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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.

Skriv om din virksomhed 
til Sønder Omme Posten!

 post@annitta.dk

John Jensen startede virksom-
heden Jysk Fuge- og Montage-
service i oktober 2018, det var 
meningen at det skulle være 
en hobbyvirksomhed. Men al-
lerede i august året efter var 
der arbejde nok til at John be-
sluttede at blive selvstændig på 
fuld tid.

John arbejdede indtil da som 
lagermedarbejder på Sanistål 
i Billund, hvor de siste 3 år var 
på kontor. Han vidste, at det 
ikke var det han drømte om, 
at skulle beskæftige sig med i 
fremtiden.
”- Jeg har altid haft en drøm 
om at blive selvstændig, da jeg 
er vokset op med farfar, far og 
2 brødre som selvstændige, så 
har det altid ligget i kortene, at 
jeg også skulle den vej”, siger 
John Jensen.

- Og sådan blev det. 

Kærneområderne i firmaet 
har helt fra starten været fa-
caderenovering, omfugning,  
vandskuring og netpuds. 
I starten var gummifuger en 
lille del, som John lavede som 
en ekstra service, men det har 
vist sig at være så lille en del, at 
det ikke er der fokus og udvik-
lingen i firmaet ligger.

John Jensen er altid åben 
for nye og anderledes opga-
ver.
”- Jeg laver også lidt multi-
service, hvis kunder ringer og 
spørger om jeg vil udføre an-
dre opgaver, så finder vi som 
regel også en løsning på det”, 
siger John.

På kryds og tværs af landet.
John Jensen kommer langt 
omkring i landet fra nord til syd 
og øst til vest, da han hyres af 
andre virksomheder til især 

elementmontage på større 
projekter.

Firmaet har adresse i Bøvl, 
hvor John bor sammen med 
sin hustru Michelle og deres to 
børn Cecilie og Niklas.
Michelle er ansat i firmaet 
som kontorassistent, hvor hun 
tager sig af alt det administra-
tive.

I øjeblikket arbejder John på 
en ændring af firmanavnet, da 

Jysk Fuge- og Montageservice:

Fra hobbyvirksomhed 
til fuldtidsbeskæftigelse

Sønder Omme Posten ønsker at præsentere de mange 
virksomheder vi har i området. 
I denne uge er det John Jensen, Jysk Fuge- og Montageser-
vice, som på opfordring fra Sønder Omme Posten, fortæller 
om sin virksomhed.

gummifuger ikke fremover vil 
være hans fokusområde.

Der er nok at lave for John Jen-
sen i hans virksomhed. Men 
hans drøm er egentligt ikke at 
det skal være et stort firma.

”- Men hvis der kommer flere 
opgaver til, kan det blive aktu-
elt med en udvidelse og ansæt-
telse af en mand mere”, slutter 
John Jensen.

En af elementopgaverne som John Jensen udfører for en anden virksom-
hed. - Montering af nyt dambrug i Spjald.

Facaderenovering med netpuds Bredebro

På søndag den 5 juni, er det fars dag, en oplagt mulighed, for at 
forkæle far, og vise ham, at vi sætter pris på ham.

De fleste fædre vil nok sætte pris på noget andet end en blomster, 
men så har Yasmins blomsterforretning i Hovedgaden, til gen-
gæld, et stort udvalg af vin, specialøl, rom, gin og andre lækkeri-
er. - Som vi selvfølgelig pakker i fine gavekasser. Vi har noget for 
enhver smag og i alle prisklasser.

Den perfekte gave kunne også være en billet til vinsmagning.
Til faren som virkelig sætter pris på et godt glas vin, og gerne vil 
vide noget mere om det, der kan Yasmins tilbyde billetter til en su-
per hyggelig aften, i selskab med Tonny (tidligere Dine Vine Grind-
sted) som kommer og præsenterer hver enkelt vin for deltagerne, 
samtidig med at de nydes til lækkert mad. 
Arrangementet foregår i Sdr. Omme, lørdag den 10. september 
fra kl. 16.00-22.30. Billetterne kan købes fra den 1. juni eller reser-
veres allerede nu på facebook. Prisen for arrangementet er 499,-.

Forkæl far med en 
vinsmagning

Sdr.Omme
VOLVO-SPECIALE
TLF. 20 69 98 98
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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
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Sønder Omme Posten udkommer online på www.sdr-omme.dk i samarbejde med 
Sønder Omme Landsbyråd og Sdr. Omme Borger- & Erhvervsforening.

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 fredag kl. 16.00 eller efter aftale lørdag kl. 16.00.
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 borgermødet den 15. marts 
2022 var der en udviklingsidé, 
som var et ønske om, at der 
kom flere handicapparkerings-
pladser i Sønder Omme.

Landsbyrådet har derfor på 
dette grundlag taget kontakt 
til både Coop Fakta og XL Byg 
i Sønder Omme og vi er blevet 
mødt med stor velvillighed og 
venlighed fra begge erhvervs-
virksomheder, hvilket betyder 
at der er sat gang i planlæg-
ningen og etablering af nye 
handicapparkeringer ved de to 
butikker.

Handicapparkering

Landsbyrådet vil i tæt samar-
bejde med Coop Fakta og XL 
Byg informere om de nye han-
dicapparkeringspladser når 
disse inden længe er etableret.

Landsbyrådet vil samtidig gøre 
opmærksom på følgende:
Handicapparkering  kræver, at 
du er indehaver af et handicap-
parkeringskort. Med dette kort 
har du ret til at parkere på de 
særligt afmærkede handicap-
pladser. Dit handicapparke-
ringskort skal altid ligge synligt 
i forruden på bilen, så man kan 
læse hele kortets forside ude-
fra.

Hvis du har en varig funktions-
nedsættelse, som nedsætter 
din gangdistance betyde-
ligt,  kan du  søge  om et handi-
capparkeringskort.
Du kan ansøge om et handicap-
parkeringskort på borger.dk.
 
Landsbyrådet vil gerne udtryk-
ke en stor tak til såvel Coop 
Fakta og XL Byg for deres vel-
villighed i etableringen af disse 
handicapparkeringspladser.

- Af Ole Filip Hansen, formand for Sønder Omme Landsbyråd

Månedens bog 
på Sdr. Omme Bibliotek
Land af sne og aske af Petra Rautiainen

I Land af sne og aske følger vi 
to historier. Den ene del fore-
går i 1944 i en hemmelig tysk 

lejr i det nordlige Finland. Her 
møder vi fangevogteren Väinö, 
der på samme tid iagttager og 
lukker øjnene for de grusom-
heder, som fangerne bliver 
udsat for. 
En af fangerne, Kalle, bliver dog 
behandlet bedre end de andre 
og Väinö prøver at regne ud, 
hvorfor Kalle er anderledes 
end de andre.

Kunne du tænke dig at træne 
og/eller lede et gymnastikhold, 
enten eksisterende hold for 
børn, unge og voksne eller nye 
hold, som startes op i samar-
bejde med dig, - så er det dig 
SOIF Gymnastik har brug for.
Det er ikke en forudsætning, 
at du har erfaring som træner 
eller leder, - da vi tilbyder rele-
vante kurser. 
Det vigtigste er, at du har lyst 
til at træne og/eller lede samt 
indgå i det sociale fællesskab 
som vi har i gymnastikafdelin-
gen.
Vi har et ønske om at kunne 
tilbyde Yoga. Dertil søger vi 
instruktører som kunne tænke 
sig, at være med til at bygge 
hold op.

Har ovenstående vakt din in-
teresse, så læs mere om SOIF 
Gymnastikforening her.

Gymnastikforeningen er en 
underafdeling i Sdr. Omme 
Idrætsforening. Vi har en selv-
stændig bestyrelse med egen 
økonomi. Vi sidder 6 personer 
i bestyrelsen og diverse opga-
ver er uddelegeret mellem be-
styrelsesmedlemmerne. 

Gymnastikforeningen tilbyder  
mange forskellige hold. Det er 
alt fra Forældre/barn, mange 
børnehold, springhold, herre-
hold og Crossgym. Gymnastik-
holdene har opstart i septem-
ber og slutter i marts med en 
forårsopvisning. Her er træ-
ningsdagene tirsdag. 

Crossgym er en aktivitet, som 
kører hele året. I vinterhalvåret 
træner de i hallen og i sommer-
halvåret træner de udenfor ved 
multibanen ved stadion. Her er 
træningsdagene tirsdage og 
torsdage. En anden aktivitet er 
seniorgymnastik. Her trænes 
der torsdag formiddag. 

En meget vigtig del er det 
sociale aspekt. Der er fælles 
opvarmning og derefter går 
man ud i forskellig grupper til 
gymnastik, hockey og andre 
aktiviteter. 

Som noget nyt er judoafdelin-
gen fra Hoven kommet til Sdr. 
Omme. Her er træningsdagene 
torsdag og fredag. De er kom-
met under Gymnastikforenin-
gen og det er vores bestyrelse, 
som håndterer kontingenter 
og administrerer foreningsde-
len. Det er spændene med nye 
tiltag.

Hen over sæsonen har vi for-
skellige arrangementer i for-
eningen. Vi starter gerne i 

august med et trænermøde, 
hvor vi giver input til vores træ-
nere, her har vi ofte DGI med 
som sparring. 
I efteråret har vi en weekend, 
hvor gymnasterne overnatter i 
hallen. Det er skønt at se, hvor-
dan de unge menesker er me-
get aktive og samtidig hygger 
sig sammen. 
Til jul er der juletræ i hallen og 
julemanden kommer på besøg, 
hvor der bliver julehygget. 
Efter jul begynder forårsopvis-
ningerne at tage form i marts. 
Vi har en lokalopvisning i Sdr. 
Omme, her har vi et gæstehold, 
som er med til at give inspira-
tion. I Grindsted er der Om-
rådeopvisning i Magion, hvor 
der er gymnastikhold fra hele 
kommunen, vi er også en del 
af opvisningen med de større 
børn og voksenhold.

Uddannelse af vores instruktør 
er også en vigtig del og er der 
et ønske til et relevant kursus 
bakker bestyrelsen op om det.

Yderligere information får du 
ved at kontakte lederansvarlig 
Vivi Johnsen på: Mail: 
kennethogvivi@gmail.com 
eller tlf.: 29 36 53 09.

Sdr. Omme Gymnastikforening
SOIF Gymnastik søger hjælpetrænere, ledere og yogainstruktører.
- Af Kurt Jensen, formand for SOIF Gymnastik.

Den anden del af historien fore-
går et par år senere, hvor kvin-
den Inkeri leder efter sin mand, 
som er forsvundet under kri-
gen. I hendes søgen optrevles 
en grim historie om den finske 
flirt med nationalsocialisme og 
racehygiejne-programmet. 
For læsere af romaner med 
autentiske beskrivelser fra 2. 
verdenskrig og tiden derefter.

Skriv til Sønder 
Omme Posten!

- Om stort og småt.

E-mail: post@annitta.dk

Sommeren står snart for dø-
ren, hvor plejepersonalet hol-
der ferie og finder badetøjet 
frem. 
Tænker du, det kunne være 
spændende at arbejde med 
mennesker? Har du lyst til at 
gøre en forskel for ældre bor-
gere i Billund Kommune? 
Hvis du vil trække i arbejds-
tøjet, så har vi et spændende 
feriejob til dig!
Vi søger uundværlige ferie-
afløsere og tilkaldevikarer til 

Billund Kommune søger ferieafløsere 
til plejecentre og hjemmepleje

plejecentre og hjemmepleje til 
følgende afdelinger:
Grindsted:
Fynsgade Plejecenter
Sydtoftens Plejecenter
Mødestedet
Sdr. Omme
Hjemmeplejen Omme Centret
Hejnsvig:
Hejnsvig Plejecenter
Billund:
Billund Plejecenter
Værestedet

Du bliver en del af en spæn-
dende hverdag, der handler 
om meget andet end person-
lig pleje og praktisk hjælp. Vi 
arbejder hver dag for at skabe 
glæde og gode oplevelser med 
borgerne.
Du kommer til at prøve kræf-
ter med forskellige opgaver i 
arbejdet med mennesker, som 
du kan tage med i rygsækken 
og bruge som springbræt til 
din videre uddannelse eller ar-
bejdsliv.

Vi klæder dig godt på til ar-
bejdet, hvor du vil modtage en 
grundig introduktion til opga-
verne. Du vil aldrig være alene, 
da der altid vil være faglært 
personale, som du kan sparre 
med.

Vi kan tilbyde: Du vil få et 
spændende, udfordrende og 
lærerigt arbejde, hvor målet er 
at skabe et godt liv for den en-
kelte borger ud fra deres øn-
sker og behov. Du får et bredt 
tværfagligt samarbejde med 
en masse engagerede kollega-
er, hvor der er et rummeligt og 
varmt arbejdsmiljø.
Vi vil tage udgangspunkt i dine 
ønsker og behov, når vi i sam-
arbejde med dig sammensæt-
ter din arbejdsplan. Der er mu-
lighed for at fortsætte i jobbet, 
hvis du ønsker det.

Yderligere oplysninger finder 
du på www.billund.dk
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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. 1. JUNI TIL OG MED TIRSDAG D. 7. JUNI HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT
7

TULIP PØLSER ELLER 
SPARERIBS
Flere varianter. 450-900 g. 
Max. kg pris 88,78.

PR. STK.

3995

GRØN TUBORG, 
TUBORG CLASSIC 
ELLER NUL
Literpris 14,90.
Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer

+ pant
12 X 33 CL

59.-

MÅNEDENS SUPERTILBUD GÆLDER 01/06 TIL 30/06

LAY’S DORITOS NACHO 
CHEESE ELLER BUGLES
Bugles: Original eller Nacho cheese. 
125-170 g. Max. kg pris 80,00.

PR. POSE

10.-

GESTUS ISPINDE
Flere varianter. 6-10 stk. 
Max. stk. pris 3,33.
Frost

PR. STK.

20.-

HAKKET OKSEKØD 
14-18 % AF DANSK KØD-
KVÆG, MØRBRAD AF 
DANSK GRIS, HAMBUR-
GERRYG ELLER BACON
Max. kg pris 88,83.

900-1200  G

7995

ØKOLOGISK MATILDE, 
JÖRD HAVREDRIK ELLER 
KAROLINES KØKKEN 
REVET MOZZARELLA
Flere varianter. 140-200 g
400-1000 ml. Max. kg pris 71,43
Max. literpris 25,00.

PR. STK.

10.-

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

————————

————————
       Arla: Tykmælk/æg eller Tykmælk/jordbær.   1 liter . 
 Max. 4 stk. pr. kunde pr. dag.  Herefter er prisen op 
til 21,50 pr. stk .      

 PR. STK. 

 12.- 

Sdr.Omme

ÅBENT PINSEDAG OG 2. PINSEDAG 8-22

EGEN IMPORT 

SDR OMME GIN 
MED LEMMON 
SMAG

HUSK FARS DAG 
SØNDAG DEN 5. JUNI

POUL ERIK STÅR KLAR 
FRA 8.00 – 11.00 

STORT UDVALG AF 
SDR. OMME ROM 
GAVEKURVE OG MEGET 
ANDET

SPAR 60,-

 198.- 
PR. STK.

 PR. BAKKE 

 12.- 

       Str. M/L.   10 stk .  Stk. pris 1,20 . 
 Max. 4 bakker pr. kunde pr. dag. 
Herefter er prisen 23,95 pr. bakke .      

DAVA 
DANSKE 
SKRABEÆG

 CHEASY LAKTOSEFRI 
ELLER ARLA KOLDSKÅL 

 PR. STK. 

 8995
EVERGREEN
3 LTR. MERLOT 
RØDVIN
BLØD OG RUND

TORSDAGS SMØRREBRØD

PR. STK. 20,-

NYHED - NYHED - NYHEDNYHED - NYHED - NYHED
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Så fik vi endelig lov til at holde 
Jydefesten igen efter to års 
ufrivillig pause. 

Nogle var en smule skeptiske 
i forhold til fremmøde af del-
tagende under Jydefesten, 
da mange under Corona har 
fundet ud af, at ferier og week-
ender kan noget andet end det 
man måske hidtil har været be-
vidst om. 
Det var dog ikke tilfældet til 
dette års Jydefest. Folk higede 

Efter 3 års coronapause, så 
kunne Sdr. Omme IF Atletik og 
Motion endeligt igen invitere 
til motionsfest i Sdr. Omme. 
Tæt på 400 løbere deltog i Sdr. 
Omme Løbet og SPORT 24 Bør-
neløbet tirsdag 24. maj 2022, 
og den store opbakning var 
meget tæt på deltagerrekor-
den fra det seneste løb i 2019.
 
Det blev præcis den genstart 
klubben havde håbet på og 
der skal lyde en stor tak til alle 
deltagere, tilskuere, beboere 
langs ruten og løbets samar-
bejdspartnere: Nordea-fon-
den, SPORT 24 Grindsted, Craft 
Sportswear, Sportstiming, 
Yasmins, Sdr. Omme Vand-
værk, Frost Boligcenter og Sdr. 
Omme Multicenter. Sidst, men 

Tæt på deltagerrekord 
ved Sdr. Omme Løbet

Tlf. 40 28 67 03

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

ikke mindst til et solidt hold af 
frivillige hjælpere, der gjorde 
det hele muligt endnu engang. 
Uden jer, intet løb. Så enkelt er 
det.
 
Løbets samlede vindere:
 5 km Damer
18:05 (Løbsrekord) Siv Bertel-
sen, AK Heden
5 km Herrer
16:42 Heino Aalling, Brørup Lø-
beklub
10 km Damer
43:02 Matilde Bach Osmund-
sen, Esbjerg Atletik og Motion
10 km Herrer
32:13 Patrick Hansen, Herning 
Løbeklub

Se mange flere  billeder på Sdr. 
Omme Løbet’s Facebook-side.

- Tekst: Jesper Stengård Thomsen. Fotos: Kim Andersen.

Stor tilslutning til årets Jydefest
- Af Kristina Danielsen.

- Fotos fra Jydefesten: 
Mr. Lenni

efter at komme afsted og selv-
om vejrguderne ikke artede sig 
alle dage under Jydefesten, så 
gik det over alle forventninger. 
Både onsdag, torsdag, fredag 
og lørdag solgte vi for mere 
end i 2019 og stemningen var 
fantastisk alle dage!

Det er som om den nye lokation 
også har haft en meget positiv 
effekt - festivalstemningen var 
helt fantastisk!

Men Jydefesten kunne ikke 
gennemføres, hvis det ikke var 
for alle de frivillige og sponso-
rerne!!

Vi vil gerne bringe en kæmpe 
tak til alle frivillige, som har 
hjulpet til de mange arrange-
menter under Jydefesten!!

Vi glæder os til at se jer alle 
sammen igen til næste år!!

Sønder Omme 
Posten!

www.sdr-omme.dk
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TEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov
Tidspunkt: Hold: Stadion:

Man 30/5 18:00: U11 Drenge - FC Helle Filskov

Man 30/5 18:00: Damer (7m.) - MOT C&U Filskov

Tirs 31/5 18:00: U11 Piger - HTS Sdr. Omme

Tirs 31/5 18:00: U13 Piger - Rødding IF Filskov

Tors 2/6 17:30: U9 Drenge - Hammerum IF Filskov

Tors 2/6 18:00: U13 Drenge  - Sdr. Felding Sdr. Omme

Tors 2/6 18:30: U15 Drenge  - Kibæk Sdr. Omme

Tors 2/6 18:30: U14 Drenge -Vejle Kammeraterne Filskov
Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Hvem kridter banerne på stadion

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

På Sdr. Omme Stadion er der to 
11-mandsbaner, to 7-8-mands-
baner, tre 5-mandsbaner og 
to 3-mandsbaner. - Og de skal 
allesammen kridtes op.

Det arbejde udføres alene af 
Ivan Sørensen og Tage Bertel-
sen. En til to gange om ugen 
kridter de banerne op i fod-
boldsæsonen som varer fra 
marts til november, vel at mær-
ke på frivillig basis.
- Men, lyder det fra Tage Ber-
telsen, vi holder jo sommerfe-
rie i juli måned.

Tage og Ivan har været bane-
kridtere i mange år, Tage i 15 år 
og Ivan i 20 år. Når man spør-
ger de to om, hvorfor de påta-
ger sig at arbejde som frivillige 
på Stadion, så er svaret ganske 
enkelt. - Det er udelukkende af 
interesse for fodbold. - Og Tage 
tilføjer, det kan jo heller ikke 
nytte noget at banerne ikke er 

i orden, de skal være kridtet op 
for både dommerne og spiller-
nes skyld. 

De fortæller at det er blevet 
meget nemmere idag, end det 
var for 20 år siden. Før brugte 
man tørkridt, hvor man nu bru-
ger maling. Det er nemmere at 
blande op og det holder selvom 
det regner.
De fortæller at det tager dem 
ca. to timer, så er alle banerne 
kridtet op.

Tage bruger dog lidt mere af 
sin fritid på at holde øje med 
banerne. Han ved hvornår der 
skal spilles kampe - og så skal 
han da lige over og tjekke ba-
nerne en ekstra gang.

Ivan har fuldtidsarbejde og 
Tage er gået på pension. På 
spørgsmålet om, hvor længe 
de bliver ved, er der en lang 
tænkepause indtil de enstem-
migt siger, at det er da kun hvis 
helbredet svigter, at vi stopper 
med det. 

Skriv til Sønder 
Omme Posten!

- Om stort og småt.

E-mail: post@annitta.dk
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Totalrenovering
Ny tagkonstruktion og nye vinduer og døre. 
Alt indvendigt arbejde, gulve, lofter, vægge, køkken mm. er også en 
del af renoveringen.

Nyt køkken
I dette projekt har vi efterisoleret ved skråvægge, så isoleringen 
overholder gældende regler. Lofterne er monteret med fibergips 
samt akustikfelter. 
Køkkenet som er monteret af os, er et Tvis køkken, hvor vi er certi-
ficerede køkken montører. Her har vi også lavet alt malerarbejdet.

Udskiftning af spær og tag Flytbar pavillion 
Her er der bygget en beboelses pavillion på 47 m2, som indeholder 3 værelser og badeværelse med badekar. 
Pavillionen kan flyttes med kran og fragtes i et stykke.

Entreprise på nybyg i Vejle
Dette projekt i Vejle for en privat bygherre, hvor der i første etape skal opføres 22 boliger i 2 plan. Her har vi tømrerentreprisen, hvor vi skal lave alt, lige fra vinduer/døre og tagkonstruktioner til det indvendige finish-arbejde. 
Udover dette har vi også malerentreprisen.

Har du også planer om at renovere, bygge til eller bygge nyt ?

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud !

Før

Efter
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John Rendboe, ejer af virksom-
heden Kulturplan.

John Rendboe er tidligere mu-
seumsleder og direktør, blandt 
andet på Billund Museum. 
 
Egnen omkring Sdr. Omme ken-
der John Rendboe særdeles 
godt fra de godt 10 år, hvor han 
var kommunal museumschef. 
Dengang og også senere har 
han arbejdet med Sdr. Omme, 

både med foredrag og oplæg 
– hvilket han stadig gør. John 
Rendboe har også igennem 
årene bidraget til arbejdet med 
byudviklingen i Sdr. Omme.

Idag arbejder John Rendboe 
som selvstændig kulturhisto-
riker med speciale i erhvervs-
historie og byudvikling. - Som 
kulturhistoriker er det mit 
speciale at definere DNA/iden-
titet i byer og virksomheder og 
hjælpe begge dele videre med 
udvikling, siger John Rendboe.

I de senere år har John Rend-
boe skrevet et par branchebø-
ger, for eksempel Jens P. Koch 
– Manden der ville bygge Dan-
mark (2020). En bog om lan-
dets mest effektive bygmester, 

I en række indlæg her i Sønder Omme Posten, vil John Rendboe fortælle om Sdr. Omme. 
- Fortællinger om byens og vores fortid, - om udviklingen gennem tiderne, som også har 
indflydelse på nutiden og fremtiden.

Kulturhistoriker John Rendboe fortæller...

Kulturhistoriker John Rendboe fortæller....

hans måde at revolutionere 
byggebranchen lige fra finan-
siering til brug af håndværke-
re og senest har han skrevet 
Uden vand – intet liv (2022). 
Som fortæller om 100 år i den 
danske markvandingsbranche. 
En branche der har haft stor 
betydning i sig selv for denne 
egn, og helt uvurderlig betyd-
ning for udviklingen af landbru-
get. 
 
Han holder foredrag om beg-
ge emner. Foredragene kan 
bl.a. bruges til inspiration og 
teambuilding i firmaer og på 
konferencer, ligeledes holder 
John Rendboe også foredrag 
om flere lokalhistoriske emner.

Området omkring Sønder Omme Kanal er fle-
re steder af usædvanlig skønhed. En af de helt 
store ressourcer for Sønder Omme by. Noget 
der bør kunne tiltrække mange mennesker. Og 
således noget, der forhåbentlig kan bygges på i 
forhold til fremtiden.
Og så er kanalen del af en meget stor historie. 
Det handler om vanding. Vanding kan knap nok 
undervurderes. Vanding er simpelthen en af ci-
vilisationens grundstene. Skulle man have an-
det at spise end det, man kunne jage og samle, 
skulle der vanding til. 
Da der kom vanding til, kunne vi mennesker 
også slå os ned. Bygge byer og dyrke marker 
omkring byerne. 

Allerede i oldtiden var folk dygtige til at bygge 
kanaler, som med sindrige systemer gav vand 
gennem overrisling til de tørre marker. 
I det gamle Mesopotamien var der fantastiske 
kanalsystemer, som skal have eksisteret i op til 
1000 år. Og de gamle romere, de byggede ind-

viklede vandingssystemer med dybsindige 
hældningsgrader. Ren ingeniørkunst. 

I Danmark blev der gennem århundreder 
arbejdet meget med vanding. I 1866 blev 
Hedeselskabet dannet. Det havde til ho-
vedformål at frugtbargøre heden. Vanding 
var vejen frem. Fra slutningen af 1860-
erne blev der gravet 410 km kanaler, som 
gav vand til 7500 hektar eng. 
Og når vi siger gravet, så var det jo ikke 
med maskiner men med skovle og knofedt. 
Det var knaldhårdt arbejde.
Det er i denne fase, at Sønder Omme Kanal 
blev anlagt. Kanalen er fra 1869 og anlagt 
som led i Hedeselskabets store arbejde. 

Sønder Omme Kanal blev fredet i 2016. 
Det giver en del forpligtelser, men bety-
der også, at denne fornemme ressource 
vil være til rådighed for Sønder Omme de 
næste mange år. 

Sønder Omme kanal – stor historisk betydning og perspektiv:

En del af Sdr. Omme Kanal som man kan se for enden af Gl. Bøvlvej - herfra løber den  videre 
ind i byen.

Socialdemokratiet vil afskaffe 
forsvarsforbeholdet sammen 
med langt de fleste af de par-
tier, der er repræsenteret i 
folketinget. 
Jeg vil helt klart også anbefale, 
at der stemmes ja til at afskaffe 
forsvarsforbeholdet når vi af-
vikler folkeafstemningen ons-
dag d. 1. Juni. 

Vi skal bestemt sidde med ved 
bordet, hvor beslutningerne 
tages. Bliver det et ja til afskaf-
felse, er det efterfølgende op 
til Folketinget, om der skal ud-

sendes danske soldater til EUs 
missioner. 
Der vil ikke blive oprettet en 
EU-hær. Vi skal øge det euro-
pæiske forsvarssamarbejde og 
tage et medansvar for at løse 
de opgaver, der kan komme. 

Der er måske nogle, der synes, 
man udnytter krigen i Ukraine 
til en folkeafstemning. Her til 
vil jeg sige, at når verden for-
andrer sig så markant, så er 
det helt klart op til os at ændre 
kurs. 

EU-forsvarsforbeholdet
Krigen i Ukraine og de forfær-
delige følger der er for civilbe-
folkningen, er næsten i vores 
baghave. Den stabilitet, som 
vi troede var i hele Europa, er 
blevet ustabil med Ruslands 
invasion af Ukraine. 

Jeg siger ja til et fælles forsvar 
af vores sikkerhed.

Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Medlem af 
kommunalbestyrelsen 
for Socialdemokratiet

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Mogens Jørgensen, Dansk Folkeparti, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

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.

Her på falderebet for EU af-
stemningen skal der lyde en 
sidste appel, fra min side, om 
et NEJ.

Som jeg var inde på i senes- 
te udgave af Sønder Omme 
Posten, er det et kæmpe væl-
gerbedrag fra ja-partierne, når 
de lader som om, afstemningen 
drejer sig om Danmarks sik-
kerhed, om at stå udenfor fæl-
lesskabet og om at tage ansvar.

I valgkampen har man i snart 
alle større medier (Ekstra Bla-
det undtaget) kunnet finde den 
ene såkaldte ekspert efter den 
anden. Fælles for de ”eksper-
ter” DR, TV2 og de store dag-
blade har benyttet sig af er, at 
de er glødende EU tilhængere.

Forsker i international poli-
tik og lektor ved Institut for 
Strategi og Krigsstudier på 
Forsvarsakademiet, Peter 
Viggo Jakobsen, er IKKE en af 
de eksperter, de store medier 
benytter sig af.

På spørgsmålet om, EU’s mili-
tær har en betydning for det 
territoriale forsvar af Dan-
mark, svarer han  ”EU spiller 
ingen rolle, når det handler 
om det militære territoriale 
forsvar af Danmark. Danmarks 
forsvar håndteres af NATO. 
Derfor er det ikke korrekt, når 
danske politikere påstår, at for-
svarsforbeholdet skal afskaffes 

MERE DANMARK - MINDRE EU!

af hensyn til Danmarks territo-
riale forsvar.”

Peter Viggo Jakobsens syns-
punkter bakkes op af en udred-
ning fra 2019 udarbejdet af 
fem forskere fra Dansk Insti-
tut for Internationale Studier 
(DIIS), der konkluderer, at 
forsvarsforbeholdet ikke har 
betydning for Danmarks terri-
toriale sikkerhed.
“Forsvarsforbeholdet har ikke 
haft betydning for Danmarks 
territoriale sikkerhed, der 
fortsat varetages af og er for-
ankret i NATO-samarbejdet”.   
DIIS konkluderer samtidig, at 
“Forsvarsforbeholdet er ikke 
en hindring for, at Danmark i 
kraft af sit NATO-engagement 
og sin deltagelse i EI2, JEF og 
FNC – og i mindre omfang også 
NORDEFCO – har mulighed for 
forsvarspolitisk samarbejde 
med centrale europæiske lan-
de og ligesindede partnere”.

Når det gælder påstandene 
om, at Danmark står udenfor 
fællesskabet og ikke tager an-
svar, er svaret fra Peter Viggo 
Jacobsen også ganske klart. 
”Det er noget vrøvl, at Dan-
mark ikke kan være med til at 
bekæmpe pirateri og terroris-
me på grund af forsvarsforbe-
holdet”.   Danmark har i årevis 
bidraget militært og civilt i 
konfliktforebyggelse og freds-
skabelse – endda i de samme 
områder og lande, hvor EU har 

sine operationer. Det gælder 
lige fra at bekæmpe pirateri og 
terrorisme i Afrika til fredsbe-
varing i det tidligere Jugosla-
vien, forklarer Peter Viggo Ja-
kobsen.   Han minder om, at FN 
er til stede i langt flere lande og 
med langt mere mandskab end 
EU.   EU har cirka 4000 soldater 
og civile udsendt i sine missio-
ner og operationer rundt om i 
verden. Til sammenligning har 
FN op mod 100.000 soldater og 
civile udsendt.

Kære alle, lægger man dertil 
Tysklands og Frankrigs ønsker 
om ”en ægte europæisk hær”, 
og EU præsident Ursula von 
der Leyens ønske om flertalsaf-
gørelser uden Vetoret, handler 
det kun om en ting, mere EU.   

Mere EU betyder mindre 
Danmark.  Stem NEJ!

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen, 
tlf. 23 23 43 60
Næstformand Dansk Folkepar-
ti i Billund Kommune.
Medlem af Børne og Familieud-
valget.
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Der tages forbehold for små ændringer.

ÅRETS STORE

 JULEFROKOST 
LØRDAG D. 3. DEC. – DR. DIESEL 

LØRDAG D. 10. DEC. - MADAM BLÅ & POPROCKERNE

JULEBUFFET
Udvalg af sild med kapers, løg & karrysalat

Smørstegt fi skefi let med remoulade og citron
Varmrøget laks med syltet rødløg og dilddressing

Æg og rejer med krydderurter og citronmayonnaise
Frikadeller med stuvet hvidkål
Tarteletter med høns i asparges

Flæskesteg med jule rødkål og brunede kartofl er
Kålsalat med appelsin, æble, nødder & rosiner

Glaseret skinke med grønlangkål
Svinemørbrad a la´ creme og grov agurkesalat

Udvalg af kroens brød, rugbrød og smør
Risalamande med lun kirsebærsauce

Frugter og juleknas
Ostebræt med sprødt og sødt

Natmad: Hotdogs med det hele

Ekstra tilkøb – pr. person
(skal bestilles forud af hele gruppen)

DRIKKEVARER AD LIBITUM FRA KL 18-01:
Snaps, øl, vin, sodavand, Mokai, Brezer og kaffe  KR. 320,-

KUN 478,-
PRIS PR. PERSON

KL. 18.00 
VELKOMST - KROFATTER BYDER

VELKOMMEN TIL ÅRETS JULEFROKOST

KL. 18.30
KOKKENES STORE JULEBUFFET

KL. 21.00
BANDET SPILLER OP TIL FEST

KL. 01.00
NATMAD - HOTDOG MED DET HELE


