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Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!

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

- et flot naturbillede fra om-
rådet, 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 
erhverv i 7260.  

Indsend til:
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67

a
 s

SDR. OMME ● GRINDSTED

75 34 10 81
INFO@WESTERGAARD-EL.DK

WWW.WESTERGAARD-EL.DK

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.

Sct. Hans Fest
Torsdag d. 23. juni kl. 17.00

i Bøvl Idrætspark
Bøvlvej 167

Der kan købes karto� elsalat og pølser 
til 50 kr. pr. kuvert.

Ca. kl. 18.00 er der bål og båltage med 
forhenv. betjent Robert Mikkelsen, Bøvl.

Medbring selv ka� e og kage.
Øl og vand kan købes.

Venlig hilsen
Bøvl Idræts- og aktivitetsforening

Skole OL: 
Sølvmedalje 
til 4.a på
Sdr. Omme 
skole

 
Invitation til 

Sct. Hans - 23.juni 
i Naturrum Sdr. Omme - Skovvej 12

Fra kl.17.00 :  
Grillpølser, brød, pølsehorn, kage,

sodavand, øl og vin sælges til gode priser !!
(Evt. overskud går til Sdr. Omme Spejderne / Naturrum)

Kl.19.00 :  Bålet tændes
Sponsorat fra Sydbank Fonden overrækkes.

Båltale ved Allan Munk Nielsen.

Live musik hele aftenen, 
med bandet “Flemming og Karina”

Vi ses - det bliver hyggeligt !!
Ingen tilmelding  -   Alle er velkomne

Arrangementet foregår udendørs.

Venlig hilsen
 Naturrum bestyrelsen og Sdr. Omme spejderne 

 

Alle klasser fra 4. til 8. klasse 
fra Sdr. Omme skole var til fina-
lerne i Skole OL. 
Samtlige klasser havde kvalifi-
ceret sig til at deltage. Den stod 
på dans, roning og atletik. 

Ugen blev skudt i gang med en 
flot sølvmedalje til 4.a i dans. 
Alle andre klasser gjorde det 
super godt,  men det blev des-
værre ikke til en plads på podi-
et. 

Skole OL finalerne har været 
en fantastik oplevelse for alle 
deltagere. 

Efter i flere år at have kæm-
pet med dalende medlemstal, 
måtte den sidste bestyrelse, 
bestående af Grethe og Erling 
Jensen, Rita M. J. Hansen, 
Ernst Thomsen og Lise Bendix 
Kristiansen, kaste håndklædet 
i ringen.

Den 29. marts samledes besty-
relsen og de sidste medlemmer 
hos formanden, Lise Bendix, til 
en sildemad og et par stykker 
smørrebrød for at fejre 75 års 

Sdr. Omme Aftenhøjskole 
lukker og slukker

jubilæet, men samtidig med 
den triste baggrund, at det var 
slut med den gamle forening.
Foreningens sidste penge er 
blevet delt mellem Spejderne 
og Hyggeklubben, der strikker 
til Røde Kors.

Alle protokoller og papirer vil 
blive afleveret i arkivet.

Med venlig hilsen 
Lise Bendix Kristiansen

På generalforsamlingen den 15. marts blev det 
vedtaget at nedlægge den 75 år gamle forening.
- Af Lise Bendix Kristiansen.

- Af Louise Langvad Nicolajsen.
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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.

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

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.

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

Tirs 21/6 17:30: U12 Drenge - Holsted Sdr. Omme

Tirs 21/6 18:00: U11 Piger - Askov/Malt UI Filskov

Ons 22/6 18:00: U10 Drenge - Skovlund/Ansager Sdr. Omme

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Ligeledes sluttede BFO Serie 
5 forårssæsonen  med en 
hjemmekamp mod Ansager, 
kampen blev vundet 4-0, må-
lene blev lavet af Elias Arvad 2 
mål, og Morten Abkjær 2 mål.

Holdet forsætter i Serie 5 ef-
ter sommerferien.

1 point fra oprykning 
for BFO Serie 3
BFO’s  Serie 3  sluttede for-
årssæsonen med en ude-
kamp i Snejbjerg, kampen 
blev vundet 3-1 efter en god-
kendt indsats.
Målscorerne var Rasmus 
Junge og Jacob Holmbo Han-
sen.

BFO slutter på en 3. plads et 
point fra oprykning.

I fredags den 17. juni 
afholdte Hoven-Sdr.omme 
Judoklub et brag af et 
Klubmesterskab.

Og hold da op der blev kæmpet, 
det var virkelig flot Judo.
Selv om man kæmpede i børn, 
ungdom eller senior katego-
rien, var det meget tydeligt at 
alle og en forsøgte at bruge alle 
de teknikker de har lært i løbet 
at året.

Der var super flot opbakning 
fra forældre og familiemedlem-
mer, som var gode til at heppe.
Der var også tid til at huske 
trænerne, med lidt lækkert og 
en T-shirt med det nye logo på.

Endnu engang tak for en helt 
fantastisk sæson.
Vi ses til træning efter som-
merferien.

Klubmesterskab i Hoven-Sdr. Omme Judoklub

Tirsdag den 31. maj holdt Ak-
tive kvinder sæsonafslutning, 
som traditionen tro er grill, dog 
havde vi valgt at flytte det til Na-
turrum Sdr. Omme.
Det var de 88 fremmødte glade 
for, det er et fantastisk hus vi 
har her i byen.
Vores aktive mænd stod for at 
grille og mad var der nok af.
Det var en rigtig hyggelig af-
slutning på sæsonen.

Inden længe vil medlemmerne 
af Aktive Kvinder modtage den 
nye folder, med mange spæn-
dende arrangementer i næste 
sæson.

Sæsonafslutning i Aktive Kvinder

- Af Pia Munk.

- Af Ida Jensen.
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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. 22. JUNI TIL OG MED TIRSDAG D. 28. JUNI HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Vanvittig 
billigt

Frugt 
og grønt

 HARIBO 
       FLERE VARIANTER.   
100-120 G .  
MAX. KG PRIS 100,00   .      

PREMIER IS 
       FLERE VARIANTER.   750-800 ML . 
 MAX. LITERPRIS 33,33   .
 FROST     

 SPARERIBS ELLER 
KOTELETTER AF DANSK 
GRIS ELLER HAKKET 
GRISE- OG KALVEKØD 8-12% 
         MAX. KG PRIS 75,00   .      

 600-800 G 

 45.-  STEFF 
HOULBERG 
PØLSER 
       FLERE VARIANTER.   
270-450 G . 
 MAX. KG PRIS 74,07   .      

 PR. STK. 

 20.- 
TORSDAGS-

SMØRREBRØD

              PR. STK. 

 22.- 
              PR. STK. 

 25.- 

       PR. POSE 

 10.- 

 KERNEFATTIG
VANDMELON 
 Udenlandsk .    Kl. 1 .           

PR. STK.

28.-
SKÅRET
MELONMIX  
 Udenlandsk .    Kl. 1 .           

PR. BAKKE

25.-

OMHU
AVOCADO  
 Udenlandsk .    Kl. 1 . 4 STK.           

PR. BAKKE

25.-

GRØN BALANCE
DANSK 
ØKOLOGISK 
SPIDSKÅL        Kl. 1 .

PR. STK.

12.-

 DR. OETKER 
RISTORANTE PIZZA 
       FLERE VARIANTER.  
 320-375 G . 
 MAX. KG PRIS 62,50   .
 FROST     

           PR. PAKKE 

 20.- 

MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Allan Munk Nielsen, Konservative, der skriver 
til Sønder Omme Postens læsere. 

Noget af det, som har fyldt me-
get på vores møder i Voksenud-
valget, er ønsket om at få igang-
sat et projekt for samskabende 
teams i Billund Kommune. Der 
var stor fokus på hvordan vi 
kan få mere for vores penge og 
bedre service til vores borgere 
i valgkampen, og derfor er jeg 
rigtig glad for, at vi nu kommer 
nærmere opstart af projektet. 
Projektet tager udgangspunkt 
i erfaringer fra Holland samt 
andre kommuner i Danmark.

På mødet i maj blev vi præsen-
teret for en tidsplan for projek-
tet, samtidig med at vi politike-
re fik mulighed for at komme 
med input til hvad vi mener 
samskabende teams kan bi-
drage med. Kort fortalt går 
ideen bag samskabende teams 
ud på, at udkørende personale 
organiseres i mindre teams 
med større ansvar for at lede 
og fordele opgaverne i løbet af 
dagen, samt et overordnet mål 
om, at hjælpen skal tage afsæt i 
borgernes ønsker at borgerne 
møder færre forskellige med-
arbejdere i deres eget hjem.

For mig er det vigtigt at vi med 
projektet giver vores borgere 
en bedre service og de opnår 

større tryghed og livskvalitet 
gennem sammenhængen-
de forløb, og at de møder de 
samme medarbejdere fra dag 
til dag. Og så skal borgeren 
have større indflydelse i plan-
lægning af deres forløb, og 
sammen med medarbejderen 
få afdækket, hvilke ressourcer 
og behov den enkelte selv har. 
Det skal gerne betyde at vores 
borgere oplever en større kva-
litet i hjælpen, der er med til at 
styrke deres egen udvikling.

Medarbejderne skal gerne 
opleve mere frihed, ansvar og 
medbestemmelse i løsningen 
af de daglige opgaver. De sam-
skabende teams skal gerne 
give et større fagligt ansvar til 
medarbejderen, hvor man har 
mere frihed til sammen med 
borgeren at planlægge det for-
løb, som skal hjælpe borgeren, 
og udgangspunkt i det person-
lige behov for hjælp og pleje.

Fra kommunens side skulle vi 
også gerne opleve en større 
tilfredshed med de ydelser 
vores medarbejdere leverer 
til borgerne, gennem nytænk-
ning af opgaveløsningen, og 
inddragelse af borgere og 
civilsamfund. Samtidig håber 

jeg også at denne nytænkning 
kan være med til at gøre Billund 
Kommune til en mere attrak-
tiv arbejdsplads, og det bliver 
nemmere at rekruttere og 
fastholde dygtige og kvalifice-
rede medarbejder.

I første omgang skal der star-
tes et pilotteam op, som skal 
tage udgangspunkt i et be-
grænset område, og så skal 
resten af organisationen bruge 
de erfaringer dette team gør 
sig, til at rulle ud til de reste-
rende teams. De samskabende 
teams kommer ikke til at løse 
alle vores problemer, men jeg 
håber det kan være med til at 
give vores borgere en bedre 
kvalitet i plejen, der leveres 
samt skabe bedre forhold for 
vores medarbejdere, og give 
dem mere medbestemmelse 
og frihed i det daglige arbejde. 

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

Samskabende teams i Billund Kommune

GENOPSLAG
Gravermedhjælper 

ved Sønder Omme Kirkegård
En stilling som gravermedhjælper ved Sønder Omme Kirkegård, Sønder Omme Sogn, 
er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Stillingen som gravermedhjælper er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du deltager i 
den daglige drift og vedligehold af Sønder Omme Kirkegård og arealerne omkring, samt 
den offentlige del af præstegårdens have. Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden.

Sønder Omme Kirkegård har udarbejdet en udviklingsplan, som man tager udgangs-
punkt i og arbejder efter. Ved gravers ferie og fravær, skal du kunne varetage ansvaret og 
vedligehold for kirkegården på egen hånd. Der må påregnes weekendarbejde.

Sønder Omme kirke er under forandring med nyansat præst og der er samarbejde med 
kirke- og kulturmedarbejder (daglig leder), graver og et menighedsråd, der sammen ar-
bejder for sognets udvikling og et godt arbejdsmiljø. 

Stillingen er på 30 timer pr. uge. 
Aflønningen sker på timebasis. 
Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Vi forventer, at du:
• har praktisk sans
• trives med udendørs og fysisk arbejde
• kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt
• er ansvarsbevidst og samvittighedsfuld med arbejdets udførelse
• har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdspladsens 
   særlige karakter
• har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab
• kan og vil vikariere for graveren ved ferier og fridage. 
   Der kan endvidere lejlighedsvis blive behov for, at gravermedhjælperen vikarierer for
   kirke- og kulturmedarbejderen i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger
• har empati og er god til at tale med kirkegårdens besøgende
• gerne har erfaring på området (dog ingen betingelse)
• har kørekort (B, A10)

Sønder Omme har 1684 indbyggere og seks ansatte i sognet foruden sognepræsten. 
Sognet er kendetegnet ved stor foreningsaktivitet og sammenhold. Der er god tilslutning 
til sognets aktiviteter.

Vi tilbyder:
• et selvstændigt, spændende og udfordrende job med udviklingsmuligheder
• et godt kollegialt samarbejde med sognets præst, graver, kirke- og kulturmedarbejder,
   organist og kirkesangere
• et arbejde i et sogn med højt fokus på udvikling af kirkelige aktiviteter
• mulighed for at være med til at udvikle og fremtidssikre kirkegårdens tilbud og udtryk

Ansættelse sker ved Sønder Omme Sogns menighedsråd, 
beliggende Linde Allé 1, 7260 Sønder Omme.

Ansættelse og aflønning efter Overenskomst for 
gravermedhjælpere på landsbykirkegårde, indgået mellem Kirkeministeriet og 3F. 

Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
kontaktperson Henrik Knudsen på telefonnummer 23 71 28 63 

eller graver Gitte Jørgensen på 23 34 33 80.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 
Sønder Omme Sogns menighedsråd på mail 7979fortrolig@sogn.dk 

Du skal være opmærksom på, at vi laver løbende samtaler og ansætter, 
når vi har en stærk kandidat til stillingen - så send din ansøgning 

snarest muligt og senest d. 6. juli kl. 12.00!

NB: Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer og børneattest.

Vi har rigtig meget brug for je-
res hjælp igen!
Det er så fantastisk at se, at der 
er liv i byen igen hver lørdag, 
hvor der er kræmmermarked 
ved OK+. - Og i den forbindelse  
håber vi på, at mange vil hjælpe 
os med opsætning- og ned-
tagning af flag-allé de næste 
mange lørdage hen over som-
meren.

Vi har oprettet en ny facebook 
gruppe ”Flag-allé i Sdr. Omme”.
Ønsker du at hjælpe os, så kan 
du gå ind i denne gruppe og 

skrive hvilke dage du kan hjæl-
pe, så vi forhåbentlig får flag op 
hver lørdag frem til slut den 3. 
september. 

Det er også muligt at tilmelde 
sig ved at sende en sms eller 
ringe til Kim Eg Bjerg på telefon 
52 24 34 82.

Tilmeld dig facebook gruppen
 ”Flag-allé i Sdr. Omme”

Myrer i drivhuset er et ret al-
mindeligt problem. Ifølge Ha-
veselskabets drivhus-ekspert 
Lars Lund, skyldes det den 
dejlige varme, men er ofte også 
forbundet med, at der er blad-
lus på planterne.  Myrerne spi-
ser ikke bladlus, men de spiser 
deres afføring – den såkaldte 
“honningdug”.

Myrerne foretrækker steder, 
der er tørre, så den bedste 
måde at begrænse problemet 
er at vande hyppigt i en perio-
de, der hvor myrerne er. 
Er det i plantesækken, så vand 
direkte i plantesækken, så den 
bliver rigtig våd. I den periode 
skal man ikke også fylde vand i 
kapilærkassen, da planterne så 
vil få for meget vand.   
Brug af gift er ikke noget Ha-
veselskabet vil anbefale. Slet 
ikke i nærheden af spiselige 
afgrøder. Vælger du alligevel at 
bruge gift, skal det gøres med 
omtanke. Brug kun godkendte 
bekæmpelsesmidler. En myre-
lokkedåse kunne være en mu-
lighed. Her er det kun myrerne, 
og ikke andre dyr, der kan få fat 
i giften. 

Til sidst: Overvej om myrerne 
overhovedet skal udryddes. De 
skader ikke dine planter, så hvis 
ikke de ligefrem laver ødelæg-

gende skader, så kan man be-
tragte dem som små individer, 
der blot hygger sig ved at bo i 
dine kapilærkasser.

Sæson for 
myrer

Sønder Omme Posten
Sønder Omme Posten online for borgere i 7260

-holder sommerferie
i ugerne

27 - 28 - 29 - 30
Den sidste avis inden ferien udkommer mandag den 27. juni.
Den første avis efter ferien udkommer mandag den 1. august.

I hele ferie perioden kan der sendes artikler til post@annitta.dk 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, til det du gerne vil skrive 

om, så ring på tlf. 61 16 57 67.

- Af Sdr. Omme Borger & Erhverv.
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Er du mellem 18 og 108, 
sidder du alene med din aftensmad 
– og er du ved at være træt af det?

Så kom og spis sammen med os andre, 
som også ellers ville have siddet alene.

- Så deler vi noget lækkert mad, får et glas vin 
eller en øl og nyder fællesskabet!

Tid: Onsdag den 29. juni kl. 17.30.
Sted: Sognehuset, Linde Allé 1, Sdr. Omme.
Pris: Denne gang er det GRATIS - for MENY spon-
sorerer den sidste ”madklub” før sommerferien!
Tilmelding: E-mail til sdrkirkekultur@gmail.com 
eller sms til 40 10 50 36- senest onsdag den 22/6.

Madklubben for enlige

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

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard
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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


