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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.

Arrangementet blev lavet for 
at samle de sommerferie ram-
te børn i Bøvl til lidt hygge på 
vores bål- og shelterplads ved 
Bøvl Idrætspark.

Der mødte 10 børn og forældre 
op til 2 hyggelige timer foran 
bålet, og leg på pladsen.
Arrangementet var gratis, og 

Bøvl IF og Aktivitetsforening

Snobrøds arrangement i Bøvl

- Af Jesper Egeby Ipsen, næstformand.

 Årets sommerlejr bragte spej-
derne fra Sdr. Omme til nor-
dens største spejderlejr med 
omtrent 32.000 spejdere fra 
ind- og udland. Fra Sdr. Omme 
deltog vi ca. 40 spejdere.
Vi boede i underlejren Hø-
je-Tåstrup med fin udsigt til 
Danmarks eneste skilift. Vores 
naboer var de øvrige spejdere 
fra Billund kommune.

I vores lejr havde vi endnu en-
gang besøg af vores af ledere 
fra vores venskabsgruppe 
fra Mainz i Tyskland. Den ty-
ske guppe hedder Skt. Stefan 
Gonsenheim.
Vi har haft venskabet kørende i 
ti år, og det er trejde gang vi er 
på sommerlejr sammen. En af 
lederne havde to børn med fra 
USA denne gang.
Selv de små spejdere fik talt en 
del engelsk, så mon ikke skolen 

Spejdernes lejr i Ny Hedeland

bliver glade for at de har haft 
mulighed for at øve det engel-
ske.

Når man er på lejr så er det 
altid spændende hvad vi skal 
have at spise, i år fik vi testet 
vores tarmsystem, da vi fik 
blomkål og kikærter 3 dage i 
streg, derfor var vi glade for 
at vi boede tæt på toiletvogne-
ne. Vi fandt ud af at vi boede 
sammen med myrerne, man 
skulle lige ryste soveposen in-
den man skulle sove. Vi havde 
vist også forvist en masse gæs, 
som flere gange om dagen fløj 
over pladsen i store og impone-
rende flokke, nok i håb om at vi 
smuttede fra pladsen.
Som billederne fortæller så 
har det været fantastisk, dog 
lidt blæsende, en nabogruppes 
telt kolapsede under en front-
passage, vi slap uden mén. 

- Af Lenni Andersen.

vi i foreningen takker mange 
gange for opbakningen.
Vi vil i løbet af sommerferien 
forsøge at samle børnene igen 
til lignede begivenheder, så 
som boldspil-natur bingo og 
andet sjov.
 
Skal i øvrigt oplyse at shelteren 
er til fri afbenyttelse af alle.

Den 13. juli samledes man til hygge omkring bålet i Bøvl 
Idrætspark.

Det var godt at vi fik besøg af 
DR-vejret en aften, den kvikke 
tv-seer kunne nok bemærke 
at vi havde listet et strandflag 
fra Sdr. Omme spejderne ind i 
billedet, ligeledes i den sidste 
udsendelse fik vi sendt skjulte 
beskeder på vegne af de slik-
hungrende tropspejdere. 

Aktiviteterne har været mange, 
sejlads i en vikingebåd på flin-
tesøen, hjælpe Thomas Dam- 
bo med et lave troldenummer, 
100 af fuglekasser, en masse 
teambuilding, besøg i Roskilde 
Domkirke og friendship award 
mærket. 

På den store scene var der 
blandt andet underholdning 
af Luftens Helte, som dyrker 
disneyuniverset. Det var et flot 
show.
En aften fik vi besøg af en tysk 
gruppe, som spiste sammen 
med os, resten aftenen var der 
leg og hygge i lejren.

Vi har nydt de fantastiske ram-
mer i Ny Hedeland. Vi er så klar 
til den næste store lejr. 

Tak til alle spejderne fra Sdr. 
Omme som var med, det har 
været rigtig hyggeligt at være 
på lejr sammen med jer.
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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

Vi fortæller, hvordan du får dit barn indskrevet, 
hvornår det kommende års konfirmandunder-
visning kommer til at foregå, hvornår dit barn 
skal konfirmeres og en masse andet.

Med venlig hilsen
Sognepræst Patricia Paarsgaard

Konfirmandindskrivning

Skal dit barn konfirmeres i 2023?
Så kom til konfirmandindskrivning 

mandag den 8. august kl. 19.00
i sognehuset, Linde Allé 1

Skriv til 
Sønder Omme Posten!

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

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

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

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

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

E-mail: post@annitta.dk . Tlf. 61 16 57 67

Vi i den kommunale dagpleje er 
godt igang med sommerferien, 
et par stykker er endda allere-
de igang igen..

Vi har fået en del nye børn her 
først på sommeren og vi har 
sendt nogle i børnehave.

Vi har haft en dejlig forsommer 
med gang i rigtig mange ting, vi 
har haft bondegårdstema og vi 
fik lavet en del til dagpleje-da-
gen, som vi så også brugte til 
optog i jydefesten, hvor vi vandt 
1. præmien på 3000 kr.
- Vi er gået i tænkeboks for at 
finde på noget sjov og spæn-
dende vi alle kan få glæde af.

Så var vi på en utrolig dejlig 
bondegårdstur. 
Derudover har vi haft mange 
legepladsdage, rundt omkring 
i byen, med masser af sjov leg 
og hygge, når vejret er til det 
tager vi madpakke med, både 
til formiddagsmad og middags-

mad. Det sker at et par af bør-
nene når at falde i søvn inden vi 
når hjem. 

Vi har også været på camping-
pladsen og hoppe på hoppepu-
de, været nede i midtbyen og 
lege med springvandet. 
Om onsdagen har vi besøgt 
børnehaven på legepladsen, 
som både er sjovt og gør at de 
store børn lærer børnehaven 
lidt at kende, inden de skal 
starte der. 
Og så er det altid dejligt at se de 
børn der er startet i børneha-
ven igen.

Vi keder os bestemt ikke, selv-
om det har været både godt og 
dejligt at holde ferie med fami-
lien, så glæder vi os til at se de 
små igen og til at opleve endnu 
mere med dem, efterhånden 
som vi vender tilbage igen.

På godt gensyn.

Sommerferie i dagplejen

- Af Dagplejerne i Sdr. Omme.

Nu er sommerferien over os..
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SOMMERUDSALG SOMMERUDSALG

TILBUDDET GÆLDER FRA D. 1 AUGUST TIL D. 21 AUGUST

SPAR ENDNU MERE...

SPAR
1.637,-

SPAR OP TIL 70%

6.999,-4.299,-

SO
M

M
ER 2022

Vestergårdsvej 4
7260 Sønder Omme
75 34 25 96
kontakt@nettomøbler.dk
www.netto-mobler.dk

Bergen Spisebordstol

4 stk. 999,-
sort eller hvid

Sentosa Spisebord
200x100x75

STÆRK 

 PRIS

Før pris 8.399 ,-

NU 4.899,-
*flere varianter

*kort leveringstid

Geneva Spisebord + 6 Porto stole
Stolene fås også i anden farve

Læder lænestol
 inkl. skammel

Før 7.185,-

Tjek også vores

Fra 35,-

Paris Lamper
Fra 489,-

Stort udvalg af 
krystal lysestager

Kunstige planter

89,-

Assorteret puder 

50,-

TILBUDDET GÆLDER FRA D. 1 AUGUST TIL D. 21 AUGUSTTILBUDDET GÆLDER FRA D. 1 AUGUST TIL D. 21 AUGUST

SOMMERUDSALG SOMMERUDSALG SOMMERUDSALG SOMMERUDSALG

SENTOSA SERIEN       CHOKPRISER

7.999,-
6.399,-

Brisbane Vitrine

Før 12.599,-

Før 3.625,-

Sentosa Skænk
LARGE ELLER SMAL

210x47x85

165x47x85

Sentosa Hylde 125x27x66

Før 3.625,-

NU 2.099,-

Sentosa Vitrine

Sentosa Highboard
91x45x120

97x45x181

Nu 7.299,-

Nu
5.299,-

Stavanger U-sofa 
Flere varianter

Før 9.770,-

Nu 6.999,-

FRA 299,-

Puf i velour eller fløjl

Campo Lænestol

Wendy Hjørnesofa
Flere varianter
Før 10.199,-

Rafael Sofasæt 3+2

3.199,-
Nu

7.799,-
Nu

Fås også i læder

Fra 7.399,-
*Læder fra 10.599,-

35x80x175
med glaslåger

Nu 2.599,-

Stort udvalg af sofaborde 

hvidolieret eg
 gråmalet MDF
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FODBOLDTRÆNING  
Team BFO ‐ fodboldsamarbejdet Filskov ‐ Sdr. Omme ‐ Alle er velkomne 

Træningstid og sted Piger og 
drenge  Årgange  Trænere 

Lige uger  Ulige uger 
Opstart 

Fantastisk 
fodboldstart  2016‐18  Kenneth, Lisette, Mette, 

Tanja, Susanne, Kim 

Sdr. Omme 
Onsdag 
17‐17.45 

Filskov 
Onsdag 
17‐17.45 

Uge 32‐36 

Drenge      Lige uger  Ulige uger   

U8  2015 
Jesper Møbjerg 
Andrew Wilson 

Hjælper: Emma O. 

Filskov 
Tirsdag 

16.45‐17.45 

Sdr Omme 
Tirsdag 

16.45‐17.45 
Uge 32 

U9  2014 
Jens Knold 

Hjælpere: Lina og Laura M. 
 

Sdr Omme 
Tirsdag 

17.00‐18.00 

Filskov 
Tirsdag 

17.00‐18.00 
Uge 32 

U10  2013 
Emilie og Marcus 

Holdleder: Lisbeth & Frank 
 

Sdr. Omme 
Mandag 

16.30‐17.30 

Filskov 
Mandag 

16.30‐17.30 
Uge 32 

Filskov 
Torsdag U11  2012  Allan Sørensen 

Søren Elnegaard 
17‐18 

Sdr Omme 
Torsdag 
17‐18 

Uge 32 

U12‐U13  2010‐11 
 

Kim Stryhn 
Jimmy Refshøj 

Filskov 
Onsdag 

17.15‐18.45 

Sdr Omme 
Onsdag 

17.15‐18.45 
Uge 32 

Piger      Lige uger  Ulige uger   

 U9  2013‐15  Maria Moustgaard 
Hjælper: Laura B. 

Sdr Omme 
Tirsdag 

16.30‐17.30 

Filskov 
Tirsdag 

16.30‐17.30 
Uge 32 

U12  2011‐12  Frank Venø 
Thea B. Christensen 

Filskov 
Onsdag 
17.30‐19 

Sdr Omme 
Onsdag 
17.30‐19 

Uge 32 

      Hver uge  Hver uge   

U14 
Drenge  2009  Marcus Christensen 

Christian Christiansen 

Filskov 
Mandag 
17.30‐19 

Sdr Omme 
Torsdag 
17.30‐19 

Uge 32 

U15‐U16 
Drenge  2006‐08 

        Jesper Kristensen 
Christian Thorne 
Mads Peter  

  Sdr Omme 
Tirsdag 
17.30‐19 

Filskov 
Torsdag 
17.30‐19 

Uge 31 

U14 
Piger  2009‐10  Lars Thomsen 

 

Filskov 
Torsdag 
17.30‐19 

Sdr Omme 
Tirsdag 
17.30‐19 

Uge 32 

U15‐U16 
Piger  2007‐08  Lisbeth Venø 

 

Sdr Omme 
Onsdag 
17.30‐19 

Sdr Omme 
Onsdag 
17.30‐19 

Uge 32 

        Senior                                                                                       Hver uge         Hver uge 

Damer    Kim Larsen 
Frank Larsen 

Torsdag 
19-20.30 
Filskov 

Torsdag 
19-20.30 
Filskov 

Uge 32 

Herrer    Træner Søges 
Mandag 

19.00-20.30 
Filskov 

Onsdag 
19-20.30 
Sdr. Omme 

Uge ? 

Tilmelding via: www.filskov‐if eller www. Soifsport.dk 

FODBOLDTRÆNING
Team BFO - Fodboldsamarbejdet Filskov - Sdr. Omme - Alle er velkomne

Den 8. august starter  vi op med 
en ny sæson efter sommerferi-
en.
Vi har dressur undervisning 
mandag, tirsdag og torsdag og 
spring onsdag. 

Der er plads til nye elever på 
alle undervisningsdage, både 
på elevhest og til elever der 
har deres egen hest eller pony 
med. 
- Og har man lyst til at komme 
og få en gratis prøvetime, er 
man meget velkommen. Kon-
takt da en fra bestyrelsen.

Sdr. Omme Rytterklub er en 
lille og hyggelig klub med en af-
slappet atmosfære, hvor alle er 
velkommen.
Man finder kontaktoplysninger 
på klubbens hjemmeside www.
sdrommerytterklub.dk eller via 
Facebook og Messenger.

Team BFO tilbyder 5 træninger, hvor du skal tage din mor el-
ler far med til leg med fodbolde på græs. 
Barnet skal til hver træning være ledsaget af en voksen som 
skal deltage aktivt.

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

Træningen starter onsdag d. 10. august i Sdr. Omme. 
Sidste træning denne sæson er onsdag d. 7. september.

Tilmelding skal ske via www.filskov-if.dk eller 
www.soifsport.dk senest d. 24. august. 
Husk det er dit barn som du skal tilmelde. (Alle skal betale – 
også de som var med i foråret). 

Træningerne i Sdr. Omme foregår på fodboldbanerne bag 
Sdr. Omme Multicenter, Stadion Allé 16. I Filskov ved banerne 
ved Viadukthallen, Blåhøjvej 10, Filskov.

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

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

Vel mødt
Fodboldsamarbejdet 

Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Fodbold lotto 2022

Udtrækning per: August
1. Præmie nr. 785 DKK 200‐
2. Præmie nr. 606 DKK 200‐
3. Præmie nr. 423 DKK 200‐
4. Præmie nr. 679 DKK 200‐
5. Præmie nr. 308 DKK 200‐
6. Præmie nr. 152 DKK 200‐
7. Præmie nr. 61 DKK 100‐
8. Præmie nr. 442 DKK 100‐
9. Præmie nr. 255 DKK 100‐
10. Præmie nr. 337 DKK 100‐
11. Præmie nr. 262 DKK 100‐
12. Præmie nr. 416 DKK 100‐
13. Præmie nr. 814 DKK 100‐
14. Præmie nr. 411 DKK 100‐
15. Præmie nr. 9 DKK 100‐
16. Præmie nr. 452 DKK 100‐
17. Præmie nr. 438 DKK 100‐
18. Præmie nr. 348 DKK 100‐
19. Præmie nr. 245 DKK 100‐
20. Præmie nr. 194 DKK 100‐
21. Præmie nr. 671 DKK 100‐

Gevinsterne kan afhentes i Multicentret, Onsdag den 10/8‐2022 imellem 18.30‐20.00

Udtrækninger i 
Fodboldlotto august 2022

Sæsonstart i Sdr. Omme Rytterklub

- Af Yvonne Hansen

Skriv til 
Sønder Omme 

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

borgere.

- et flot naturbillede 
fra området eller en 

historie, som du gerne 
vil dele.

- Så tøv ikke med at sen-
de 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 Gevinsterne kan afhentes i Multicentret, onsdag den 10/8-2022 
imellem kl. 18.30 - 20.00.
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Der var flere ændringer i årets 
Jydefest. Den vigtigste var 
uden tvivl, at Jydekomiteen 
flyttede det meste af festen 
ned i Sigengen – kun ganske 
få aktiviteter, herunder Banko 
og Sdr. Omme Løbet, var ikke 
flyttet og forblev i og omkring 
multicenteret. Og man må bare 
konstatere ud fra mængden af 
mennesker på pladsen, at det 
var en stor succes. Især om 
torsdagen har vi aldrig set så 
mange mennesker – der var 
pakket med mennesker ved alle 
borde, og der var rigtig mange 
stående ved Tørfisk-koncerten. 

Af andre store ændringer kan 
nævnes, at vi ikke længere har 
diskotek for de unge om freda-
gen, og at den store festaften 
om lørdagen også er blevet 
annulleret – begge dele har gi-
vet alt for store underskud de 
sidste gange. 

Festen startede med Sdr. 
Omme Løbet om tirsdagen, og 
de kunne også melde om rigtig 
mange deltagere – der var næs- 
ten rekordmange, der startede 
festen med lidt motion.

Om onsdagen kunne spejderne 
også fortælle om mange børn 
til de to gange børnefest i Jyde-
teltet, mens banko også havde 
et fint rykind. 
På stadion blev der spillet en 
meget spændende fodbold-
kamp, hvor byens herrer fik 
kæmpet sig til en uafgjort.

Det egentlige ”slag” skulle dog 
stå i Jydeteltet lidt senere, 
da Dr. Diesel fyrede op under 
publikum med god gammel-
dags rock’n’roll. Her var teltet 
pakket til randen, og da der var 
flest, måtte Diesel-drengene 
rykke 1 meter længere væk fra 
scenekanten for ikke at få væl-
tet node- og mikrofonstativer.

Torsdagen startede med Jy-
demarch – og senere fik vi et 
flot optog, hvor de kommunale 
dagplejere løb med en for-
tjent sejr og førstepræmien 
på 3.000 kroner sponseret af 
Vestjysk Bank. 
Næste år håber vi dog på, at lidt 

flere kunne tænke sig at delta-
ge i optoget.

Sigengen var fyldt til sidste 
plads, da Tørfisk af to omgange 
gik på den udendørs scene – og 
bagefter var der dækket op til 
helstegt pattegris, mens ban-
det Sun-Z spillede i Jydeteltet. 
Aftenen sluttede med Kul På 
– og det var ikke bare falsk re-
klame – bandet spillede virkelig 
op til sit navn.

Fredagen druknede nærmest 
i regnvejr. Det var virkelig ær-
gerligt – men der var trods alt 
en del til både det fælles mor-
genbord og Jydemarked, hvor 
Nicki Jack gjorde sit til at skabe 
en god stemning. Fredag aften 
var der igen et fyldt Jydetelt, 
hvor The Jukes fik vist, at de er 
rigtig dygtige musikere, der er i 
stand til at spille alt slags musik 
– alt lige fra 70’er rock’n’roll til 
den nyeste danske musik blev 
spillet, og der var vist ingen i 
teltet den aften, der ikke stem-
te for, at The Jukes skal vende 
tilbage næste år.

Lørdag var vejret en smule  
bedre end fredag, men det var 
stadig koldt og blæsende, så det 
var lidt op ad bakke at få skabt 
den helt rigtige markedsstem-
ning. Det gratis sildebord og 
den ligeledes gratis kagemand 
sponseret af Sdr. Omme Bageri 
fik dog en del mennesker op på 
pladsen, hvor Reinmark og co. 
gjorde deres for at løfte stem-
ningen på pladsen. 
Bag Jydeteltet var der arran-
geret en ølbowling-turnering, 
hvor de unge mennesker hyg-
gede sig – og mon der ikke 
kommer flere ølbowlere til 
næste år? 

Lørdag aften stod i de unges 
tegn, hvor DJ BA var hyret ind 
til at spille hele aftenen. Og 
igen blev teltet fyldt, og der 
var virkelig gang i bas-armen, 
når techno-musikken hamrede 
afsted.
Søndag var der oprydning og 
status – og alle i komiteen var 
bare enige om, at selv om der 
blev taget store og svære be-
slutninger i år, så havde alle 

beslutninger været rigtige.
Man skal ikke bare holde fast 
i noget, fordi vi ”plejer at gøre 
det” – man skal holde fast i det, 
der giver værdi af den ene eller 
den anden slags.

Vi har netop haft møde med de 
to arrangerende foreninger, 
Sdr. Omme IF og Sdr. Omme 
Borger og Erhverv, og vi kun-
ne glæde dem med, at vi får et 
meget stort overskud i år, dels 
på grund af fokus på vore om-
kostninger, dels på grund af at 
vi simpelthen bare havde flere 
gæster til vore arrangementer.
Vi mangler at betale de aller-
sidste regninger – men vi får 
i hvert fald et overskud i år på 
den gode side af 250.000 kro-
ner, som bliver fordelt ligeligt 
mellem de to foreninger.

Det er lang tid siden – hvis det 
nogensinde er sket? – at vi har 
haft et så stort overskud. De 
sidste 10-15 år har vi ikke haft 
over 100.000 kroner i over-
skud, og i nogle af årene har vi 
kun med nød og næppe holdt 
skindet på næsen.
Så det er virkelig en positiv ting 
for både komiteen, de to for-
eninger og hele byen, at vi nu 
har fået vendt jydefesten til at 
give et stort overskud. For selv 
om festen i sig selv også har en 
værdi, så er det bare sjovere 
for alle involverede, hvis der 
også kan skabes et overskud – 
arbejdet er jo det samme.

Til slut skal der lyde en kæmpe-
stor tak til de ca. 140 frivillige, 
der sørgede for, at der overho-
vedet var en Jydefest. Mange 
havde virkelig travlt – og arbej-
dede bare igennem med et smil 
på læben. 
Også tusind tak til jer, der var 
med i optoget – I aner ikke, 
hvor vigtigt et flot optog er for 
festen. 
En tilsvarende stor tak til vore 
sponsorer med hjælp til annon-
cer, præmier, materialer og 
meget andet.
Sidst men ikke mindst også en 
tak til alle gæster og publikum-
mer til vore arrangementer – 
Jydefesten er nemlig ingenting 
uden en masse glade jyder.

En fantastisk Jydefest gav stort overskud

- Af Thomas Rimmer Larsen på vegne af Jydekomiteen. Foto: Lenni Andersen

John Rendboe, ejer af virksom- 
heden Kulturplan.
Web og Facebook: kulturplan.dk

Sønder Omme Kirke er bemærkelsesværdig 
lang, hvad der for længst har givet den kæle-
navnet: Lange Maren.
Hvor gammel kirken er, er ikke helt lysende 
klart. Dens oprindelse fortaber sig i middelal-
derens tåger. 1170 står der i visse opslagsvær-
ker. Det er muligt. Det er muligt, det også er 
vel optimistisk. 
Første skriftlige tegn er fra slutningen af 
1300-tallet. Der findes en henvisning til kirken 
fra et sted mellem 1376 – 1389. 
Men det kan slet ikke afvises, at den er fra helt 
tilbage i 1100-tallet. 
Dengang fandt der en såkaldt kirkerejsning 
sted i Danmark. I årene hen mod 1200 fik kri-
stendommen for alvor fat i hele landet og der 
blev opført måske 2000 små kirker i de små 
landsbyer i Danmark. 

Sønder Omme var nu slet ikke en landsby. Det 
var nogle ganske få gårde, som var samlet i to 
ejerlav. Sønder Omme var et sognenavn. Og 
det var stort. Kæmpestort. På et tidspunkt var 
både Blåhøj og Filskov under Sønder Omme 
sogn. 

Inden Sønder Omme i 1900-tallet blev til en 
by, har Sønder Omme Kirke med kirkegård i 
århundreder ligget frit, for sig selv. Så sogne-
børnene kunne se den langvejs fra. 

I dag er det glemt, at kirker som regel havde 
en privat ejer. I egnen omkring Sønder Omme 
var Juellingsholm den store spiller. Forment-
lig en stor herregård, anlagt af Mogens Juel i 
1500-tallet. Det bærer kirken helt logisk præg 
af. Både prædikestol og epitafium er opført på 
vegne af Juellingsholm. I det tidlige 1600-tal 

var det Anna Jakobsdatter Grube, enke efter 
Jens Juel, som afgørende satte ind i kirken.
Ifølge sagnet lod hun våbenhuset nedbryde og 
brugte tømmeret til at opføre mølle til sig selv. 
Det fik alvorlige følger. 
For den herre der havde opført kirkens våben-
hus, var godt nok for længst død, men det hin-
drede ham ikke i at komme kom som spøgelse 
og hjemsøge og plage enken, til hun havde op-
ført et tårn til kirken. 
Det var også Anne som forlængede kirken. Så 
måske skulle den slet ikke hedde Lange Ma-
ren, men Lange Anne.
Anne Grubbes byggerier på kirken er fint 
dokumenteret i de bevarede regnskaber og 
derfor ved vi, at de fandt sted 1620-22 udført 
af Christian Pedersen, Varde, med hvem man 
indgik kontrakt i 1619. Regnskaberne synes 
også at vise, at våbenhuset blev stående nogle 
år senere. 
Så det fine lille sagn om spøgelset holder ikke. 
I 1830 blev der opført et nyt våbenhus, som 
blev revet ned 1949 hvor der opførtes et nyt. 

Kirken fik 1856 - 63 en hovedreparation over 
flere år – og en til i 1949-51 ved arkitekterne 
Draiby. Og har stort set, været som nu siden 
da. Trods de mange ændringer gennem år-
hundreder i kirken, er den i sin grund, stadig 
en romansk kvaderstenskirke, hvilket styrker 
fortællingen om, at den oprindelig er fra slut-
ningen af 1100-tallet.
Kirkegården blev udvidet 1928 og igen ved re-
noveringen omkring 1950.

Anne selv, som menes at være født omkring 
1575 levede til 1642. Hele 40 år efter hun i en 
ung alder var blevet enke. Ægteskabet med 
Jens Juel som varede fra 1595 til hans tidlige 
død i 1602, bragte trillinger i 1596. Det ene 
barn, en pige ved navn Else, nåede at blive vok-
sen, ja, endda 38 år og en søn, Mogens, som 
døde i 1645, 45 år gammel. Kun tre år efter 
hans mor. Selv de adelige havde korte liv den-
gang. Annes ca. 67 år var således temmelig 
meget. 

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 Kirke – Lange Maren

Sønder Omme Kirke. Bygget og ombygget mange gange. Hvilket er helt naturligt. En 
kirke står længere end alle andre bygninger og bliver derfor et symbol på livets og egnens 
udfordringer og ændringer.
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Jørgen Clement, Venstre, der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Der er mange frivillige i diver-
se foreninger, der heldigvis 
har set værdien i det frivillige 
arbejde, men jeg frygter for 
fremtiden. Jeg fornemmer i 
flere sammenhænge, at det 
frivillige arbejde i samfundet 
er under pres. Jeg oplever, at 
mange i de nye generationer 
har et andet fokus og andre 
holdninger end de tidligere, 
som jeg selv tilhører.
En gangs arrangementer, hvor 
der skal mange i gang i en kort 
periode, er måske lidt lettere at 
overse at skulle engagere sig 
i. Jeg deltog som frivillig i Sko-
le-OL i Billund, hvor jeg hjalp til 
med madudlevering i regi af Li-
ons, som jeg er medlem af. Det 
var en fornøjelse og glæde at 
opleve de mange tusinde børn 
og engagerede lærere fra alle 
dele af landet dyste og hygge 
sig i Billund. 

Jeg hører argumenter som: 
Hvorfor gør du det, når du ikke 
får noget for det? Underfor-
stået, at det ville vedkommen-

de aldrig gøre selv uden at få 
betaling.
Jeg tænker tilbage på min tid 
som formand for badminto-
nafdelingen i Sdr. Omme for 
mere end 25 år siden. Vi var 
en ny bestyrelse i en forening 
med ca. 70 medlemmer, og 
samtidigt blev vi udfordret af, 
at Grindsted Kommune på det 
tidspunkt indførte brugerbeta-
ling i idrætshallerne.
Det lykkedes os at få godt gang 
i ungdomsarbejdet med træ-
ning, træningslejr og meget 
mere, og i løbet at ca. 3 år hav-
de vi fordoblet medlemstallet 
trods de ændrede økonomiske 
betingelser.

I bestyrelsen oplevede vi et 
sammenhold og efterhånden 
et venskab, som holder den 
dag i dag. Da vi havde temme-
lig travlt med foreningen og 
bestyrelsesarbejdet og måske 
nok forsømte de hjemlige gøre-
mål noget, besluttede vi at ind-
drage vore ægtefæller i fælles-
skabet, så vi begyndte at spise 

sammen med nogle måneders 
mellemrum – selvfølgelig for 
egen regning.
Sidegevinsten har været, at 
vi stadig mødes flere gange 
om året og spiser sammen, li-
gesom vi også tager på ferier 
sammen. 

Så kan man spørge sig selv - 
Hvad fik vi for det?
Vi fik en oplevelse af fælles suc-
ces og fik mange gode oplevel-
ser med badmintonbørnene og 
hinanden.
Vi kom med forskellige kompe-
tencer og blev et velfungeren-
de team – det giver sammen-
hold.
Vi fik venner for livet.

Et lokalsamfund som Sønder 
Omme er afhængig af et velfun-
gerende foreningsliv. Det har 
en konsekvens, hvis børnene 
ikke kan gå til sport, uden at det 
virkelig koster mange penge, 
hvis der ikke er byfest, hvis der 
ikke er en borgerforening, hvis 
der ikke er frivillige i motions-

Det frivillige arbejde

centret osv. Tilbuddene bliver 
færre, det bliver kedeligt at bo i 
byen, den bliver mindre attrak-
tiv at bo i, husene vil falde i pris, 
og så starter en ond spiral.
Jeg tror, at det er vigtigt at 
kommunikere til de unge, at 
alting ikke kan gøres op i pen-
ge, at det er vigtigt af hensyn 
til vort lokalsamfund, at det er 
vigtigt og givende at indgå i fæl-
lesskaber. 
I kommunalt regi er der op-
rettet et frivilligråd, og der 
uddeles årligt en pris til årets 
frivillig, som har gjort sig sær-
ligt bemærket. Stor respekt 
for det, men for mig at se er det 
vigtige holdningen til frivillig-
hed, og den skal vi have vendt i 
den rigtige retning igen.
Mvh
Jørgen Clement
 Mvh
Jørgen Clement
Indvalgt i kommunalbestyrel-
sen for Venstre i Sdr. Omme

Dansk Folkeparti har de se-
neste år været præget af uro 
og magtkamp i landsledelsen.   
Den megen uro og ballade gjor-
de den i forvejen svære opgave 
for Kristian Thulesen Dahl, at 
skabe ny fremgang for parti-
et efter de to katastrofevalg i 
2019, fuldkommen umulig. 
Vælgere gider ikke intern uro, 
og det fik Dansk Folkeparti at 
mærke ved Regions- og Kom-
munalvalget sidste år.

Dansk Folkeparti i regionsråd  
og byråd blev ganske kynisk 
smidt under bussen, for at ska-
be det valgnederlag, der var 
nødvendigt for at presse Kri-
stian til at gå. 
De mange mistede mandater 
betyder selvfølgelig mindre 
indflydelse. Det gælder også i 
Billund Kommune, hvor lands-
byerne allerede har mærket 
det, med beslutningen om ned-
læggelse af vores tandunder-
søgelses klinikker. 
Jeg forventer desværre også, 

at det kommer til at betyde 
besparelser på ældreområdet. 
Særligt klippekort ordningen, 
som de andre partier i årevis 
har ønsket sparet væk, ser jeg 
som truet.
Min begejstring for de nye til-
stande i Dansk Folkeparti, var 
derfor til at overse allerede 
fra starten af. I forlængelse af 
ledelses skiftet på Christians-
borg, blev der også gennem-
ført et ”indflydelses skift”. 

Når man vinder en magtkamp, 
er man nød til at belønne de 
personer, der har støttet og 
arbejdet for dig, med poster 
og indflydelse. Det betyder så 
også, at ”de gamle” der bakke-
de op om Kristian, oveni deres 
nederlag til Morten og Peter 
(Kofod) fløjen, måtte afgive af 
deres poster og indflydelse og 
rette ind. 

Det ”tabende hold” i Dansk 
Folkepartis folketingsgruppe 
valgte at forlade partiet, og på 
vej ud af døren fik bitterheden 
lov at flyde frit. 
Beskyldninger om dårlig le-
delse og dårligt arbejdsmiljø 
flød i en lind strøm til pressen. 
Og det var i Dansk Folkepartis 

håndtering af denne bitterhed, 
at nok blev nok for mig. 
Når man i årevis arbejder for, 
at vælte nogle andre af pinden, 
må man selvfølgelig forvente, 
at disse andre er både utilfred-
se og bitre. 

At reagere med retorik som 
”Rotterne forlader skuden”, 
”Forædere”, ”Taburetklæbere 
og lignende, om mennesker 
der har kæmpet for partiet 
og for Danmark i 15 – 27 år, er 
uværdigt. 

At drive hetz mod en tidligere 
formand, der lige skal finde 
sine ben, efter at være blevet 
presset ud af det, der altså 
også var hans livsværk, er 
uværdigt. 

At bakke op om, og erklære sig 
enig i, at han er en tøsedreng, 
er uværdigt.

Når man har vundet, er der kun 
et sted at placere sig, og det er 
på den høje hest. At vælge det 
dybeste hul i pølen i stedet, og 
derfra deltage i det ene mud-
derkast efter det andet er 
uværdigt. 

Det kunne jeg ikke blive ved 
med at se mig selv i, og derfor 
meldte jeg mig ud af Dansk Fol-
keparti sidst i juni.

Altså er jeg nu løsgænger i 
byrådet, hvilket formentligt 
ikke får den store betydning, 
da jeg mener det samme jeg 
altid har ment, og kæmper for 
de samme ting, jeg hele tiden 
har kæmpet for. Jeg forventer 
også fortsat et tæt samarbejde 
med Per Nyhus og Dansk Folke-
parti i Billund Kommune, da vi 
deler holdning på nærmest alt.

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen
Tlf. 23234360
Medlem af Børne og Familie 
Udvalget

NÅR NOK ER NOK - POLITISK OPDATERING 
- Derfor meldte jeg mig ud af DF.

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.

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

Annoncer i
Sønder Omme Posten
Kunne du tænke dig at annoncere i

Sønder Omme Posten?
- Så skriv eller ring for info: 

Email: post@annitta.dk - Tlf.: 61 16 57 67
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BESTILLE BORD TLF. 75 34 17 00
www.sdr-omme-kro.dk · info@sdr-omme-kro.dk

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

Sdr. Omme Slowriders har i 
år eksisteret i 10 år. Det blev 
”vendt og drejet”, hvor vores 
”jubilæumstur” skulle gå hen. 
Valget faldt på Samsø.  

Fredag i uge 27 drog halvde-
len af de tilmeldte Slowridere 
afsted, og tog en overnatning 
på campingpladsen i Horsens. 
Lørdag morgen kørte resten så 
afsted mod Horsens, og stødte 
til resten af ”banden”. Efter et 
rundstykke og en kop kaffe, 
kørte vi i samlet flok til Hou, 
hvorfra vi skulle med færgen til 
Samsø. 
På færgen fik vi diskret påklæ-
bet vores ”Slowrider-klister-
mærker” sådan lidt hist og pist, 
ligesom andre ”knallertrock-
ere” havde gjort før os, kunne 
vi se. 

På Samsø havde vi i base på 
Sælvigbugtens Camping. 
Vi havde lejet hytter, det der 
med telte er vi vist blevet lidt 
for ”voksne” til. 
Det blev til en del køreture på 
øen. Første tur gik til Nordby, 
en tur hvor vi langs kysten blev 
blæst godt igennem. Froko-
sten bestod af en ”spillemands 
menu” ved en lokal pølsevogn. 
Pølsemanden introducerede 
os for hans hjemmelavede sen-
nep, som han påstod var lidt 
stærk. Flere ville nok påstå no-
get andet, alt imens vi gik rundt 
med tårer i øjnene. 

Turen gik herefter til en ”run-
dering” i Tranebjerg. Aftens-
maden blev fortæret på restau-
rant ”Dokken” i byen Ballen. 
Stegt flæsk med persillesovs 

og wienersnitzler - det er ”bår’ 
dæjli’”! 

Om aftenen tog vi en taxa ind 
til Ballen igen. Vi havde ”opsnu-
set” at der skulle være live mu-
sik i en baggård. Det skulle vise 
sig, at vi fik en på opleveren. På 
scenen stod bla.  Helge Solberg 
(Rockazino, Backseat mfl.) og 
Søren Pedersen (Backseat, 
Shubidua mfl.) De kan dæl’me 
både synge og spille - sådan! 
Sindsygt hyggeligt!

Søndag gik turen hjemover 
igen, og i Horsens blev vi invi-
teret ind til knallertklubben 
”Rævehalerne”, hvor formand 
Karsten Andersen stod klar 
med pølser på grillen. Sikke en 
guttermand. 

Slowriders på jubilæumstur
- Af Mux - Jens Peter Madsen

Turen gik herefter hjemad, og 
alle kom helskindet hjem uden 
nedbrud - sådan!
Det skal siges, at lige meget 
hvor vi kom kørende på vores 
50ccm køretøjer, blev vi mod-
taget med hilsner, vink og smil. 
Lige meget hvor vi havde pau-
ser, kom folk over og snakkede 
knallerter med os, det er bare 
skide hyggeligt. 

Vi bestræber os altid på at 
være gode repræsentanter for 
vores lille klub og i særdelshed 
for vores by.

Vi glæder os allerede til næste 
års tur :-)



Sønder Omme Posten online for borgere i 72608   Mandag 1. august 2022

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


