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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.

Flow Your Life - Fra Fyn til egen klinik i Sdr. Omme

Da Charlotte Egdal Sjøgaard 
rejste til Sdr. Omme i 1999, for 
at arbejde i køkkenet hos sin 
far, som var daværende ejer 
af Sdr. Omme Kro, havde hun 
slet ikke forestillet sig, at hun 
her omkring 20 år senere ville 
være indehaver af sin egen kli-
nik i Sdr. Omme.
Charlotte er født og opvokset 
på Fyn og havde hendes far ikke 
købt Sdr. Omme Kro, var det 
nok usandsynligt, at hun ville 
have bosat sig og startet egen 
klinik i byen.

Charlotte er 46 år og har to 
børn på hhv. 12 og 14 år. Da hun 
fik børn, tog hun arbejde på 
BoConcept, hvor hun efter et 
par år blev kantineleder, der-

På opfordring fra Sønder Omme Posten, fortæller Charlotte Egdal Sjøgaard om sin klinik Flow Your Life. - Og om hvordan 
hun kom fra Fyn og endte med at starte sin egen klinik i Sdr. Omme.

efter arbejdede hun i køkkenet 
på Erhvervspark Midt i Sdr. 
Felding.

I 2017 tog Charlotte Health 
Mentor uddannelsen sammen 
med sin bedste veninde. En 
uddannelse hvor alt det natur-
lige er i fokus. Kost, homøopati, 
kosttilskud, menneskekund-
skab og massage. 

”For at kunne komme til eksa-
men skulle jeg inden have haft 
25 massageklienter igennem, 
så jeg startede op hjemme i pri-
vaten. Jeg blev rigtig glad for 
det og fortsatte efter eksamen 
med klinikken Flow Your Life på 
hjemmeadressen, sideløbende 
med mit arbejde. Det fortsatte 

jeg med indtil marts i år, hvor 
jeg så rykkede i lokalerne på 
Vestergårdsvej 9”, fortæller 
Charlotte.
”Jeg var et sted i livet, hvor jeg 
følte for, at gøre lige nøjagtigt 
det, som jeg havde lyst til og da 
køkkenarbejdet med de mange 
tunge løft, blev for hårdt for 
min ryg, så sadlede jeg om. 
- Et skift jeg havde taget tilløb 
til i mange år, men ikke rigtig 
havde turdet. 
Men da jeg solgte mit sommer-
hus og fik en lille pose penge ud 
af det, fik jeg pludselig mulig-
heden for at tage zoneterapeut 
uddannelsen, som jeg havde 
drømt om i mange år. 
Den er jeg færdig med midt i 
december i år, men tilbyder al-
lerede elevbehandlinger.
 

Jeg arbejder nogle timer om 
ugen på Q8, så jeg er sikker 
på at økonomien hænger sam-
men. Det er et rigtig godt sup-
plement og jeg er glad for at 
være der”.

Charlotte har godt gang i klinik-
ken, selvom hun fra starten var 
nervøs for, om det nu kunne gå. 
Men som det ser ud nu, så er 
der en stor del af klienterne, 
som kommer igen og der kom-
mer hele tiden nye til. 
”- Jeg synes det er som det skal 
være, men min drøm er selvføl-
gelig, at kunne leve af klinikken, 
det er jeg nu sikker på at jeg 
kommer til”.

”Det er vigtigt for mig, at der 
på klinikken er en atmosfære 
af ro. At når man træder ind, 
så sænkes paraderne og der er 
kun en ting der er i centrum –
og det er en selv.
Det er min opgave at skabe den 
atmosfære og jeg gør alt for at 
give folk den oplevelse. Det er 
klienten der bestemmer hvor 
meget der skal snakkes, hvad 
det er behovet/fokus skal være 
lige den dag”.
Charlotte tilbyder massage, zo-
neterapi, saunatæppebehand-
linger, cupping og vejledning i 
kosttilskud og homøopati. 

”Det er vigtigt for mig, at gøre 
opmærksom på, at jeg ikke er  
læge og det er altid et must, at 
have lægen med, hvis man har 
problematikker, der er alvorli-
ge”, siger Charlotte. 

Det er alle slags mennesker 
der kommer på klinikken, alle 
aldre og det er mange forskel-
lige ting de slås med. Spæn-
dinger, angst, stress, forstop-
pelse, hovedpine, hormonelle 
problemer, ødemer, allergi og 
meget andet.
”Det er fantastisk at følge og 
opleve fremgangen hos mine 
klienter, efter en eller flere 
behandlinger. Når en klient rej-
ser sig og siger: ”Ej, hvor har 
det løsnet op eller jeg har helt 
ro indeni nu”. Så er min mission 
fuldført!

En Health Mentor er en, der 
ser kroppen som en helhed.  
- Hvor man bruger det naturli-
ge i stedet for det kemiske. En 
der sætter velvære og kropste-
rapi højest.

Charlotte fortæller: Det er fan-
tastisk hvad kroppen kan og 
hvordan du kan hjælpe den til 
helbredelse med alt det natur-
lige, alt det der ingen bivirknin-
ger har. Dermed siger jeg ikke, 

at du ikke skal snakke med din 
egen læge, det kan være livs-
nødvendigt med medicin fra 
lægen. Det er vigtigt at kende 
din diagnose og dermed gøre 
det, der er bedst for dig.

Kosten har så stor betydning 
for, hvordan mennesket trives 
og fungerer. Sygdomme kan 
behandles naturligt og som et 
supplement til det kemiske, 
hvis det ikke kan undværes.
Hvem kender ikke til, at blive 
sur og irritabel og ikke mindst 
få den vildeste hovedpine efter 
indtagelse af sukker? Blive op-
pustet efter indtagelse af brød 
eller få andre reaktioner på 
indtagelse af nogle fødevarer, 
som tricker et eller andet i en?

Jeg kender alt til det, jeg mær-
ker og ser på egen krop, hvad 
ubalancer gør. Jeg er glad for, 
at være blevet så meget kloge-
re på det. Jeg ved hvor svært 
det kan være at holde fast, 
falde i og komme op på hesten 
igen.

Klinikken Flow Your Life ligger 
på 1. sal på Vestergaardvej 9. 
Charlotte er klar over at det 
kan være et problem for f.eks. 
gangbesværede at komme 
op ad trappen, selvom det er 
en god trappe med gelænder. 
Derfor kører hun også ud til 
folk og giver behandling.

Her i sommerperioden, fra uge 
27 - 32 tilbyder Charlotte 35 
min. massage for 250 kr., det 
er 50 kr. billigere end normalt.
På hjemmesiden www.flow-
yourlife.dk, kan man booke 
tider og læse mere om hvad 
klinikken tilbyder. Eller man 
kan ringe til Charlotte på tlf.  
27 10 28 57.
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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

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

Personaleændringer
Ved skoleårets afslutning er der flere ansatte, som vi skal sige 
farvel til.

Anni Schrøder har valgt at gå på efterløn til sommerferien.
Anni har været lærer på skolen siden maj 2004.
Lisbeth Østergaard har valgt at søge nye udfordringer, så hun 
stopper også til sommerferien. Lisbeth har været her siden 
august 2014.
Tenna Olsen har også valgt at søge nye udfordringer, så hun 
stopper også til sommer. Tenna har været hos os siden juni 
2015, men har dog været væk i forhold til barselsorlov de se-
neste tre år.
Sanne Kjær har også valgt at gå på efterløn. Sanne startede i 
december som vikar for Katja.
Trine Katborg Pedersen stopper som pædagogmedhjælper i 
Fritteren til udgangen af juli. Trine har været her siden januar 
2021.
Sisse Thomsen har valgt at stoppe her i midten af juni. Sisse 
har være ansat som pædagogisk assistent i 0A og SFO siden 15. 
marts.

Jeg vil gerne, på skolens vegne, sige tak til alle for indsatsen 
gennem årene – og held og lykke fremover.

Skolebestyrelsen har 
konstitueret sig
Der er valgt formand og næstformand i skolebestyrelsen med 
tiltrædelse 1. august.
Johan Sørensen fortsætter som formand. Anja Dam Ørts Han-
sen fortsætter som næstformand.

Sommerkoncert i 
mellemgruppen
Vi har haft sommerkoncert i mellemgruppen, hvor alle klasser 
gav et nummer. Der har været øvet længe og koncentreret, så
det kom der fine små fremførelser ud af.

Besøg hos Økogrisen
Elever fra 8.årgang har været på gårdbesøg hos landmand og 
skolevært, Nicolai Pedersen. Han driver Stenager Økogris ved
Hovborg. Her er det grisen, han og medarbejdere lever for.
”Det blev en spændende dag med gode naturoplevelser, leg og 
læring. Selvom børnene kommer fra landlige omgivelser, gjor-
de både maskinparken samt mødet med de mange husdyr og 
kæledyr et stort indtryk,” fortæller de to naturfagslærere på 
skolen.

Dimission
Vi havde dimision tirsdag d. 21. juni, hvor vi sagde farvel til 18 
unge mennesker, som nu er på vej til næste skridt i livet.

Skolestart
Første dag efter sommerferien er mandag d. 8. august, hvor 
alle mødes kl. 8.00 i Valhal.
SFO’en er åben i alle uger hen over sommeren.

På skolens vegne vil jeg gerne ønske alle en god sommer. 
Tonny Akselsen, Sdr. Omme Skole

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

Nu er det endelig igen blevet 
sommer og vi har glædet os 
til alle de fornøjelser, som det 
medfører. 
Sommeren er forbundet med 
glæde og gode minder. Og nu 
vil jeg gerne tilbyde børnene i 
Sdr. Omme, som netop er gået 
på sommerferie fra 4. klasse, 
endnu et godt minde – de kan 
nemlig nu komme til minikon-
firmand i Sognehuset. 

”Minikonfirmand” er efter-
hånden en gammel kending 
indenfor folkekirken, men det 
er også en yderst populær og 
yndet ordning. Pga. forskelli-
ge omstændigheder, har det 
desværre ikke været muligt at 
tilbyde forløb med minikonfir-
mander her i byen de seneste 
år, men det gør jeg nu et forsøg 

Kom til Minikonfirmand
i Sognehuset

på at ændre – for også jeg fin-
der ordningen yderst givende. 

I uge 28 tilbyder jeg et intensivt 
minikonfirmand-forløb for år-
gang 11 og 12. Mandag - torsdag 
vil jeg hente dem, i samarbejde 
med kirkens kirke- & kultur 
medarbejder, ved SFO’en kl. 
08.00. Efter 4 timer vil de blive 

afleveret igen – det vil derfor 
være fint, at de har en snack-
madpakke med. 
Igennem de 4 dage vil vi hygge 
os, lege og lære; om kirken, 
biblen og det at være menne-
ske i dagens Danmark. 
Vi vil synge og vi vil skabe nye 
venner og forhåbentlig gode 
oplevelser for sommerens lan-
ge ferie. 

Invitationerne er allered sendt 
ud og seneste tilmelding er d. 
5. juli på tlf. 40 10 50 36 eller 
e-mail sdrkirkekultur@gmail.
com. 

Vi vægtlægger et forløb, der 
bygger på oplevelser og er-
faringer. Som afslutning på 

forløbet vil der blive holdt en 
gudstjeneste i kirken søndag 
d. 17. juli kl. 10.30, hvorefter 
minikonfirmandernes familier 
inviteres til frokost i præste-
gårdshaven. 

Jeg håber, at der trods den 
sene udmelding, vil være støtte 
og opbakning til forløbet. 
Det er gratis at være med, men 
helt klart en investering i bør-
nene og kirkekulturen. 

Bedste sommerhilsner 
fra  sognepræst 
Patricia Paarsgaard

Gevinsterne kan afhentes i Multicentret, onsdag den 10. august 
2022 imellem kl. 18.30 - 20.00.

Udtrækninger i 
Fodboldlotto juli 2022
Udtrækninger: Juli

1. Præmie nr. 26 DKK 200‐
2. Præmie nr. 155 DKK 200‐
3. Præmie nr. 720 DKK 200‐
4. Præmie nr. 312 DKK 200‐
5. Præmie nr. 387 DKK 200‐
6. Præmie nr. 653 DKK 200‐
7. Præmie nr. 702 DKK 100‐
8. Præmie nr. 199 DKK 100‐
9. Præmie nr. 534 DKK 100‐
10. Præmie nr. 103 DKK 100‐
11. Præmie nr. 25 DKK 100‐
12. Præmie nr. 395 DKK 100‐
13. Præmie nr. 489 DKK 100‐
14. Præmie nr. 195 DKK 100‐
15. Præmie nr. 490 DKK 100‐
16. Præmie nr. 271 DKK 100‐
17. Præmie nr. 180 DKK 100‐
18. Præmie nr. 232 DKK 100‐
19. Præmie nr. 96 DKK 100‐
20. Præmie nr. 258 DKK 100‐
21. Præmie nr. 283 DKK 100‐

Gevinsterne kan afhentes i Multicentret, Onsdag den 10/8‐2022 imellem 18.30‐20.00
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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. 29. JUNI TIL OG MED TIRSDAG D. 5. JULI HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

PR. POSE

7495

 GØL PØLSER 
       Frankfurter,  Grillpølser 
eller Sommergriller.  
 1,26-1,428 kg . 
 Max. kg pris 59,48   .    
 BEGRÆNSET PARTI 

 FIRST PRICE 
ØKOLOGISK 
JUICE 
       Appelsin eller Æble.  
 1 liter .  Max. 4 stk. 
pr. kunde pr. dag. 
 Herefter er prisen 
7,95 pr. stk .      

 ARLA 
KOLDSKÅL 
ELLER CHEASY 
LAKTOSEFRI 
KOLDSKÅL 
       Arla: Tykmælk/æg, 
Tykmælk/jordbær.  
 1 liter   .      

PR. STK.

12.-
PR. STK.

595

 STOR 

POSE 

MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR

 GESTUS JUICE 
       Mild multifrugt, 
Appelsin eller Æble. 
 1 liter   .      

 GRØN BALANCE 
ØKOLOGISKE 
GRØNTSAGER 
Flere varianter.   250-450 g . 
 Max. kg pris 40,00   .
 Frost     

 TOMS SLIKPOSE 
ELLER GULD 
KARAMELLER 
       Flere varianter.   100-130 g . 
 Max. kg pris 100,00   .      

 FAXE KONDI, PEPSI MAX, 
ROYAL PILSNER ELLER 
CLASSIC 
       Royal Pilsner eller Classic 
18 x 33 cl, Pepsi Max eller 
Faxe Kondi 20 x 33 cl.  
 Max. literpris 11,62   .    
 Afhentningspris
Sælges kun i hele rammer 

1000-1400 G KRYDDER-
KAM, 500 G OKSETYK-
STEGSMEDALJONER 
ELLER 1500 G  HAKKET 
DANSK GRISE- OG 
 KALVEKØD 8-12 % 
         Max. kg pris 179,90   .      

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 29. JUNI TIL OG MED TIRSDAG D. 5. JULI HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

 CONO SUR BICICLETA 
 Chile .      Flere varianter.   75 cl . 
  Literpris v/3 flasker 55,56   .      

MÅNEDENS
SUPER TILBUD

GÆLDER 01/07 TIL 31/07

PR. POSE

10.-

PR. STK.

8.-

PR. POSE

10.- PR. RAMME

69.-
+PANT

PR. FLASKE

125.-
PR. PAKKE

8995
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Sønder Omme Posten
Sønder Omme Posten online for borgere i 7260

Brug Sønder Omme Posten! 
Det er gratis at skrive i avisen, vi bringer gerne stort og småt 

fra borgere, foreninger, klubber og erhverv.
Det er også muligt at annoncere i Sønder Omme Posten,

- og det er faktisk slet ikke så dyrt.
Sønder Omme Posten ligger på byportalen 

www.sdr-omme.dk
Det er borgere, foreninger, klubber og erhverv, der skriver 

og bringer billeder i avisen, om det der rør sig i 7260.
Send 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.

Sønder Omme Posten
Sønder Omme Posten online for borgere i 7260

Sønder Omme Posten 
holder ferie i ugerne 
27 - 28 - 29 - 30

Denne, er den sidste avis inden ferien.
Den første avis efter ferien udkommer mandag den 1. august.

I hele ferieperioden 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.

Omme marked har nu været 
afholdt 3 lørdage siden den  
11. juni og tilslutningen har 
været lidt større fra gang 
til gang, både af kræmmere 
og besøgende. Vi håber selv-
følgelig at markedet bliver 
endnu større hen over året. 
Vi gør hvad vi kan for at for-
midle budskabet om det nye 
kræmmermarked, både via 
facebook, i Sønder Omme 
Posten og ved omdeling af 
flyers på andre kræmmer-
markeder.

Omme Marked fortsætter som-
meren over indtil den 3. sep-
tember, hvor det sidste marked 
for denne sæson bliver afholdt.

OK+ står for salg af hotdogs, 
grillpølser samt øl og vand. 

Markedet er åbent fra kl. 7.00, 
hvor der vil være en repræsen-
tant fra Sdr. Omme Borger- & 
Erhvervsforening til at anvise 
pladser til kræmmerne.

Det er tilladt at køre ind på om-
rådet med bilen og pakke ud 
indtil  kl. 9.00, hvor bilen skal 
flyttes til p-pladsen ved åen. 

Ønsker man at have bilen med 
på standen, er der også mulig-
hed for det. Bilen kan parkeres 
på pladsen nord for OK+. 
Skal bilen bruges i forbindel-
se med selve markedet, så 
kan man samme sted stille sin 
stand op. 

Vi er i Sdr. Omme Borger- og 
Erhvervsforening rigtig glade 
for at have et marked tilbage, 
og det giver et dejligt liv i byen. 

Omme Markedet
- Af Borger & Erhverv

I den forbindelse arbejder vi 
også på at få flag-alléen op hver 
lørdag, vi mangler dog stadig 
nogle frivillige hænder til at 

dette kan lykkes. Derfor har vi 
oprettet en gruppe på Face-
book ”Flag-allé i Sdr. Omme”, 
hvor man kan tilmelde sig og 
give en hånd, de dage man har 
mulighed for det. Har man ikke 
Facebook, men stadig gerne vil 
hjælpe med Flag-alléen, så kan 

man kontakte Kim Eg på tele-
fon 52 24 34 82.

Borger & Erhverv ønsker 
alle en rigtig god sommer!

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

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

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

ApS
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- Indsendt af Dagplejen

I torsdags var vi i dagplejen 
samlet til Sankt Hans bål, bør-
nene gik meget op i at der var 
ild og ikke mindst at heksen 
skulle brænde, så det stod de 
længe og så på.
Som det sig hør og bør, så fik 
vi pølse og brød, til stor fornø-
jelse for børnene, vi sluttede af 
med frugt og små rosinpakker.
Efter en dejlig formiddag med 
masser af leg, var det trætte 
børn der skulle hver til sit og 
have en god middagssøvn.

Sankt Hans bål i Dagplejen

For andet år i streg blev der af-
holdt Skt. Hans ved Naturrum i 
Sdr. Omme.

I år måtte vi erkende at som-
mervarmen viste sig fra den 
flotte side, det var ”så flot” at 
gæsterne søgte skygge.

Publikum var en dejlig blanding 
af alle generationer, som nød 
hinandens selskab. De mindste 

En varm aften i Naturrum

havde mulighed for at lave pop-
corn på bål.

Årets båltaler var Allan Munk 
Nielsen, byrådsmedlem fra de 
Konservative.
Og bandet ”Flemming og Kari-
na” sørgede for livemusikken 
hele aftenen.
Jonas Simonsen fra Sydbank 
i Grindsted kom med en gave 
til Naturrum Sdr. Omme på 

20.000,- og som han sagde 
til Skt. Hansgæsterne, at man 
endelig skulle søge hvis man 
har nogle gode projekter i Sdr. 
Omme.
Vi antager at der var 200 gæs-
ter i løbet af aftenen.

Sdr. Omme Spejderne og Na-
turrum Sdr. Omme takker for 
den flotte opbakning, vi håber 
at vi ses til næste år.

- Tekst og foto: Lenni Andersen
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John Rendboe, ejer af virksom-
heden Kulturplan.

Det er næsten ikke til at se det, hvis man ikke 
lige ved det: Men Sønder Omme Station har 
haft afgørende betydning for byen. 

Ja, det er spørgsmålet om Sønder Omme 
overhovedet havde været en by uden station 
og bane. Forhistorien går langt længere til-
bage. Til middelalderen. Den historie har vi et 
klart bevis for i form af kirken. Kirken er med 
sikkerhed fra middelalderen. På skrift kendes 
den fra slutningen af 1300-tallet. Flere steder 
er den angivet til ca.1170. Det er muligt. Søn-
der Omme Kro er fra 1780, så selvfølgelig har 
der været mennesker i Sønder Omme længe 
før jernbanen kom til. 

Kirke, kro, skole og smedje fra 1906 – det er 
Omme Lift i dag – var de første markører for 
byen. Men et kig på forskellige kort viser, at 
der ikke rigtig var nogen bebyggelse af betyd-
ning. Sønder Omme var navnet på sognet. Ikke 
byen, for der var ikke nogen by. Faktisk var det 
ikke en gang en landsby. 

Jernbaner var enorme projekter, som blev 
vedtaget som en slags rammelovgivning i 
Folke- og Landsting. Typisk med 10 års mel-
lemrum. I 1908 blev et stort sæt jernbaner 
i Jylland og på Vestfyn vedtaget. Bl.a. Trold-
hede-Kolding-Vejen banen. Her var Sønder 
Omme en station. En station der åbnede 1917. 

I dag kan det være svært at forestille sig 
hvor stort stationsområdet var. Selve Sønder 
Omme station var med 350 m krydsningsspor, 
troljeskur, vognvægt. Året efter åbningen kom 
der i 1918 sidespor til kartoffelmel fabrik. Vest 
for bygningen var der et 190 m læssespor med 
sporskifte i begge ender, fold, rampe, private 
varehuse og et blindspor til offentligt varehus.

Straks var der flyttet driftige mennesker til 
det nye sted, formentlig fyldt med pionerånd. 

Der skulle bygges en helt ny by op. 

Ganske længe kneb det med at få navnet Søn-
der Omme overført fra det vidtstrakte sogn til 
selve den nye by. Men det lykkedes og Sønder 
Omme blev en blomstrende stationsby. Her 
var købmand, mejeri, lægehus og meget mere. 
Man kunne leve hele sit liv i byen. 

Selve banen var i de første år en glimrende 
forretning, men 1920-erne og 30-erne var 
mere bløde. Så kom krigen og der kunne tje-
nes penge på brunkul transport. Derefter var 
det igen mindre klart hvor overskuddet skulle 
komme fra. Imidlertid overses det ofte i disse 
beregninger hvilken betydning banen havde 
for egnen. Antallet af arbejdspladser og boli-
ger var steget fra næsten ingen ting til en re-
gulær by. Fra ikke at have været stor nok til at 
blive kaldt landsby, men blot være et par huse 
uden eget navn, var Sønder Omme i løbet af få 
år officielt blevet en by af pæn størrelse. 

Da Lejrskov Sognekommune i 1965 ikke læn-
gere ville være med til at betale, var hele jern-
banen dødsdømt.
25.august 1917 åbnede stationen i Sønder 
Omme. 31. marts 1968 lukkede den. 

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

Kulturhistoriker 
John Rendboe fortæller...

Sønder Omme Station

Selve stationsbygningen i Sønder Omme 
består heldigvis stadig. Den er tegnet af 
Robert V. Schmidt (1880 – 1960). Dengang 
en usædvanlig driftig arkitekt, der boede i 
Kolding. Han var foregangsmand for Bedre 
Byggeskik bevægelsen, der helt op i 1960-
erne prægede dansk byggeri i meget høj 
grad. Schmidt var meget aktiv 1910-erne og 
1920-erne. I disse år tegnede han bl.a. alle 
bygninger på Troldhede-banen. Det blev i alt 
til 30 stationsbygninger fra Schmidts hånd. 

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

Hvad sker der i DF, og hvorfor 
sker det. Spørgsmål som man-
ge stiller i disse dage. Svaret 
er ikke entydigt, men her er 
nogle af mine tanker. Det er en 
kombination af helt normale 
mekanismer i politiske partier, 
krydret med den særlige ånd, 
der hidtil har gjort sig gælden-
de i Dansk Folkeparti.

Den altafgørende enkeltfak-
tor for krisen er selvfølgelig 
svigtende opbakning fra væl-
gerne. Dårlige valg og dårlige 
meningsmålinger udløser altid 
uro i et parti og, som minimum, 
to mekanismer. 1) Hvis man sid-
der på 20 folketingsmandater, 
men meningsmålingerne siger, 
at man kun står til at genvinde 
de 12, begynder de 20 at kigge 
på hinanden og tænke, er det 
mig der ryger ud. Rundt om i 
landet kan partiets øvrige fol-
ketingskandidater ligeledes se 
deres chance, for at opnå valg, 
forringes. Så kigger mange 
mod partitoppen og partile-
deren, og tænker, det er jeres 
skyld, at jeg ikke bliver valgt, 
og DF mistede hele 21 manda-
ter ved folketingsvalget i 2019. 
2) I alle partier sidder der folk 
på spring, der selv ønsker at 
være partiledelsen og parti-
leder. Når partiet rammes af 
nedgang, svækkes den nuvæ-
rende ledelse, og spillet om 
magten i partiet åbnes op. Det 
er så her Dansk Folkeparti har 
været anderledes, men ikke er 
det længere.

Dansk Folkeparti har på traditi-
onel vis været et parti med par-
tiorganisation, partistruktur 
og partiledelse, Ja i mange år 
endda topstyring. Men på sam-
me tid har vi været en familie. 
En tæt familie. Partistifter og 
partileder, partiets ”mor” Pia 
(Kjærsgaard), var en politisk 
uskolet ansat i ældreplejen fra 
Gentofte, der afsluttede sit liv 
uden for Christiansborg, med 
en nattevagt i hjemmeplejen, 
inden hun mødte ind i Folketin-
get om morgenen til sin første 
dag som vikar for Mogens Gli-
strup. Når Pia i partiets spæde 
start var rundt i landet og sikre 
opbakning, boede hun hjemme 
ved lokale medlemmer. Da hun 
brød med Fremskridtspartiet, 
og stiftede Dansk Folkeparti 
fik jeg og mange andre ”et nyt 
hjem”. Vi ville ikke forandre 
Danmark, men bevare Dan-
mark. Vores folkevalgte var 
”almindelige” mennesker for-
enet af tre grundpiller. Skepsis 
overfor den magt til EU, de an-

DANSK FOLKEPARTI I KRISE
dre borgerlige partier ønske-
de, forståelse af konsekvenser-
ne af den stigende muslimske 
indvandring, og dermed mod-
stand mod den, og ønsket om 
en værdig og omsorgsfuld 
ældrepleje.  Dansk Folkepartis 
årsmødefester har (indtil det 
seneste) været som at deltage 
i en 50 års fødselsdag i familien 
og gode venners lag. Højt hu-
mør og ingen løftede parader, 
gensyn med gode venner, et 
par stykker for meget under 
vesten og et par timer for sent i 
seng. Kærlige og humoristiske 
kommentarer under morgen-
maden, til de der fik lidt mere 
end et par for meget under 
vesten. En familie, hvor alle 
arbejdede i samme retning, 
og accepterede deres plads i 
det fælles fodslag for et trygt, 
ligeværdigt Danmark. De me-
kanismer jeg har beskrevet tid-
ligere, eksisterede ikke rigtigt i 
DF. For hvem vælter en kærlig 
mor eller far af pinden, hvem 
svigter sine bedste venner, for 
selv at få en bedre plads?

I 2012 trådte Pia tilbage, og Kri-
stian (Thulesen Dahl) overtog 
formandsposten og ledelsen 
af DF. Det har efterfølgende 
vist sig, at Pia måske trådte 
tilbage før hun helt var klar til 
det. Og det har ligeledes vist 
sig, at hun og Kristian havde 
forsømt, det man kan kalde 
forventningsafstemning. Kort 
sagt hvor meget skulle den 
tidligere formand deltage i le-
delsen af partiet fremadrettet. 
I årene efter formandsskiftet 
undergik partiet to andre for-
andringer, medlemstallet og og 
opbakningen fra vælgerne steg 
eksplosivt, og ungdomsorgani-
sationen begyndte at ”spytte” 
politikere ud. Unge politisk 
skolede mennesker, opdraget 
i, og til, det politiske spil man 
kender i alle andre etablerede 
partier. De mange nye medlem-
mer og flere mere traditionelle 
politikere har betydet, at parti-
et ikke længere kun er familie. 
Det er delvist familien, men det 
er også et parti med unge am-
bitiøse politikere, der selv vil til, 
og de traditionelle magtkampe 
der følger med.

Op til det seneste EU parla-
mentsvalg, hvor Morten (Mes-
serschmidt) havde valgt ikke 
at genopstille, gik en af partiets 
yngre talenter, Anders (Visti-
sen), offentligt ud og meldte 
sit spidskandidatur, en anden 
af de yngre kræfter, hans gode 
ven fra DFU (Dansk Folkepartis 

Ungdom) dagene Peter (Ko-
fod), gik ligeledes offentligt 
ud, og bakkede op om Anders` 
spidskandidatur.  Begge uden 
forudgående afstemning med 
ledelsen. Den slags plejede man 
ikke at gøre i familien DF, og det 
blev besluttet, at sætte de unge 
mennesker lidt på plads. Det 
blev gjort ved at udpege Peter 
til spidskandidat, til en post han 
ikke ønskede, og for snuden 
af hans gode ven Anders, der 
brændende ønskede posten. 
Det var en taktisk brøler af le-
delsen. EU-parlamentsvalget 
var en katastrofe for DF, og 
kun Peter blev valgt. Samtidig 
svækkede det DF til folketings-
valget, hvor Peter, der havde 
gjort lynkarriere på Christi-
ansborg, stod som et stærkt 
kort i Sønderjylland. Sidst men 
ikke mindst bragte det Peter og 
Anders i klar opposition til den 
siddende ledelse.

Efter det katastrofale folke-
tingsvalg i 2019 opstod der en 
reel fløjkrig i partiet, hvor 4 
stærke personer stod i spidsen 
for den ene fløj. Morten, en su-
perstar i nærmest hele partiet, 
der gerne ville være formand. 
Peter, en superstar i de yngre 
kredse i partiet, der reelt også 
gerne vil være formand.  An-
ders, mere ukendt, men et af 
de største talenter i partiet. Og 
Pia, partiets mor, der følte sig 
sat ud på et sidespor, var uenig 
i dele af strategien, og rystet 
over den voldsomme lussing 
fra vælgerne. De fire fik opbak-
ning fra DFU, nogle af de ”gam-
le”, der af forskellige årsager 
var utilfredse, og mange af de 
nyere medlemmer, som ikke 
var med, mens Dansk Folkepar-
ti kun var DF-familien. Hvor me-
get det handlede om personli-
ge ambitioner, og hvor meget 
det handlede om partiets ve og 
vel, kan ingen sige med sikker-
hed, men de fire førte i et par 
år en effektiv kampagne mod 
Kristian. Det blev gjort gennem 
kritiske interwievs i diverse 
medier, kritiske udmeldinger, 
lækager til pressen og en kam-
pagne i baglandet, der diskret 
men tydeligt sagde, det er Kri-
stians skyld, det går dårligt. 
Den konstante uro i partiet og 
pressens intense dækning af 
uroen, gjorde det umuligt for 
Kristian at rette DF skuden op. 
Bortset fra de mest trofaste 
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Efter en forrygende forårssæ-
son, med 6 sejre, en uafgjort og 
et enkelt nederlag, var U15-pi-
gerne klar til regionssemifi-
nale mandag den 20. juni mod 
Andst/Skodborg på Skodborg 
Stadion. Semifinalen blev den 
velsagtens mest højdramati-
ske kamp i klubsamarbejdets 
historie.

Andst/Skodborg kom bedst 
ud til kampen og på trods af 
en jævnbyrdig match, var det 
dem, der allerede i midten af 
1. halvleg kunne bringe sig for-
an 2-0. BFO-pigerne bed dog 
fortsat godt fra sig og efter 20 
minutter kunne Sophia Medda 
reducere til pausestillingen 2-1.

Det var et forvandlet BFO-hold, 
der kom ud til 2. halvleg. Ag-
gressivt pres fra start stresse-
de tilsyneladende Andst/Skod-
borg spillerne og kort inde i 
2. halvleg kunne Camilla Kaul 
udligne til 2-2. Det var tydeligt, 
at usikkerheden bredte sig på 
såvel banen, som hos de mange 
Andst/Skodborg tilhængere på 
sidelinjen. Tilsvarende højt var 
humøret hos de medrejsende 
BFO-tilskuere, der efter 20 mi-
nutter fik endnu mere at juble 
over, da Emilie Venø med en 
flot hælscoring øgede til 3-2 for 
BFO. Miraklet udeblev imidler-
tid for BFO, da Andst/Skodborg 
med ti minutter igen udlignede 
til 3-3, hvilket også blev den or-
dinære kamps resultat.

Der var nu lagt op til 2 x 10 
minutters intens forlængelse. 
Kampen bølgede frem og tilba-
ge, men ingen af holdene lyk-
kedes med, at få bolden i mål, 
da enten stolpe eller målmand 
kom i vejen hver gang. Der var 
hermed en kendsgerning, at 
kampen skulle afgøres ved en 
nervepirrende straffesparks-
konkurrence.

Straffesparkskonkurrencen 
blev en thriller, som hverken 
spillere eller tilskuere kommer 
til at glemme lige med det før-
ste – tværtimod.

Først udvalgtes fem spillere fra 
hvert hold til at skyde. Da der 
efter de fem først skud endnu 
ikke var faldet en afgørelse, 
udvalgtes endnu to spillere fra 
hvert hold, men ingen af holde-
ne formåede at afgøre kampen. 
Herefter var det en spiller ad 
gangen og efter at samtlige ti 
spillere fra hvert hold, inklusi-

Regionsmesterskab 
til Team BFO’s U15-Piger

- Af Uffe Thyssen

På billedet fra venstre, bagerst: Sophia, Karo, Natti, Emilie, Jose, Mille, Emma og træner Lisbeth Venø.
I midten: Malle, Laura Cornelia, Lina. Forrest: Kaul og Madu.

ve målvogter, havde været ved 
straffesparkspletten, var der 
endnu ikke faldet en afgørelse. 

Den kom imidlertid i 11. runde 
af konkurrencen! Først satte 
Emilie Venø for 2. gang bolden 
sikkert i mål, hvorefter BFO’s 
målvogter Laura Uhre Barsbal-
le reddede Andst/Skodborgs 
efterfølgende forsøg og jub-
len kunne dermed bryde løs i 
BFO-lejren. U15-Pigerne var i 
finalen med en samlet sejr på 
12-11!

Blod, sved og tårer

Med blot 46 timers restitution 
skulle BFO tage imod Ensted i 
den afgørende finale om regi-
onsmesterskabet i JBU’s Regi-
on 4 på Sdr. Omme Stadion. Et 
talstærkt publikum var mødt 
op for at støtte pigerne på vej 
mod en forhåbentlig sejr.

Kampens start bar for BFO’s 
vedkommende tydelig præg af 
den korte kamppause, og spil-
lernes mange småskavanker 
fra semifinalen var tydelige. 
Men på trods af et markant 
kampovertag til BFO, var det 
Ensted, der kom først på mål-
tavlen, med en scoring direkte 
på frispark. Modstandersco-
ringen satte, som i semifinalen, 
gang i BFO og blot minuttet 
efter udnyttede Camilla Kaul 
overvægten af spil og chancer 
med en udligning til 1-1, som 
også blev pausestillingen. 

Træner Lisbeth Venø valgte 
fra 2. halvlegs begyndelse, at 
gå offensivt til værks og BFO 
satte sig tungt på kampen. 
På trods af flere skader til 
BFO’erne, herunder hvad der 
senere skulle vise sig, at være 
en brækket finger, formåede 
pigerne at holde trykket mod 

Onsdag aften sikrede BFO’s U15-Piger sig regionsmesterskabet i JBU’s Region 4. Mesterskabet kom i 
hus oven på, først en højdramatisk semifinale i Skodborg, og sidenhen en velspillet finale på Sdr. Omme 
Stadion.

Ensted-målet. Det var derfor 
fuldt fortjent, at Josefine Eg 
Andersen midtvejs i 2. halvleg 
kunne øge til føringen 2-1. 

BFO fortsatte kampen ud sit 
markante overtag, om end 
kræfterne var ved at slippe op. 
Men med en sidste kraftan-
strengelse stod de imod helt 
indtil dommerens forløsende 
slutfløjt. Jublen kunne dermed 
slippes løs på Sdr. Omme Stadi-
on med sejrsdans og kampråb 
og stående applaus fra det sto-
re hjemmepublikum.

Umiddelbart efter kampen var 
der overrækkelse af medaljer 
til finaledeltagerne af en re-
præsentant fra JBU’s Region 4.

kernevælgere gider folk sim-
pelthen ikke uro i et parti, hvis 
de skal stemme på det. 

Rundt om i landet sad store 
dele af den gamle DF-familie, 
og følte sig smidt under bussen 
i magtspillet om landsledelsen. 
Den konstante uro gav kon-
stante dårlige meningsmålin-
ger, hvilket også var planen, 
for de der ønskede at komme 
af med Kristian som formand, 
havde brug for et dårligt kom-
munalvalg, for at vippe ham af 
pinden. Det fik de så, og Kri-
stian måtte trække sig. Men 
samtidig blev DF udraderet i 
kommuner og regioner. Bitter-
heden i DF-familien, over må-
den Kristian blev kuppet som 
formand var kæmpestor, både 
fra Kristian selv, men også fra 
store dele af den gamle DF-fa-
milie, for som tidligere skrevet, 
hvem gør det mod sin egen fa-
milie og venner?

De mange folketingsmedlem-
mer der er trådt ud af partiet, 
og måden de er trådt ud, med 
hårde ord og anklager mod 
Morten og Pia skal ses i lyset af, 
at det er gamle venner, DF-fa-
milien, der føler sig forrådt. De 
føler, at personlige ambitioner 
er blevet sat over sagen, altså 
Danmark. De ønsker ikke at 
genrejse partiet DF, når de der 
nu tegner partiet, efter deres 
mening, har svigtet både sagen 
og familien.

På et tidspunkt i sagaen om 
Dansk Folkepartis krise, og 
”kongemordet” på Kristian, 
var det faktisk ved at smuldre 
for Morten og Pias grupering. 
Kristian fik kortvarrigt dæm-
met op for uroen i partiet, ved 
at bringe Inger Støjberg i spil 
som DFer. Inger Støjberg nyder 
utrolig stor anseelse i Dansk 
Folkeparti, og efter bruddet 
med Venstre manglede hun en 

politisk platform. Ingen i DF var 
i tvivl om, at Kristian var afgø-
rende for, om Inger Støjberg 
ville vælge DF som sit nye poli-
tiske hjem, og at det ville give et 
kæmpe løft til partiet, hvis hun 
kunne bringes ind som DFer. De 
færreste var nok heller i tvivl 
om, at hun ville indtage rollen 
som kronprinsesse. En håbløs 
hård dom fra rigsretten fjer-
nede den mulighed for Inger 
Støjberg, og det momentum fra 
Kristian, men de gode relatio-
ner mellem de to var nærmest 
styrket, og det har haft betyd-
ning for efterspillet i Dansk Fol-
keparti siden formandsvalget i 
Januar.

Med valget af Morten Messer-
schmidt, og den medfølgende 
udpegning af Peter Kofod som 
kronprins, blev Dansk Folke-
parti uinteressant for Inger 
Støjberg. Hvem vil være treer, 
når man nu er en klar etter, og 
den relation, der overhoved 
havde vakt interessen, er på vej 
ud af partiet? Næh så hellere 
lave et nyt personligt parti, og 
vide, at man får det, som man vil 
have det. DanmarksDemokra-
terne lader til at blive en suc-
ces, og set i spillet om Dansk 
Folkeparti, har det den betyd-
ning, at store dele af DF-fami-
lien, måske ikke behøver Dansk 
Folkeparti, selvom de fortsat 
måtte ønske at bedrive politik.

Det er hvad jeg tænker om 
den nuværende krise i Dansk 
Folkeparti. Nogle tænker med 
garanti noget andet, og hvem 
ved, måske ingen af os har ret.

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen, 23234360
Næstformand Dansk Folkepar-
ti i Billund Kommune
Medlem af Børne og Familie 
Udvalget
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Team BFO U10 Drenge vandt en flot første plads. U11 Drenge vandt 
en tredje plads og det samme gjorde U12 Drenge.
I de Afsluttende kampe tog U14-15 Piger en anden plads og det 
samme gjorde U15-16 Drenge.

- Af Kim Stryhn, 
formand for Team BFO.

Team BFO var afsted i år 
med 140 spillere og ledere til 
årets Kibæk Cup.
Vi overnattede som vi plejer 
i Alhuset i Kibæk hvor vi lør-
dag aften havde kåring af 
årets spiller og årets kam-
merat.
En stor tak til alle de frivillige 
ledere og trænere, som alle 
nu kan nyde en velfortjent 
sommerferie.

Super god weekend til hele 
Team BFO. Vi ønsker alle en 
rigtig god sommerferie.

Kibæk Cup - Kæmpe succes for Team BFO
Resultater fra Kibæk Cup
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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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Det er nu blevet til 13 uger - 13 mandage med Sønder Omme Posten
Jeg er blevet 13 uger klogere, efter den første avis udkom den 4. april. - Og jeg glæder mig over, 
at det har vist sig at det var en god idé at søsætte Sønder Omme Posten.

Men, men, men
Nu er det jo ikke mig der skriver avisen, - jeg er her blot for at samle det hele til den færdige avis, 
der samler nyhederne ét sted. Det er borgerne der bestemmer, hvad avisen skal indeholde.

13 uger klogere
Jeg erfarer, at der stadig er nogen der tøver med at sende indlæg til Sønder Omme Posten, fordi 
de tror at det koster noget. Det er GRATIS at få bragt artikler, skriverier og billeder, om det er stort 
eller småt, så bliver det bragt. Hele idéen bag Sønder Omme Posten er, at det er borgerne der skri-
ver avisen.
Nogen holder sig måske tilbage, fordi de har svært ved at skrive, hvor andre har let ved det. Hører 
du til de første, så ring eller skriv til mig, så hjælper jeg dig med at få ordene sat sammen til en 
artikel.

Stort tak for alle indlæg
Tak til alle jer der igennem de første 13 uger har sendt indlæg til Sønder Omme Posten. Uden det, 
så var der ikke basis for at udgive en avis. Jeg sender også et stort tak til Villy Guldbrandt Jensen, 
Brande Bladet og udgiver af Lyngposten, som altid er obs på at sende mig nyheder der berører 
7260. Jeg håber der henover sidste halvdel af året, kommer endnu flere skriverier til avisen, fra 
alle foreninger, klubber og fra erhvervet, som vi har i 7260.

Stort tak til alle annoncører
Tak til alle jer der igennem de første 13 uger har annonceret i Sønder Omme Posten. Selvom avisen 
er en onlineavis, så er der udgifter der skal dækkes. Jeg håber at der kommer endnu flere annon-
cører til, at der er flere erhvervsdrivende der vil bakke op om avisen, men også kan se idéen i, at 
annoncere for borgerne i lokalområdet.

Til sidst men ikke mindst
Tak til Borger & Erhverv for at lægge platform til Sønder Omme Posten.
Og især en stor tak til Sdr. Omme Landsbyråd for den store opbakning, både med artikler vedr. de-
res virken og gøren for Sdr. Omme og for deres søgen for økonimiske støtte, som gør det muligt, at 
de der bliver plejet i eget hjem, også kan læse Sønder Omme Posten.

I ønskes alle en god sommer
Annitta Højgård


