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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
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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.

Nørager grundejerforening 
har været plaget af hærværk i 
længere tid, sidst var i lørdags 
ved kl. 16.30 - 17.00 tiden.
3 - 4 store drenge blev set løbe 
fra legepladsen på Nørager.

Der er malet grafitti på sider 
af legetårnet og skrevet med 
tusch på bænkene i hytten og et 
legetårn er smadret. 

Vi håber på, at forbipasseren-
de vil være opmærksomme,  
hvis man ser nogen igang med 
at lave noget usædvanligt på 
stedet og ser nogen, som ikke 
hører til på legepladsen.
Ikke bare på Nørager, men 
også andre steder i byen.

Hærværket er anmeldt til poli-
tiet.

Nørager Grundejerforening

Hærværk på Nørager meldt til politiet

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

Bag ved Sdr. Omme Multicen-
tret i læ af træerne ligger Sdr. 
Omme Tennisklub.
Tennisklubben holder Stan-
derhejsning (officiel opstart af 
sæsonen) søndag den 22. maj 
kl. 10:00, hvor alle er velkomne 
til at kigge forbi. 
Der er traditionen tro rund- 
stykker og kaffe. Efterfølgen-
de bliver der spillet tennis – så 
medbring gerne ketcher og 
egnet fodtøj.

I år er 36. sæson med tennis i 
Sdr. Omme. Igennem årene har 
klubben udviklet sig og har nu 
eget klubhus samt 2 grusbaner. 
Senere på sæsonen indvies 
klubbens nyeste tiltag – en pa-
del tennisbane. 

Bestyrelsen i tennisklubben er 
godt hjulpet af mange frivillige 
hjælpere, især når banerne 
skal klargøres til sæsonstart. 
Sammenholdet i klubben er 
vigtig og bestyrelsen inviterer 
to gange om året til ”Rødvins-
turnering”. Her spilles der ten-
nis på tværs af alder og niveau 
og eftermiddagen sluttes af 
med en hyggelig grillfest, som 
holdes under det store halvtag 
ved klubhuset. 
Sdr. Omme Tennisklub er også 
arrangør af en ”rullepølsetur-
nering”, hvor der spilles kampe 
mod klubberne i nabobyerne. 
Hver spilleaften afsluttes med 
et traktement, hvor hyggen 
igen er i højsæde. 

Lige som så mange andre klub-
ber, så har Sdr. Omme Tennis-
klub plads til flere medlemmer. 
Hvis man ikke selv har en ket-
cher/bolde, så har vi begge 
dele til udlån.
Vi håber på at se nye ansigter til 
vores Standerhejsning 22. maj. 
Hvis man er forhindret den dag, 
så kan kasserer Anette Bertel-
sen kontaktes på sotk@out-
look.dk for tilmelding iøvrigt.

Standerhejsning i Tennisklubben

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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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

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

På tur med skubberne

Hver tirsdag hhv. formiddag og 
eftermiddag, tager en lille flok 
frivillige, beboere fra Omme 
Centret med på en tur rundt i 
Sdr. Omme. 
Det er rundt i byen på kryds og 
tværs i en times tid, - med op-
hold på steder som beboerne 
ønsker.

Der er 16 skubbere i Sdr. 
Omme, som hører indunder 
Frivillighedsrådet i Billund 
Kommune.
- Alle pensionister og efterløn-
nere kan melde sig som frivilli-
ge og være med til at give andre 
en god oplevelse, og samtidig 
selv komme ud og få frisk luft 
og motion.

- Af Niels Egon Thomsen

Frivillige skubbere på tur med beboerne fra Omme centret, holder pause på Sigeng Torvet, - dermed også et 
tiltrængt hvil til skubberne, som også har nået en moden alder. Alle nød solen og det fine springvand. I anledningen af vores forældres sølvbryllup 

tirsdag den 7. juni 2022 
vil vi gerne se familie, naboer og venner 

til morgensang kl. 8.00 
på Hovedgaden 15 i Sdr. Omme.

Vi håber, I vil være med til, at ønske vores forældre tillykke 
med 25 år som mand og kone!

Kærlig hilsen
Simon og Helene

Sølvbryllup
25 år sammen i medgang og modgang, 

det skal da fejres! 

I torsdags blev hjørnegrunden i lyskrydset gjort 
både forårsklar og Jydefestklar.
Træerne tåler ikke længere tids tørke og har derfor fået påmonte-
ret vandingsposer, så de kan vandes på den måde. 

Arbejdet blev udført af Lucas Hansen, Peder Jessen, Bent Hansen 
og Bent Jespersen.
Bent Hansen har fræst stykket og Bent Jespersen kom med Mini-
læsser og vandtank med pumpe, hvilket var en kæmpehjælp.
Derudover har Peder Jessen revet stykket sidenhen. 

- Efter alle stradbasserne, så var det tid til afslapning på bænken.

Hjørnegrunden i lyskrydset er klar til forår og Jydefest



Sønder Omme Posten online for borgere i 7260 Mandag 16. maj 2022  3

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

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

Sdr.Omme

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 18. MAJ TIL OG MED TIRSDAG D. 24. MAJ HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

TULIP 
 PÅLÆKKER 
PÅLÆG ELLER 
LEVERPOSTEJ
Flere varianter.  
60-200 g. Max. kg 
pris v/3 stk. 138,89.

3 STK.

25.- 1095
PR. POSE

KIMS CHIPS  
ELLER 
SNACKS
Flere varianter.
80-170 g. Max. kg 
pris 136,88.
Max. 4 poser pr. 
kunde pr. dag.
Herefter er prisen 
23,95 pr. pose.

COCA-COLA ELLER 
COCA-COLA ZERO
Literpris 12,22. 
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer
PRIS FOR 
IKKE-MENYKORT-
KUNDER 55,00 + PANT

18 X 25 CL

50.-
Literpris 11,11 

Max. 4 Rammer pr. kunde

MENYKORT-TILBUD

MERRILD ELLER LAVAZZA
Flere varianter. 100-500 g.  
Max. kg pris 350,00.  
Max. 4 stk. pr. kunde pr. dag.

PR. STK.

35.-

CARTE D’OR
Jordbær, Salt Karamel eller Vanilje. 
750 ml. Literpris 26,67. 
Frost

PR. STK.

20.-
PÅGEN GIFFLAR  

ELLER VANILLAS
Flere varianter. 220-300 g.  
Max. kg pris v/3 poser 37,88.

3 POSER

25.-LURPAK
Flere varianter. 200 g. Kg pris 60,00. 
Max. 4 stk. pr. kunde pr. dag.

PR. STK.

12.-

GRØN TUBORG, 
TUBORG CLASSIC ELLER 
CARLSBERG PILSNER
Literpris v/30 stk. 10,10. 
Afhentningspris

30 X 33 CL

9995
+ pant

MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR
SPAR 14,95VANVITTIG PRIS

SPAR 20,-UNDER 1/2 PRISUNDER 1/2 PRIS

SPAR 20,-

SPAR 9,-

VORES
HJEMMEBAGTE
FRANSKBRØD
600 G.

LANDGANGS-
BRØD

  PR. STK.

14.-
  PR. STK.

35.-
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Klik ind på www.sdr-omme.dk - avisen finder du på forsiden
eller under fanen ”Sønder Omme Posten”.

På Sdr. Omme Bibliotek og på Omme Centret ligger der udskrifter af avisen,
så de der ikke kan tilgå nettet, kan læse dem der.

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

Kommunalbestyrelsen har et 
nyt tilbud til alle borgere i Bil-
lund Kommune. 
Hvis man som borger, forening 
eller virksomhed ønsker at 
foretræde for et af udvalgene i 
kommunen til et konkret punkt, 
er det en mulighed. Her har 
man 10 minutter til at redegøre 
for sine synspunkter om em-
net. 
For at få foretræde skal der 
bookes en tid med emne, kon-
taktoplysninger og hvem der 
deltager. Disse oplysninger 
skal være tilsendt Byrådsse-
kretariatet senest mandag kl. 
8 i den uge mødet afholdes. 
Udvalgsformanden vurderer 
relevansen og leder seancen.

En anden mulighed er frem-
læggelse af synspunkter eller 
problemstillinger. Dette tilbud 
er tilgængeligt en gang i kvar-
talet og her er der 15 minutter 
til rådighed. Her skal der også 

bookes en tid i Byrådssekreta-
riatet senest 12 dage før mødet. 

Som noget nyt for at øge bor-
gerdialogen planlægges der et 
dialogmøde i hver af de enkelte 
bysamfund én gang i denne 4 
års periode. Her kan der tages 
aktuelle og generelle emner 
op. 
I samarbejde med lokalrådene 
laver man en dagsorden til mø-
det.

Lokalplanen for Rahbæksvej 3 
i Sdr. Omme, hvor den gamle 
Nissan grund ligger, har været 
i høring. Den er endelig  god-
kendt og der er hermed givet 
tilladelse til at opføre 15 almene 
familieboliger i etplansniveau. 
Det er glædeligt, at vi er kom-
met så langt, at der nu kan 
igangsættes et byggeri.

Danmarks forsvarsforbehold 
skal til afstemning den 1. Juni.

Krige i Europa troede jeg, var 
noget der hørte fortiden til, 
men med Ruslands invasion 
af Ukraine har det ændret på 
Europas sikkerhedspolitiske 
situation. 
Vi bør efter min overbevisning 
stå sammen med resten af EU 
og stemme ja til ophæve Dan-
marks forsvarsforbehold. Med 
det nye trusselsbillede, der er 
kommet efter invasionen 24. 
februar er der brug for et end-
nu tættere samarbejde med 
vores naboer i Europa, så vi kan 
forsvare os selv.

Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Medlem af 
kommunalbestyrelsen 
for Socialdemokratiet

Øget borgerdialog i Billund Kommune
Sådan skal opfordringen lyde 
herfra.
Verden er forandret. Europa er 
truet, og det kræver sammen-
hold.
Det var en slem forskrækkelse 
for mig og vel alle andre dan-
skere, da Rusland invaderede 
Ukraine sidst i februar. 

Jeg troede, at der var fred og 
ingen fare i Europa. At vi med 
EU, udvidelserne af EU og den 
rigdom, der trods alt er skabt i 
de senere år i vores del af ver-
den, havde skabt en sikkerhed 
for fred, men jeg må erkende, 
at jeg har været naiv og ikke set 
udfordringerne.

Mød op på valgstedet og stem ”Ja” til 
afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni

Vi har også NATO, som har 
optaget mange af de tidligere 
østeuropæiske lande samt de 
baltiske lande. Men her skabte 
den tidligere præsident Trump 
usikkerhed om USA’s rolle, hvis 
der kommer en konflikt. 
Der kan jo desværre komme en 
Trump på posten igen i USA, og 
hvor står vi så?

Vi bliver nødt til i samarbejde 
med vore allierede i Europa i 
langt højere grad tage ansvar 
for vores sikkerhed i Europa, 
og vi må være klar til at indgå i 
en kamp for frihed og tryghed 
i Europa.

Det være sig, at være med til 
militærøvelser i Østeuropa og 
de baltiske lande, at deltage i 
fredsbevarende operationer 
i Nordafrika, så flygtninge-
strømme ikke opstår, og at be-
kæmpe pirateri.

Danmark og Europa skal være 
frit og demokratisk og et sik-
kert og godt sted at leve.

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

Den 1. juni skal vi stemme om 
forsvarsforbeholdet, og jeg kan 
godt forstå at mange er i tvivl 
om hvad de skal stemme, men 
jeg tror på samarbejdet i EU, 
selvom EU sommetider blander 
sig i for meget, og er blevet et 
stort bureaukrati.

Jeg tror på at vi i EU skal til at 
tage større ansvar for vores 
egen frihed og forsvar, og at vi 
har et samarbejde, der står på 
2 ben – Det ene ben er NATO og 
det andet er Forsvarssamar-
bejdet i EU. Det er ikke ret lang 
tiden siden præsidenten i USA 
hed Donald Trump, og der var 
stort set alle enige om, at man 
ikke kunne stole på, at han USA 
ville stå last og brast med NATO. 
Biden har heldigvis en anden 
tilgang til det, men, vi ved ikke 
hvad der kommer efter. Derfor 
skal vi i EU vænne os til at tage 
mere ansvar selv.

Derfor stemmer jeg ja!
Forsvarssamarbejdet er et 
mellemstatsligt samarbejde, 
og vi bestemmer selv hvilke 
missioner vi sender vores sol-
dater ud i. Der kommer ikke 
en decideret EU hær uden en 
ny folkeafstemning, da det vil 
være et overstatsligt samar-
bejde. Og jeg tror ikke ret man-
ge andre lande i EU vil overgive 
deres hær til en fælles EU kom-
mando. Det vil altid være Dan-
mark, der bestemmer over for-
svaret, men uden forbeholdet 
kan Forsvaret få lov til at gøre 
en større forskel, og vi kan altid 
sige nej til de operationer vi vil.

Der har været flere eksempler 
på, hvor Danmark ikke har 
kunnet deltage i diverse freds-
bevarende mission, f. Eks. I det 
tidligere Jugoslavien, hvor mis-
sionen overgik fra NATO til EU. 
Der måtte Danmark tage hjem 
på grund af forbeholdet. Eller 

da Danmark tog på pirat-mis-
sion ud vest for Afrika. Der var 
ingen andre, der deltog, da det 
var uden for EU’s forsvarssam-
arbejde, og det var ikke særligt 
effektivt, da ingen aftaler var 
på plads.

I Danmark kan vi også løfte 
vores del af ansvaret. Med Dan-
nebrog på skulderen, men for 
at vi selv kan vælge hvilke mis-
sioner vi vil sige ja og nej til, så 
skal vi have afskaffet forsvars-
forbeholdet.

Derfor stemmer jeg JA 
den 1. Juni!

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

LAG står for Lokal Aktions-
gruppe, og er en lokal forening, 
som uddeler EU-midler til støt-
te for projekter og aktiviteter i 
landdistrikterne. 
Foreningen har sit virke i både 
Vejen og Billund Kommuner. 
Foreninger og erhvervsdriven-
de i de to kommuners landdi-
strikter kan søge midler fra 
LAG Vejen-Billunds pulje, som 
årlig er på cirka 2 mio. kr. 
Til almennyttige projekter kan 
foreninger, der får bevilliget 
LAG-midler ansøge Vejen Kom-
mune om med- og mellemfi-
nansiering.

Går du rundt med en iværksæt-
terdrøm eller måske tanker om 
et projekt, der gavner turister 
og det lokale fællesskab? Hvis 
ja, skulle du måske undersøge 
nærmere, hvad det vil sige at 
søge LAG-midler. 

For mange, blinker de røde ad-
varselslamper straks, når man 
hører om mulighed for at søge 
EU-midler. Men så besværligt 
behøver det ikke nødvendigvis 
at være, og vælger du at søge 
hos LAG Vejen-Billund, er der 
en koordinator, der følger dig 
hele vejen, fra start til slut.

Hvad kan man søge om? 
LAG Vejen-Billunds udvik-
lingsstrategi  fokuserer på er-
hvervsudvikling og attraktive 
levevilkår. Erhvervsprojekter 
kan støttes, såfremt de ligger 
uden for Vejen by. Ved almene 
projekter støttes der kun uden 
for Holsted, Brørup, Rødding 
og Vejen byer.

LAG Vejen-Billunds bestyrelse 
indstiller projekterne og har i 
deres udvælgelse fokus på føl-
gende: 
Fastholde og etablere arbejds-
pladser igennem etablering og 
videreudvikling af mikrovirk-
somheder.
Styrke samarbejdet mellem 
erhvervs- og turismeaktører 
igennem nationale og interna-
tionale samarbejdsprojekter.
Skabe attraktive faciliteter og 
igangsætte aktiviteter i landdi-
strikterne til glæde for borgere 
og turister

Bestyrelsen i LAG Vejen - Bil-
lund har netop fordelt midler 
for første halvdel af året 2022.

Der er netop fordelt i alt 1,7 mio.
kr. af puljen for året 2022 (før-
ste halvdel) og Bestyrelsen be-

sluttede ud fra de indkomne an-
søgninger, at tildele pengene til 
4 projekter i Vejen Kommune.

De 4 projekter som fik tildelt 
midler er følgende:
Nye arbejdspladser på Jels 
Voldsted.
Opstart af Holsted Kød.
Reetablering af udendørs ride-
bane.
Nyt køkken på Poul la Cour Mu-
seet.

Landsbyrådet opfordrer der-
for alle borgere i Sønder Omme 
som har projekter indenfor 
ovennævnte fokus områder, 
at melde ind til LAG Vejen - Bil-
lund, så vi kan få en tiltrængt 
støtte til vores område, Sønder 
Omme.

Landsbyrådet for Sønder 
Omme deltager gerne i pro-
cessen frem mod en afklaring 
og støtte til ansøgning som 
skal indleveres senest den 15. 
august 2022.
Landsbyrådet vil på sit næste 
møde se på hvilke af de mange 
udviklingsideer fra borgermø-
det på Sønder Omme Kro der 
er velegnet til en ansøgning.

En helt ny måde at 
finde rundt på i Sønder 
Omme.
Om et stykke tid bliver det 
nemmere, at komme ud og 
opleve naturen. Danmark får 
nemlig et nyt landsdækkende 
netværk, hvor du ikke skal be-
væge dig fra A - B, men nemt 
kan planlægge din helt egen cy-
keltur - kort eller lang. Vi bin-
der naturskønne strækninger 
sammen med knudepunkter, 
hvor du frit kan vælge, i hvil-
ken retning du skal fortsætte. 
Og det bliver let at finde rundt, 
både på cykel, til fods og i kajak.

Knudepunkts-netværk
i Sønder Omme.
Dansk Cykelturisme samarbej-
der med Billund Kommune og 
projektet er i fuld gang. 

Der testes blandt andet skilt-
ning af nye netværk i Sønder 
Omme og omegn. 
Vil du være med til at hjælpe 
projektet på vej? Så kør en tur 
i området og besvar det korte 
spørgeskema på cykeltur.net 
efterfølgende. 
Projektet designer nemlig det 
nye netværk til dem, der skal 
bruge det, så dit input har stor 
værdi.

LAG-midler
- Af Ole Filip Hansen, formand for Sønder Omme Landsbyråd.

Fremtidens rekreative netværk i Sønder Omme

Samarbejdspartnere 
i projektet er:
Dansk Cykelturisme, Dansk 
Kyst- og Naturturisme, Dansk 
Vandrelaug, Friluftsrådet og 
Billund Kommune.

En folder om projektet kan hen-
tes i informationsholdere ved 
Biblioteket i Multi Hallen.

- Af Ole Filip Hansen, formand for Sønder Omme Landsbyråd.
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Sdr.Omme
VOLVO-SPECIALE
TLF. 20 69 98 98

ApS

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

Man 16/5 19:15: Damer (7m.) - Oksbøl Filskov

Tirs 17/5 19:00: Serie 3 - Give Fremad Sdr. Omme

Ons 18/5 18:30: U14 Drenge - HTS Sdr. Omme

Tors 19/5 18:30: U15 Drenge - Skjern GF Filskov

Fre 20/5 19:00: Serie 5 Herrer - Billund IF Filskov

Man 23/5 18:00: U13 Drenge  - Tarm Filskov

Man 23/5 18:00: U13 Piger  - Blåbjerg Sdr. Omme

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Engageret elektriker 
søges

Er du en selvstændig og ansvarsbevidst elek-
triker, som drømmer om at kunne sætte dit eget 
præg på hverdagen? 
Så er det os du leder efter. 

Du vil komme til at arbejde sammen med et lille 
team af elektrikere.

Vi er en alsidig arbejdsplads, som arbejder inden-
for de fleste områder af elektrikerfaget.  
Eksempler herpå kan være:

• Reparationer 
• Nybyg
• Større projekter i hele landet
• Større erhvervsvirksomheder
   i nærområdet

Stillingen lyder på 37 timer, men der er mulighed 
for fleksibilitet, hvis man ønsker det. Evt. fri hver 
anden fredag.  

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan 
tilbyde dig, er du meget velkommen til at kontakte  

Kenneth på tlf. 40 96 10 81
info@westergaard-el.dk 

HOVEDGADEN 31 - 7260 SDR. OMME

75 34 10 81
WWW.WESTERGAARD-EL.DK
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Souschef søges

Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme . www.sdr-omme-kro.dk

Hjælp os med at finde vores nye kollega
Lederteamet i restaurenten søger souschef 

I vores tjenerafdeling er der krofatter, restaurantchef,  
1 faglært tjener og ca. 8 reservetjenere. 
Vi er i alt ca. 40 medarbejdere på kroen. 

Vi mangler en dygtig og engageret souschef som kan stå 
i spidsen for et skønt team med masser go energi.

Vi har behov for en person 
som kan se sig selv i følgende:

• Brænder for at give vores gæster en dejlig velkomst-
 oplevelse, både i vores restaurant og til vores mange  
 selskaber. 

• Godt humør og let til smil. – Det skal være rart at gå 
 på job, så du smitter af på gæsternes helhedsoplevelse. 

• Interesse for vin og drikkevarer er en stor fordel. 
 Vi forventer at du har din basisviden med dig.

• Har det godt med at tage ansvar og arbejder grundigt  
 med godt overblik.

• I denne stilling vil der også være lettere receptionsar- 
 bejde. 

Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde en fast helårsstilling. 
Fri ca. hver anden weekend. Der bliver mange aftner ta-
get i brug, men til gengæld får du en god vagtplan med 
hensyn til dig.

Fra august til med maj holder vi næsten altid lukket om 
mandagen. Og vi holder lukket 1 måned i vintertiden. 

Vi er medlem af kæden Small Danish Hotels og HORE-
STA-Ordnede forhold med overenskomst.

Start: Gerne 1. juni eller efter aftale. 
Løn: efter aftale.

Kom ind forbi og få en kop kaffe, 
spørg efter Torben eller Stephanie.

Skriftlig kontakt: job@sdr-omme-kro.dk 
eller ring på 75 34 17 00.

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!

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.

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

LEDIGE STILLINGER

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.

E-mail: post@annitta.
dk . Tlf. 61 16 57 67
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Bondemand for en dag i dagplejen

I onsdags var det dagplejedag, 
en begivenhed der vender til-
bage hvert år i maj, vi havde 
bondegårdstema, et tema vi 
arbejder med hele foråret, in-
den længe skal vi også på bon-
degårdstur.

Vi startede først på ugen med 
at lave forskelligt som vi skulle 
bruge til at pynte barnevogne, 
cykler og klapvogne med.
Da det blev onsdag var vi alle 
top klar, børnene var nød til 
at møde rimelig tidligt op, vi 
gik hjemme fra kl 8, og efter-

hånden som vi kom ind mod 
midtbyen mødte vi de andre 
dagplejere med deres lille flok 
og flot pyntede vogne, derefter 
fulgtes vi ad til Multicentret.
Vi startede med at spise boller 
- så kunne børnene heller ikke 
vente længere, med at komme 
igang med at lege, der var så 
mange ting der skulle prøves 
af, der var indgangs port til 
gården, en rugekasse hvor 
hønsene lagde æg, ja så mo-
derne at æggene trillede ned 
i en høkasse og klar til at blive 
samlet op endnu engang, der 
var traktorer der skulle prø-
ves, en grisesti med ret mange 
vilde grise, heste, køer og får 

der skulle tæmmes, man kunne 
få taget selfie og gårdens dyr 
kunne fodres alt imens bonde-
mandens musik flød ud af høj-
talerne. Børnene var bare vilde 
med det og der var gang i den 
lige indtil vi igen skulle spise 
samt have bondelagkage. 

Endelig gik det hjemad med 
nogle meget trætte børn. Men 
hold da op vi hyggede og havde 
det sjovt.

DAGPLEJEDAG 2022:
- Af Anita Eskildsen.

Bliv frivillig til Skole OL
Er du interesseret i at blive en del af Skole OL Finalen 
2022? Så tilmeld dig nu.
Nu har du mulighed for at blive en del af et OL i børnehøjde. Et OL 
som tager udgangspunkt i de børneolympiske værdier: Fælles-
skab, Færdighed og Fairplay.
Du får nogle uforglemmelige dage, hvor du bliver en del af et fan-
tastisk fællesskab. Vi sørger for, at du bliver klædt godt på til op-
gaven med relevant information, en T-shirt og fuld forplejning hele 
dagen. 
Som tak for din indsats inviterer vi til frivilligfest i oktober, hvor du 
kan mødes og hygge dig sammen med alle de andre frivillige fra 
Skole OL Finalen. 

Skole OL Finalen afvikles fra tirsdag den 14. juni – fredag den 17. 
juni 2022 fra 9:30-16:00. 
Vi forventer, at de fleste der tilmelder sig, vil være frivillig en hel 
dag. De frivilliges opgaver ligger cirka fra kl. 8:30 og frem til kl. 
16:30.

Beskrivelse af frivilligopgaverne
Du kan tilmelde dig som frivillig på billund.dk/frivilligskoleol

I tilmeldingsskemaet er det muligt at vælge ét område. Det be-
tyder, at det område du vælger, som udgangspunkt vil være det 
område, hvor du skal hjælpe til på dine vagter. Ønsker du i højere 
grad at hjælpe i forskellige områder, kan du med fordel vælge ”Jeg 
er fleksibel”.
Fælles for alle arbejdsområder er, at en teamleder i hvert område 
introducerer dig for opgaverne. Teamlederen koordinerer arbej-
det, og I arbejder tæt sammen for at løse opgaverne i fællesskab. 

De fem arbejdsområder er:
- Trafik
- Check in og madudlevering
- Indmarch
- Sportsgrensfrivillig
- Jeg er fleksibel

Efter sidste finaledag fredag den 17. juni skal der ryddes op i Bil-
lund by, vi håber meget, at du har lyst til at hjælpe med at få byen til 
at ligne sig selv igen. Vi forventer, at det vil tage nogle timer. Cirka 
fra kl. 15.30-18.00.

Menighedsrådet

Valg til menighedsrådet
- Af Dorthe Christensen, Menighedsrådsformand.

Kære Sdr Omme borgere.

Menighedsrådet i Sdr Omme har valg til rådet den 20. september 
2022.
For nuværende har vi valg for 2 år, d.v.s. en to årig periode.
I menighedsrådsarbejdet får man indsigt i arbejdet i og omkring 
kirken. Man har indflydelse lokalt, men det er i samarbejde med 
Grene Provsti og Ribe Stift, at forskellige beslutninger bliver truf-
fet.
Man er arbejdsgiver for de ansatte og har ansvaret for deres triv-
sel.

Som menighedsråds medlem har man forskellige funktioner:
Formand: Overordnet strategi, kontakt til provsti og Stift
Kontaktperson: Kontakt til personale, APV m.m.
Næstformand: Ad hoc opgaver, stedfortræder
Kasserer: Regnskab, budget
Kirkeværge: Kirkegård, bygninger, arealforvaltning
Menigt medlem: Ad hoc opgaver, stedfortræder

I Sdr Omme er der plads til 7 medlemmer og to suppleanter.
Det er vigtigt for kulturen i Sdr Omme, at der er et menighedsråd 
i byen.
Vor præst Patricia Paarsgaard Poulsen har brug for et menig-
hedsråd som opbakning og medspiller til bl.a. at udvikle kirken 
med tiltag og forestående projekter.

Så meld jer til menighedsrådet – vær med til at skabe forandring 
på det kulturelle område.

Kontakt for nærmere orientering:
Dorthe Christensen, tlf: 27 63 13 55
eller Benta Dejgaard tlf: 24 52 14 86
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Bemanding i Jydefesten
Vi mangler stadig rigtig mange

frivillige til at hjælpe i Jydefesten
Vi mangler 12 personer

JYDEFEST 2,0 - HJÆLP OS!

Vi mangler hjælp til følgende:

Onsdag den 25/5 
20.00-02.00: Bemanding af skydevogn, 1-2 personer

Fredag den 27/5 
15.30-20.00: Bemanding af skydevogn 
+ hoppeborg, 2 personer
20.00 -02.00: Bemanding af skydevogn, 2 personer
21.00-02.00: Grill + salg af pølser og Brød, 2 personer

Lørdag den 28/5
13.30-17.00: Dommer ved Ølbowling, 1 person

Søndag den 29/5
9.30: Nedtagning af jydetelt, 2 personer
(opstart med rundstykker), 2 personer

Mandag den 30/5
17.00: Oprydning i byen, 1 person

Er der opgaver som du gerne vil hjælpe med, 
så ring til Kim på tlf: 52 24 34 82.

Vi håber på stor opbakning!
Sdr. Omme Borger & Erhverv

Nu venter Jydefesten lige om 
hjørnet og er der noget der kan 
trække folk ud af huse og haver, 
så er det optoget Kr. Himmel-
fartsdag. 
Når klokken nærmer sig 13.00, 
hvor optoget sætter i gang, be-
gynder folk fra byen og omegn 
at stimle sammen i Hovedga-
den, og de mange tilskuere 
der venter på Varde Garden og 
ikke mindst på at se, hvad del-
tagerne i optoget har fundet på 
denne gang, skaber en utrolig 
feststemning i Hovedgaden. 

Jydekomiteen og de to for-
eninger der står bag, Idræts-
foreningen og Borger & 

Erhverv, appellerer til  alle, 
private, erhverv og foreninger, 
om at gå med i Jydeoptoget bag 
Varde Garden.
Jydefesten er tilbage efter to 
års nedlukning og det vil være 
fantastisk, hvis det i år kunne 
blive et rigtig stort og flot op-
tog, der viser, at Jydefesten er 
tilbage.

Med temaet Jydeoptog 2.0 er 
der frit valg - kun fantasien 
sætter grænser.
- Et tema der hedder 2.0 kunne 
tænkes som, at nu starter vi på 
en frisk.
Som indslag kunne det være at 
medbringe vandpistoler eller 

kost og spand, for at symbolise-
re, at nu gør vi rent efter Coro-
na-nedlukningen og starter på 
en frisk.
Hvad med et fantasifuldt ind-
slag om et par af de faste bands 
(uden at nævne navne) i en ver-
sion 2.0.
- Det kunne også være blot at 
gribe et par flag - måske et 
banner med et gadenavn, en 
klub, erhverv eller en forening 
og vise, at vi er her endnu.
Vi håber at der er rigtig mange 
der vil gå med i optoget i år, så vi 
kan få startet Jydefesten med 
et brag!

Husk også at der er gode præ-
mier til de tre bedste indslag.
1. præmien er 3.000 kr., spon-
soreret af Vestjysk Bank
2. præmien er 1.000 kr., spon-
soreret af Vestjysk Bank
3. præmien er 5 Familie Pizza-
er, sponsoreret af Pizza & Ke-
bab House

Hvordan findes vinderne så?
Hvert indslag i optoget får 
stemmer fra publikum og disse 
stemmer vægter 75%.
De sidste 25% besluttes af de to 
formænd for de arrangerende 
foreninger, Idrætsforeningen 
og Borger & Erhverv.

Deltag i Jydeoptoget, - opråb fra Jydekomitéen

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

Efter to år uden Jyde-
fest, er Sdr. Omme IF 
håndbold ved at gøre 
klar til afdelingens 
tombola, som har været 
en tradition i mange år 
på Jydemarkedet.

Håndboldafdelingen er også i 
fuld gang med at finde sponso-
rer af gevinster til tombolaen.

Er der er nogen der er blevet 
overset, som har gevinster, de 
gerne vil sponsorere til tombo-
laen, tager håndboldafdelingen  
meget gerne imod. 

Kontakt Lea Ahm på 51824941 
eller via Facebook senest fre-
dag 20. maj 2022. 

Overskuddet fra tombolaen går 
til Sdr. Omme IF håndbold, som 
derfor håber på, at få hylderne 
fyldt op med gode gevinster.

SOIF Håndbold: Tombola gøres klar til Jydemarked

www.ommelift.dk

Er I klar til et brag af en fest?

Spejderne i Sdr. Omme har hyret den sagnomspundne DJ Baby og 
Lærling, som er klar til at give den gas for byens børn under De 
Glade Jyders Fest 2022.

Grib fat I jeres venner eller veninder og kom til fest med DJ Baby 
og Lærling.

Børnediskoteket afholdes i jydeteltet på Sigeng-Torv onsdag den 
25. maj.
Entréen koster 50 kroner. og for det får I det nogle hyggelige ti-
mer, med fed musik og snacks.

Børne Disko fra 0.-2. klasse klokken 16.30-17.45
Børne Disko fra 3.-6. klasse klokken 18.00-20.00

Børne Disko 
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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

ENTREPRENØRFIRMAET
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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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BOOK PÅ TLF. 75 34 17 00
www.sdr-omme-kro.dk · info@sdr-omme-kro.dk

Arrangementet skal først betales på selve dagen
Der tages forbehold for små ændringer.

PINSEBRUNCH
Sdr. Omme Kro byder på en overdådig og 

lækker pinsebrunch 

6. JUNI 2022 KL. 10.00 - 13.00
Sammen med familie og venner samt med køkkenets 
indbydende brunchbuffet inklusiv kaffe/the og juice, 

kan du se frem til en dejlig pinsesammenkomst

KR. 278,-
PRIS PR. PERSON

½ PRIS FOR BØRN UNDER 12 ÅR · GRATIS FOR BØRN UNDER 2

MENU
Rundstykker - franskbrød - rugbrød – kiks – Smør

Hjemmelavede marmelader - lokal honning
Røgede/saltede mandler

Skyr - hjemmelavet granola - sirup
Hasselnød/chokoladecreme

Nøddepate´
Danske oste - syltede nødder - kompot

Varmrøget laks fra egen rygeovn - friseé salat - urtecreme
Slagter specialiteter med diverse tilbehør

Bagte tomater – stegte svampe
Frittata med spinat, peber samt gedeost

Krydrede brunchpølser
Baked beans

Kartoffel rösti med urtecreme fraiche samt bacon
Amerikanske pandekager - hasselnødder - ahornsirup

Kardemomme snurre - skåret frugt
Smoothie – æble/ingefær shot med citrus noter

Kaffe, the, varm kakao, juice


