal det gerne bare 
være en hyggelig fest sammen 
med byen, udtaler Allan Munk 
Nielsen.
Gennem tiden er der leveret 
store resultater fra Idræts-
foreningens udøvere, og der 
er stadig godt gang i aktivi-
teterne omkring hallen og 
Multicentret. Det kan ikke lade 
sig gøre uden der er en masse 
frivillige ledere og trænere, og 
det er samtidig en hyldestfest 
til dem, vi gerne vil hædre, 
fortsætter Allan Munk Nielsen.

Selve planlægningen er i gang, 
og vi vil komme med det en-
delige program senere, men 
vi håber hele byen vil sætte et 
stort kryds i kalenderen den 
19. november, og være med til 
at fejre vores idrætsforening, 
slutter Allan Munk Nielsen.

Billede fra  begyndelsen af 
Sønder Omme Idrætsforenings 
historie.
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Sønder Omme Posten udkommer online i samarbejde med Sdr. Omme Borger- & Erhvervsforening
på www.sdr-omme.dk.

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

Sønder Omme Posten udkommer mandag i hver uge. 
Artikler: Materiale indsendes senest søndag kl. 9.00 - efter aftale. Ellers senest fredag kl. 9.00.
Annoncer: Materiale indsendes senest torsdag kl. 12.00 - eller efter aftale.

Materiale indsendes til Annitta Højgård: Email: post@annitta.dk   Tlf.: 61 16 57 67

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

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

• TV-inspektion
• Højtryksspuling
• Slamsugning

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

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

Der er kun 1 klik til 
Sønder Omme Posten
Ugeavisen for borgere i 7260

Klik ind på www.sdr-omme.dk 
- avisen finder du på forsiden

eller under fanen ”Sønder Omme Posten”.

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

I mere end 50 år har DRs bør-
neudsendelser været på pro-
grammet og hvem husker ikke 
”Bamse og Kylling”, ”Kaj og An-
drea” og ”Onkel Reje og Lotte”.
Vi sang vel alle sammen med på 
Povl Kjøllers kendte sange som 
”jeg er så glad for min cykel” el-
ler ”jeg har en rokketand”.

Nu er børnene heldigvis igen 
i fokus og vi kan sige det som 
Grisling der sagde til Peter Plys 
”små hjerter kan jo også føle 
store ting”. 

Børnenes Hovedstad i Sønder 
Omme er blevet vist på ud-
stillingen ved containeren på 
Sigeng torvet, hvor vi fredag 
den 22. april og torsdag den 28. 
april,  kunne høre om projekter 
for børn, som børn har været 
med til at skabe. 
En stor inspiration som er 
skabt med børn i Sønder 
Omme.

Nøøøøjj..... det er for børn.

- Af Ole Filip Hansen, formand for Sønder Omme Landsbyråd

Det er godt at børnene er 
blevet spurgt, fordi børn ved 
noget om det at skabe gode 
steder i lokalområdet - både 
til dem selv, men også til alle 
andre, unge og ældre.

Børnene lever i den grad op til 
byens motto ”Sønder Omme - 
den aktive by ved åen” og især 
med kik på tavlen med udvik-
lingsideer der var på contai-
neren.

Her et lille udpluk fra tavlen.
En løbehjuls park
En kunstgræs bane
En trampolinpark
En basketball bane
En volleyball bane
En isbutik
En padelboard bane
Stangtennis
Tiktok hjørne
Lækre fyre

Landsbyrådet har stor fokus på 
at skabe gode steder i Sønder 
Omme for børn og unge og vi 
har modtaget mange udvik- 
lingsideer, som der nu skal ar-
bejdes videre med.

Der kan blandt andet næv-
nes: Mødested for unge, knal-
lertværksted, ny legeplads, ska- 
terbane, mountainbike bane, 
disc golf, ny kælkebakke, uden-
dørs svømmebassin, street 
idræt på Sigeng og en skøjte-
bane. 

Landsbyrådet er i gang med 
tematiseringen af de mange 
udviklingsideer og der går nok 
et stykke tid inden en udvik-
lingsplan er klar og ikke mindst 
en prioritering af projekterne. 
Der skal herefter søges mid-
ler fra forskellige fonde og 
erhvervslivet har mulighed for 
at give et bidrag til disse pro-
jekter.

Den 27. april afholdt BLDR års-
møde i Vesterhede Mikrohal.

Temaet for årsmødet var se-
niorbofællesskaber. Antropo-
log, Max Pedersen og arkitekt, 
Trine Mouritsen holdt oplæg 
og delte erfaringer fra deres 
arbejde gennem mange år med 
at skabe seniorbofællesskaber.

I Danmark er der ca. 300 se-
nioerbofællesskaber, primært 
omkring de større byer. Hele 
ideen startede for godt 50 år 
siden af en flok enlige kvin-
der, der gerne ville have både 
fællesskab og privatliv. Det 
begyndte som et opgangsfæl-
lesskab, men har siden udviklet 
sig til mindre huse. Seniorbo-
fællesskabet giver tryghed og 
netværk.

Landsbyrådet støtter op om 
idéen med Seniorbofællesskaber
- Af Eva Lene Nielsen, Sønder Omme Landsbyråd

Seniorbofællesskaber er oftest 
rækkehuse eller klyngehuse på 
90 – 100 m2. Der er et fælles-
hus tilknyttet, som vil være en 
del af huslejen for alle lejemål. 
Alle har en lille have, men om-
rådet er bilfrit. Der er fælles-
parkering. Det giver mere ro 
og socialt fællesskab, når man 
skal til og fra p-pladsen. 

Både arkitekt og antropolog 
pointerede at bruge inddra-
gelse og studiekredse for kom-
mende beboere er en betingel-
se for at skabe gode rammer og 
et godt fællesskab. Ved studie-
kredse lærer de interesserede 
borgere hinanden at kende og 
kan afstemme forventninger til 
et kommende fællesskab, både 
omkring fælles aktiviteter, fæl-
leshusets indretning og bolig-
indretning. 

Et nyt seniorbofællesskab ta-
ger typisk omkring 5 år at etab-
lere, fra ideudvikling til indflyt-
nings klare boliger. Det er et 
samarbejde, der kræver noget 
tålmodighed, overvejelser, fæl-
les forståelse og modning, da 
det er langtidsholdbare løsnin-
ger, det handler om at skabe de 
helt rigtige rammer for et godt 
seniorliv.

Aftenen sluttede med for-
mandsberetning og regnskab. 
Formand, Johan Andersen for-
talte om de ting, der bl.a. har 
optaget BLDR de seneste 2 år. 
Det er cykelstier for at binde 
kommunen sammen, sanering 
af faldefærdige ejendomme og 
et fælles kommunalt turisme-
program.

Billund Landdistriksråds BLDR årsmøde

Det nye Landsbyråd afholdte 
fredag den 29. april 2022 sit 
første møde med Billund Kom-
munes Park, Trafik og Natur 
Afdeling.

Mødets formål var dels et øn-
ske fra Billund Kommune om, 
at mødes med det nye Landsby-
råd og dels, at der blev igangsat 
en dialog og positiv samarbejde 

Min ynglingsdag….

mellem Sønder Omme og kom-
munen.

Man kan roligt sige at det var 
vores ynglingsdag, hvor vi i det 
nye Landsbyråd fik skabt nogle 
gode kontakter til kommunen 
og ikke mindst lærte hinanden 
at kende lidt bedre. Der blev 
udvekslet kontaktadresser og 
telefonnumre. 

Vi fik også en drøftelse af de 
mere hastende udfordringer 
set i forhold til den kommende 
ferieperiode med turister og 
ønsket om en rensning af Søn-
der Omme å. 
Vores motto er jo “den aktive by 
ved åen” og så nytter det jo ikke 
noget, hvis der ikke kan sejles 
med kano. En udvidelse af kano 
licenser kom på bordet og hvis 

der er et ønske om dette kan 
det efterkommes ved en forny-
et ansøgning til kommunen.

De mange udviklingsideer fra 
borgermødet den 15. marts 
2022 på Sønder Omme Kro 
blev drøftet og projektfor-
slag skal indsendes til Billund 
Kommune inden den 1. august 
2022, hvilket så medtages i den 
kommende drøftelse med det 
politiske niveau for initiativer 
for året 2023.

Det må siges at være en af 
mine ynglingsdage, hvor der 
blev etableret en kontakt og en 
indledende positiv vinkel for et 
fælles samarbejde.

- Af Ole Filip Hansen, formand for Sønder Omme Landsbyråd
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Mogens Jørgensen, Dansk Folkeparti, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Både Kurt Jensen og Allan 
Munk Nielsen er så søde, at 
hellige deres første indlæg i 
Sdr. Omme Posten til emnet 
tandundersøgelsesklinikker. 
Det glæder mig, for emnet er 
det vigtigste for kommunens 
landsbyer i den igangværende 
byrådsperiode.

Det er korrekt, at børn og 
unges tandsundhed i Billund 
Kommune er for dårlig. Det er 
der flere grunde til. En af dem, 
og som vi ikke rigtig kan ændre 
på, er det naturlige indhold af 
flour i vandet, der er meget lavt 
i Billund Kommune. En anden 
er, at vi er en ”lavtløns” og ”lavt 
uddannelses” kommune. Folks 
løn og især uddannelsesniveau 
er en afgørende faktor, når det 
gælder tandsundhed. Det kan 
vi måske ændre på, men det bli-
ver i så fald over en lang årræk-
ke. Reelt bruger vi nok også for 
få ressourcer på tandsundhe-
den. Der er ved flere lejlighe-
der, i tidligere byrådsperioder, 
sparet penge på området, og 
det har altså også en effekt.

Både Kurt og Allan kommer 
ind på de undersøgelser om 
tandsundheden, der er blevet 
foretaget. Den undersøgel-
se, der delvist ligger til grund 
for ønsket om nedlæggelse af 
landsbyernes tandundersø-
gelsesklinikker, peger ganske 
rigtigt på, at en samling vil gøre 
det nemmere at rekrutere til 
vores kommunale tandpleje, 

MERE OM TÆNDER OG LANDSBYER

MEN, og det er derfor jeg skri-
ver delvist, den peger entydigt 
på, at det skal samles på èn lo-
kation, ikke to! Det var da også 
den oprindelige plan, at ned-
lægge i Billund, men efter lidt 
henvendelser fra borgere og 
skolebestyrelser i Billund, til de 
Billundvalgte byrødder, nægte-
de de at gå med til den aftale, 
der ellers var indgået udenom 
Dansk Folkeparti. Måske er 
det derfor det nyvalgte byråd 
har valgt, blot tre år efter den 
seneste undersøgelse, at af-
sætte flere hundrede tusinder 
kroner til en ny undersøgelse? 
Et stykke bestilt arbejde der 
skal vise, at nu er to lokationer 
nærmest lige så godt som en.

Hvis det er forældre inddra-
gelsen, der er det afgørende 
punkt for nedlæggelse af lands-
byernes tandundersøgelseskli-
nikker, kan jeg, med lidt humor 
og et glimt i øjet, afsløre helt ny 
videnskabelig forskning på om-
rådet. Børns tænder er fuld-
kommen ligeglade med, hvor 
de bliver undersøgt, og foræl-
dre kan ligeså godt deltage og 
involveres i en landsby, som de 
kan i en centerby. Chancen for 
at få de ressourcesvage foræl-
dre med, vil jeg endda påstå er 
større, hvis det bevares lokalt!

Jeg synes også børnenes 
tandsundhed er vigtig(st) 
Allan Munk Nielsen, men jeg 
synes også landsbyernes 
eksistensgrundlag og udvik-

lingsmuligheder er vigtig(st). 
En landsby bliver ramt på sit 
eksistensgrundlag, hver ene-
ste gang noget lukker ned. De 
voldsomme omkostninger en 
centralisering af tandundersø-
gelsen medfører, vil også påvir-
ke mulighederne for, at bruge 
anlægskroner på byggegrunde 
og byudvikling. Landsbyerne 
står først i køen, når der skal 
lukkes ned, men når det gælder 
byggegrunde og byudvikling, 
står landsbyerne sidst i køen.

Vi har muligheden for at gøre 
noget ved det ene problem, 
uden at gøre det andet større. 
Det kræver sikkert, at vi tilfø-
rer ekstra midler til tandsund-
hed. Det kræver måske også, at 
vi stiller krav om, at forældrene 
møder op til tandundersøgel-
serne. Det kræver IKKE, at vi 
lukker ned i landsbyerne!

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen, 
Tlf. 23234360
Næstformand for Dansk 
Folkeparti i Billund Kommune
Medlem af Børne og Familie
Udvalget

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

Vi havde opstillingsmøde til skolebestyrel-
sesvalget mandag den 25. april.
Der er 4 forældre, som har stillet sig til rå-
dighed for skolebestyrelsesarbejdet.
Det er:
Genvalg, Johan Sørensen, Møbjergvej 85
Nyvalg, Anja Hansen, Rahbæksvej 6
Brian Dalgaard Kristensen, Solbakken 6
Heidi Graversen, Holdgårdsvej 28

Det er således, at andre kandidater fortsat 
kan melde sig. Det er muligt frem til og med 
4. maj, hvorefter det vil blive afgjort, om der 
er fredsvalg eller om der skal være elek- 
tronisk afstemning.

Du har desuden mulighed for at melde dig 
på banen som suppleant, da ingen har meldt 
sig endnu.

Skolebestyrelsesvalget

Hermed lige en reminder om, at vi på sko-
len ønsker at fastholde, at der bliver sagt 
farvel til børnene udenfor, når børnene 
afleveres i indskolingen.

Mandag morgen må I gerne hjælpe børne-
ne på plads med deres ting i garderoben, 

Aflevering og afhentning af børn
og fredag eftermiddag er I velkomne til at 
komme ind og se, hvad vi arbejder med.

Om eftermiddagen i SFO sender vi jeres 
barn ud, når I kommer til de store vinduer 
i køkkenet.

Denne roman foregår i Køben-
havn i 1920’erne og handler om 
forfatterens oldemors historie.

De to søstre Ellen og Dagmar er 
vokset op i et fattigt hjem i Kø-
benhavn i 1920’erne. Ved held 

Månedens bog 
på Sdr. Omme Bibliotek
Halvt i himlen af Lone Hørslev

og snilde kommer de begge i 
lære i en smørebrødsrestau-
rant og får derved en vej ud af 
fattigdommen. 
En sommeraften i Tivoli mø-
der de to unge mænd, som de 
straks forelsker sig i. 
Med forelskelsen i de to mænd 
begynder Ellen og Dagmar at 
vokse fra hinanden, og der 
kommer langsomt splid og 
hemmeligheder mellem dem. 

Romanen fortælles skiftevis 
mellem de to søstre, og det gi-
ver et rigtig godt indblik i, hvor-
dan de brølende 20’ere opleves 
forskelligt.

Lone Hørslev er en aktiv og 
dygtig for forfatter, mest kendt 

Konfirmander fra den 24. april. 
Fra venstre: Vera Rahbek, Karoline Stjernholm, Camilla Pedersen, Amalie Benkjer, Caroline Birkedal, 
Malou Kjeldsen, Emma Olesen, Freise Foss, Laura Barsballe, Freja Arreborg, Simon Jørgensen, Magnus Kristensen, 
Frederik Kristensen, Rasmus Madsen, Simon Mortensen, Phoenix Flower-Rasmussen, Tobias Knudsen,
 Louis Christiansen og sognepræst Patricia Paarsgaard. 

for hendes roman ”Dyrets år” 
fra 2014 om Marie Grubbe. Hun 
har vundet flere priser og er 
altid garant for en god læseop-
levelse.

Årets konfirmander
i Sønder Omme Kirke

Konfirmander fra den 1. maj.
Fra venstre: Freja Victoria Hammershøj, Laura Frydensbjerg Madsen, Lina Tonnie Stryhn, Anni Koytu Sólsker, 
Mille Mølgaard Pedersen, Camilla Prüsse Kaul, Madara Kleinberga, Josefine Eliseholm Eg Andersen, 
Andrea Emmy Christiansen, Emilie Venø, Mathias Østergaard Johnsen, Marcus Johan Møller Kristensen,
Benjamin Skriver Mortensgaard, Timm Fræer Bruzen og sognepræst Patricia Paarsgaard.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
Har du en god nyhed, 

- et godt tip.
- Så tøv ikke med at sende 

det til Sønder Omme Posten.

Vi  bringer stort og småt! 

Send til:
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67
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Vidste du at det er gratis
at bringe jobannoncer i
Sønder Omme Posten

- Det er gratis for virksomheder,
- men også for dig som søger job i 7260 området.

Skriv eller ring til Sønder Omme Posten
E-mail: post@annitta.dk . Tlf. 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.

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

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

Orienteringsmøde 
- valg til menighedsrådet 

i Sønder Omme Sogn 2022
Kom og bak op om Sønder Omme Kirke!

Vi mangler nye og flere kræfter i menighedsrådet og 
tirsdag d. 10.maj kl. 19.00 

afholdes orienteringsmøde i Multicenteret
I sidste periode anmodede vi i Sdr. Omme om 
en 2-årig funktionsperiode i stedet for 4-årig. 
Der er nu snart gået to år og i efteråret skal 

der så vælges for de næste 2 år.

Til Sdr Omme menighedsråd kan der vælges 
7 medlemmer samt 2 suppleanter. 

På orienteringsmødet vil vi fortælle om 
menighedsrådets arbejde, økonomi, 
om arrangementer og gerne besvare 

spørgsmål indenfor feltet. 

Vi håber at mange har lyst til at deltage i mødet, 
da vi synes kirken spiller en central rolle 

livet igennem. Ikke alene i højtidelige 
sammenhænge, men også kulturelt. 

Så mød op til orienteringsmødet og bak op om sogn, 
kirke, kultur og ikke mindst om vor nyansatte præst. 

Alle er velkomne!
Sønder Omme Sogns Menighedsråd

Foråret er kommet så tag din mor eller far med til 
leg med fodbolde på græs.

Tid: Onsdage kl. 17.00 - 17.45 
(Lige uger i Sdr. Omme / ulige uger i Filskov)

Træningen starter onsdag den 4. maj i Sdr. Omme. 

Tilmelding sker via www.filskov-if.dk eller www.soifsport.dk se-
nest den 20. maj. 
Husk det er dit barn som du skal tilmelde. (De børn som blev til-
meldt U6 i efteråret er undtaget).

Efter de 5 første træninger med masser af inspiration til træning 
for de 4-6 årige, håber vi, at der er sat et trænerteam som vil fort-
sætte træningen. 
Træningerne i Sdr. Omme foregår på fodboldbanerne bag Sdr. 
Omme Multicenter, Stadion Allé 16. I Filskov ved banerne ved Via- 
dukthallen, Blåhøjvej 10, Filskov.

Spørgsmål kan rettes til Maria Gaarde på tlf. 23 62 86 16.

Vel mødt!

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Fantastisk fodboldstart 
for de 4 - 6 årige 
(årgang 2016-2017-2018)

TEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov
Tidspunkt: Hold: Stadion:

Man 2/5 17:30: U9 Drenge B - Kibæk IF Filskov

Tirs 3/5 18:30: U15 Drenge - Sdr. Felding GIF Sdr. Omme

Tors 5/5 18:00: U13 Piger C2 - HTS Sdr. Omme

Fre 6/5 18:00: U15 Piger C2 - Blåbjerg Fodbold Sdr. Omme

Lør 7/5 10:00: U8 Drenge C - Billund IF Filskov

Lør 7/5 10:00: U9 Drenge C - Brørup GF Sdr. Omme

Lør 7/5 13:00: Herrer Serie 3 - Snejbjerg SG&I Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Sdr.Omme
VOLVO-SPECIALE
TLF. 20 69 98 98

ApS
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Billund Kommune har fået 
værtsskabet for skole-OL 2022 
og det foregår i uge 24.

Rundt omkring i kommunen vil 
der foregå forskellige aktivite-
ter og alle skolebørn vil få mu-
lighed  for at deltage i en eller 
flere aktiviteter.

Det bliver helt sikkert en spæn-
dende og fantastisk oplevelse 
for børnene at deltage i en 
idrætsdiciplin,  som man nor-
malt ser udført ved de store 
OL-stævner.

Guld og sølv i roning
Her i Sdr. Omme var Multicen-
tret rammen for en dag med 
konkurrence i roning. 
Dette foregik på ro-maskiner, 
som blev stillet til rådighed af 
Danmarks Roforbund.

Eleverne på Sdr. Omme Skole løb med alle guldmedaljerne ved Skole OL
Tekst: Henrik Knudsen, Sdr. Omme Multicenter. Fotos: Louise Langvad Nicolajsen., Sdr. Omme Skole.

Arrangementet løb af stablen 
onsdag den 20. april og der 
var tilmeldt knap 600 børn fra 
kommunens skoler.

For Sdr. Omme Skole deltog 
vores 6. klasse, samt 2 klasser  
fra både  7. og 8.
Ro-maskinerne var kommet 
nogle uger i forvejen, hvor ele-
verne havde mulighed for at 
forberede sig i diciplinen,  hvil-
ket viste sig at være en fordel, 
idet hele klassen skulle samar-
bejde om opgaven.

Det viste sig, at fortræningen 
gav pote idet alle 5 klasser fra 
Sdr. Omme Skole var motivere-
de og dygtige i udførelsen og i 
sidste ende  løb med alle guld-
medaljer - flot flot. 
Ydermere løb 7A og 8A med an-
den pladsen i roning.

En lærer fra Grindsted udtryk-
te efterfølgende - med et glimt 
i øjet - at det måtte være fordi 
vore elever spiste så mange 
kartofler.

Det var en dejlig dag for alle, 
hvor stemningen til tider var på 
kogepunktet i Multicentret og 
hvor der blev udvist stor entu-
siasme og kampvilje.

Guld i dans og bowling
Også vores 4. klasse og to 5. 
klasser har været i konkur-
rence om kvalifikation til fina-
lestævnet i Billlund i uge 24.

Torsdag den den 28. april drog 
disse to klassetrin til Vorbasse 
Fritidscenter for at deltage i 
dans og bowling. 
Det viste sig hurtigt, at børnene 
i de to yngre klassetrin ikke ville 

stå tilbage for de lidt ældre ele-
vers succes i roningen.
Beskedenheden var også her 
gemt væk, idet alle tre klasser 
tog 1. pladsen i dansekonkur-
rencen, så her gjorde Sdr. 
Omme Skole igen rent bord.

Ydermere vandt 5A også kon-
kurrencen i bowling, så bør-
nene vendte stolte tilbage til 
skolen, hvor der ventede dem 
en overraskelse, idet resten af 
skolen havde taget opstilling 
til velfortjent modtagelse med 
hurra-råb. 

Konkurrencerne fortsætter i 
flere dicipliner, men Sdr. Omme 
Skole har allerede sikret sig en 
solid deltagelse i finalestævnet 
i uge 24. 

Skriv til 
Sønder Omme Posten!

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

- et flot naturbillede fra området, 
som du gerne vil dele.

- Så tøv ikke med at sende det til 
Sønder Omme Posten.

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

Har du lyst til at annoncere i Sønder Omme Posten, 
så skriv eller ring for info.

E-mail: post@annitta.dk . Tlf. 61 16 57 67
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Lørdag den 23. april var der 
dressurstævne i Sdr. Omme 
Rytterklub. 
Det var en rigtig dejlig dag med 
masser af glade deltagere og 
tilskuere. 
Cafeteriet var som altid åbent, 
og vejret var perfekt til at sidde 
udenfor og nyde mad og drikke. 
Hele klubben summede af liv og 
der var super god stemning.

Der var 29 starter fordelt på 7 
klasser:

Senior% klasse som blev 
vundet af Kristine Gundelach 
på Ella med 70%
LD1 med trækker/opråb 
vundet af Camilla Jacobsen på 
Molly med 70%, 
Jakob Davelaar og Cille Jør-
gensen delte 2. pladsen med 
68.333%
LD1 på pony vundet af Sara 
Bak Sørensen på Violetgran-
ge Sebastian med 70,833%
LD2 på pony vundet af Amanda 
Jacobsen på Kira med 
70,238%
LD% klasse på hest vundet af 
Line-Sofie Rosing på Bjerre-
gaards Filina med 70,238%
LC% klasse på pony vundet 
af Katja Bak Sørensen på 
Ceinewyddfach Rhosyn Coch 
med 69,8%
LC% klasse på hest vundet af 
Line-Sofie Rosing på Bjerre-
gaards Filina med 68,0%

Rytterklubbens bestyrelse øn-
sker at takke alle deltagere, 
tilskuere og ikke mindst alle 
de frivillige der gør en kæmpe 
indsats for at dagen blev en 
succes. 
Og også en kæmpe tak til alle 
sponsorer for gaver til alle 
klasserne.

Se mere på Sdr. Omme Rytter-
klubs facebookside.

Dressurstævne i Sdr. Omme Rytterklub

- Af Yvonne Hansen, næstformand i Sdr. Omme Rytterklub.

Camilla Jacobsen på Molly.

Ridelærer Annette med 2 elver der red opvisning.

Onsdag den 20. april var Aktive 
Kvinder på tur til Kvie Sø.
37 deltagere - en god blanding 
af mænd og kvinder startede 
ud fra det gamle posthus.
Vejret var fantastisk, ikke en 
vind, så de fleste tog turen på 
2,5 kilometer rundt om søen. 
Efter spadsereturen var Aktive 
Kvinder vært med øl og soda-
vand.
Derefter var det tid til at ind-
tage pandekagehuset. Vi fik 
serveret forskellige lækre pan-
dekager, nogen var stærke, no-
gen med fisk eller kød mv.
Alle blev godt mætte. Turen 
sluttede ved bilerne på parke-
ringspladsen, hvor formand 
Tove Rasmussen takkede alle 
fremmødte og mindede om det 
næste arrangement, som er 
sæsonafslutning med grillaften 
i Naturrum Sdr. Omme den 31. 
maj. 
Herefter kan alle kan se frem til 
et nyt og spændende program 
for 2022/2023.

Aktive Kvinder med mænd 
på tur til Kvie Sø

- Af Ida Mølgård, Aktive Kvinder.
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Lørdag den 23. april var der ho-
vedrengøring af Hovedgaden. 
Den skulle stå flot dagen efter, 
til den kommende konfirmati-
on.

Og intet blev overset, der var 
ikke en nullermand tilbage i Ho-
vedgaden, da rengøringsholdet 
var færdige.
Det er Borger & Erhverv der 
sørger for, at Hovedgaden er 
præsentabel, når der er arran-
gementer i byen.

Foreningen takker alle frem-
mødte for hjælpen. - Og især 
Farrukh fra OK+ Sdr. Omme, 
for at sponsorere chips og fad-
øl til det arbejdende folk.

Sønder Omme Kirke: 
SUPER hyggelig aften med 
"Madklubben for enlige". 
Vokser vi fortsat, så må vi 
jo bygge til sognehuset.

Kære Sønder Omme borgere  
i by og på land. 

Tirsdag den 10. maj er en vigtig 
dag for byen. Hvorfor? 
- Fordi der afholdes oriente-
ringsmøde i forbindelse med 
menighedsrådsvalg. 

Mød op til orienteringsmødet
vedr. valg til menighedsrådet
- En opfordring til borge-
re i Sønder Omme sogn, 
indsendt af Lars Benkjer, 
næstformand i Borger & 
Erhverv.

Rengøring og oprydning i Hovedgaden

Det er nemlig sådan at vi skal 
have et nyt menighedsråd til 
september; et råd som gerne 
skal bestå af 7 friske og enga-
gerede borgere som vil støtte 
op om og være med til at fornye 
kirken og derigennem byen. 

Vi står i den situation at vi har 
fået en ny og idérig præst, som 
brænder for at gøre kirken 
åben og tilgængelig for alle, 
men hun kommer til at mangle 
ny og frisk hjælp til at fuldføre 
det. 

Så hvis du synes det lyder in-
teressant med en kirke der er 
nytænkende og favnende, så 
kontakt endelig præsten for 
flere oplysninger; hun hverken 
bider eller er farlig.

Eller mød op til orienterings-
mødet tirsdag den 10. maj  
kl. 19.00 i Sdr. Omme Multicen-
ter.

Team Sdr. Omme IF Atletik og Motion: Hjælp os med at sprede budskabet, 
så vi kan få en masse seje børn til start i SPORT 24 Børneløbet tirsdag 24. maj.

Del din glæde ved at være aktiv og ta’ børnene med til en sjov aften i løbeskoene, når Sdr. Omme Løbet 
vender tilbage tirsdag 24. maj.
De yngste deltagere (0-11 år) har nemlig deres helt eget børneløb på 1,7 km, med start fra Sdr. Omme 
Stadion kl. 18.15 og deltagelse er i år GRATIS (kræver dog online forhåndstilmelding. Se mere på 
www.sdrommeloebet.dk). Der er nemlig maks. 100 pladser.

Børneløbet afvikles på en lukket og trafikfri rundstrækning med start og mål på Sdr. Omme Stadion.
Der kåres ingen vindere i børneløbet. Men til gengæld venter der på målstregen, en velfortjent me-
dalje, SPORT 24 drikkedunk og lidt børnevenlig forplejning til alle.
Forældre er naturligvis velkomne til at løbe med i børneløbet uden startnummer, så vi sikrer at alle 
får en god oplevelse.

Sdr. Omme Løbet
SPORT 24 Børneløbet

Vokseværk i ”Madklubben for enlige” 

Sognepræst Patricia Paars-
gaard Beck Poulsen var lidt 
træt af altid at spise for sig selv.
Så hun tog initiativ til at starte 
”Madklubben for enlige”. 
Det viste sig at blive en stor 
succes. Allerede anden gang 
i madklubben, var der onsdag 
den 27. april 17 der tilmeldte sig.

Madklubben er for alle der 
sidder alene og spiser. Det vil 
sige om man er 18 år og lige 

flyttet hjemmefra eller 90 år og 
klare sig selv, så er man mere 
end velkommen. Det handler 

egentlig bare om at få noget 
fællesskab omkring et godt 
måltid mad.

Snakken blandt de 17 deltagere gik livlivt henover bordet. Alle nød og roste 
maden, der var leveret af Sdr. Omme Multicenter. 
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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


