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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

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.

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.

Det går ikke stille for sig i det 
lokale tømrerfirma C. Thaysen 
Byg. Firmaet har både fået ny 
medejer og har leveret det 
bedste årsresultat i fem år med 
et overskud på 5,2 millioner 
kroner. 
- Det gør mig selvfølgelig glad, 
og så bliver jeg da også stolt 
af mine folk, der har leveret så 
godt arbejde, at kunderne både 
kommer igen og anbefaler os til 
andre, lyder det fra indehaver 
Christen Thaysen. 

Erhvervskunder 
og større projekter
  
Eventyret begyndte i 2008, 
hvor Christen Thaysen stiftede 
tømrerfirmaet C. Thaysen Byg i 
Farvergade i Sdr. Omme. Ambi-
tionen var klar: Der skulle udfø-
res godt håndværk i høj kvalitet 
– hver gang! 

Succes og vokseværk i C. Thaysen Byg
Større projekter, ny kompagnon og en ny struktur. 
Dét har været opskriften på det bedste årsregnskab i C. Thaysen Byg i fem år. 

- Dén ambition lever firmaet 
stadig efter, og det tror jeg 
også, at alle vores kunder ople-
ver, siger Christen Thaysen. 

I løbet af de sidste par år er fir-
maet begyndt at udføre mange 
større projekter for erhvervs-
kunder i hele Danmark, og i 
dag udgør de større projekter 
80 procent af virksomhedens 
omsætning. 
- Vi er meget glade for al det 
arbejde, vi har fået i erhvervs-
livet, det har helt bestemt givet 
os nogle nye muligheder som 
firma, siger Christen. 

Fart på og ny 
kompagnon
 
Da både mængden og størrel-
sen på projekterne i C. Thaysen 
Byg voksede, begyndte Chri-
sten Thaysen at se sig om efter 

en partner til at udvikle firmaet 
sammen med. Valget faldt på 
Kenneth Korsholm Hansen, der 
oprindeligt er uddannet tøm-
rer og sidenhen har uddannet 
sig som bygningskonstruktør. 
Han blev medejer af virksom-
heden i juni sidste år.  

- Kenneth kan med sin bag-
grund som bygningskonstruk-
tør og projektleder bidrage 

med nogle andre vinkler, end 
jeg selv kan. Han er dygtig og 
engageret i arbejdet, og det 
har betydet meget at have én 
at vende de tunge beslutninger 
med, lyder det fra Christen. 

Og spørger man den nye part-
ner, så ser han også lyst på 
fremtiden. 
- Det har været en stor mulig-
hed for mig at blive en del af 
C. Thaysen Byg, og det er helt 
vildt at have været med til at 
lande et så godt årsresultat, 
og det er jeg helt sikker på, at 
vi også kommer til at gøre i år, 
lyder det fra Kenneth Korsholm 
Hansen. 

Efter Kenneth Korsholm Han-
sen blev medejer, er der blevet 
kigget nærmere på strukturen 
i virksomheden. 
Der er nemlig både blevet ansat 
en tømrermester, en ingeniør 
og administrationsafdelingen 
er blevet udvidet. 
- Det betyder meget for os. Vi 
kan varetage større opgaver 
og følge med vores udvikling. 

Det er ikke alene arbejdet med 
erhvervskunderne, der fort-
sætter, der er også flere fra det 
private, der kommer med op-
gaver til os nu, slutter Christen 
Thaysen. 

Flemming Tiro Lund er Psykoterapeutisk  Hypnoseterapeut og coach, samt 
foredragsholder og ejer af firmaet Tiro Inspire i Grindsted.

Ferien er slut for de fleste, og 
Brandgård Unika og Hygge er 
igen klar med spændende akti-
viteter og arrangementer.

Tirsdag den 30. august besø-
ger hypnoseterapeut Flem-
ming Tiro Lund Brandgård.
Han vil fortælle om muligheder 
via hypnose, hvad det kan bru-
ges til, hvorfor det har en virk-
ning og hvordan det virker. 
Har man lyst til selv at prøve, 
hvad hypnose er, så får man 
mulighed for det, ganske gra-
tis.

Hypnoseterapeut besøger 
Brandgård Unika og Hygge

Arrangementet afholdes på 
Brandgård, Bøvlvej 93 i Sdr. 
Omme, fra kl. 18.00 til 20.30. 
Det koster 125 kr. at deltage og 
så bliver der selvfølgelig serve-
ret kaffe og kage og som altid, 
får man en lille goodiebag med 
sig hjem.

Der stadig ledige pladser og 
man tilmelder sig ved at kon-
takte Karina på 42 45 55 74.

Tv. Christen Thaysen sammen med Kenneth Korsholm Hansen som blev medejer af C. Thaysen Byg i juni sidste år.

- Af Ellinor Fogh Gyldenløve

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 - og det er gratis!

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
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Nyt personale i Sdr. Omme MulticenterTEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov
Tidspunkt: Hold: Stadion:

Tirs 16/8 18:00: U12 Drenge - Strellev/Lyne Sdr. Omme

Tirs 16/8 18:00: U15 Piger - SIF/AIF Filskov

Tirs 16/8 19:00: U13 Drenge - Oksbøl Filskov

Ons 17/8 18:30: U16 Drenge - Hedensted Filskov

Tors 18/8 18:30: U16 Drenge - Tarm Sdr. Omme

Lør 20/8 10:00: U9 Drenge - Skovlund/Ansager Filskov

Lør 20/8 14:00: Serie 3 Herre- HTS Filskov

Man 22/8 19:15: Damer  - Jannerup FS Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

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

Elsk dit Skvalderkål Med skvalderkålen gælder det 
gamle ordsprog: Vælg dine 
kampe med omhu. For den er 
umulig at komme helt af med, 
hvis du har rigtig meget skval-
derkål. Drop derfor ambitionen 
om at komme al skvalderkål i 
hele haven til livs. 
Har du et bed, som er meget 
inficeret af skvalderkål, er den 
nemmeste metode at nedlæg-
ge bedet, etablere græsplæne 
og klippe græsset jævnligt de 
næste tre-fire år, hvorefter 
bedet kan genetableres. Skval-
derkål tåler ikke at blive klippet 
ned hver eller hver anden uge 

og vil til sidst ikke kunne sætte 
nye skud. 

Man kan også dække det infi-
cerede bed til med en kraftig 
ukrudtsdug i to år. Det hindrer 
planten i at samle ny energi. 
Men det er ikke så pænt, og 
derfor er der ikke så mange, 
der vælger denne løsning. 

Vil du hellere bekæmpe skval-
derkålen i bedet, er det en god 
idé at grave jorden igennem, 
tidligt på sæsonen og fjerne så 
mange rødder som muligt. De 
skud, der så kommer, kan man 

hurtigt hive op. Det kræver, 
at man er vedholdende, men 
uanset hvor grundigt du går til 
værks, skal du være forberedt 
på, at det ikke er muligt at få 
det hele med. 

Er du en af de haveejere, der 
synes, at livet er for kort til at 
luge skvalderkål, så lad den 
være en del af haven. Skval-
derkålen er en plante med fine 
blomster, som mange insek-
ter nyder godt af. Skvalderkål 
breder sig primært gennem 
rødder. Derfor er det en fordel, 
hvis man kan klippe rundt om 

dem med græsslåmaskinen, 
for så forhindrer man dem i at 
brede sig til resten af haven. På 
den måde kan man afgrænse 
den i enkelte bede eller hjørner 
og lade planten være en del af 
haven.
En anden mulighed er at ska-
be et blandet staudebed, ved 
at plante robuste stauder ind 
mellem skvalderkålene. Her er 
målet ikke at holde skvalder-
kålen helt nede, men at lade 
de fine, hvide skærmblomster 
indgå som et romantisk slør 
mellem de øvrige stauder. 

Skvalderkål er ikke kun skidt 
for din have, den kan også være 
nyttig. F.eks. er de unge skud 
fra planten sunde og smager 
godt i en salat. Planten inde-
holder både pollen og nektar 
til mange insekter, såsom bier, 
svirrefluer og sommerfugle. 
Det er samtidig også en fø-
dekilde for sommerfuglenes 
larver.
Kilde: Haveselskabet og How2guiden.

Trine Katborg Pedersen er an-
sat som den nye daglige leder 
af køkken og café i Sdr. Omme 
Multicenter. 
Trine er ikke et nyt ansigt på 
stedet, da hun de seneste 3 år 
har været assistent i samme 
køkken.
Stillingen blev ledig da den tid-
ligere leder Bente Hall valgte at 
søge nye udfordringer.

Vi var så heldige at have en 
super kvalificeret person til af-
løsning for Bente siger Henrik 
T. Knudsen – centerlederen i 
Sdr. Omme Multicenter. 
Det er en branche, der er 
presset på personaleområdet 

I multicentrets køkken og Café vil man fremover se Trine Katborg Pedersen (til højre), som ny daglig leder og 
Annette Kristiansen som assistent.

- Af Centerleder Henrik T. Knudsen

i øjeblikket og dermed er det 
ikke let at skaffe arbejdskraft 
til sådanne stillinger.

Trine er født og opvokset i Hvi-
de Sande, hvor hun havde en 
lignende stilling i hallen i Hvide 
Sande med fester og mad ud 
huset.  Dette ophørte naturligt, 
da hun valgte Ole og flyttede 
til Sdr. Omme, hvor senere 
Rasmus og Alberte forøgede 
familien.
Til at hjælpe Trine i køkkenet 
har vi pr. 1. september ansat 
Annette Kristiansen. Anette er 
bosiddende i Sdr. Omme, men 
er flyttet hertil for ca 1½ år si-
den, så hun vil nok være et nyt 

ansigt for mange her i byen. 
Det ændres der med garanti 
hurtigt på, når hun kommer i 
gang med både fremstilling og 
uddeling af skolemad til elever-
ne. Hun er uddannet i faget og 
har arbejdet i køkkenet på et 
plejehjem i Herning.  Annettes 
børn er voksne og ”fløjet fra re-
den”. Annette og hendes mand 
har købt et nedlagt landbrug 
lidt udenfor Sdr. Omme, så en 
del af fritiden går med vedlige-
hold og istandsættelse.

Vi tror på et godt match i køk-
kenet med Trine og Annette og 
ser frem til et godt samarbej-
de.

Smal sejr 
til BFO 
Serie 3
BFO serie 3 spillede fredag 
den 12. august efterårets 
første hjemmekamp  på Sdr. 
Omme stadion mod Ølgod. 

Det var med bange anelser 
man gik ind til kampen, da 
man var ramt af flere afbud.

Men i 28 graders varme 
startede BFO stærkt og lag-
de et stort pres på Ølgod fra 
starten. Så det var kun ri-
meligt at BFO i det 16. minut 
kom foran 1-0 med Kristian 
Bøgh Pedersens scoring. 

Det lå ligesom i luften at BFO 
ville score yderligere, men 
trods gode chancer skete 
det ikke, så BFO kunne gå til 
halvleg med en 1-0 føring.

I anden halvleg virkede det 
som om BFO var hæmmet 
af den kraftige varme, Ølgod 
overtog spillet og pressede 
på for en udligning, men BFO 
stod imod. 

Lettelsen var stor blandt 
BFO spillerne da dommeren 
fløjtede kampen af, og BFO 
havdet vundet en smal 1-0 
sejr.



Sønder Omme Posten online for borgere i 7260 Mandag 15. august 2022  3

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

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

Sdr.Omme
KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UDKLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UDKLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

HVER UGE SERVERER VORES KOK LUN OG VELSMAGENDE FREDAGSMENU
FREDAG UGE 33: STEGT FLÆSK M/KARTOFLER, PERSILLESOVS & RØDBEDER

DESSERT 18,- HJEMMELAVET PORTVINSFROMAGE

FREDAG UGE 34: SKINKESCHNITZEL M/ÆRTER, BRASEDE KARTOFLER
 & BEARNAISESAUCE

DESSERT 35,- CHEESECAKE TIL 2 PERS.

FREDAG UGE 35: KALVESTEG STEGT SOM VILDT
M/WALDORFSALAT, TYTTEBÆR, VILDTSAUCE 

 & HVIDE KARTOFLER
DESSERT 18,- ÆBLEKAGE M/VANILJESKUM

FREDAG UGE 36: FLÆSKESTEG M/RØDKÅL, SOVS,
 BRUNE & HVIDE KARTOFLER

DESSERT 18,- HJEMMELAVET CITRONFROMAGE

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 17. AUGUST TIL OG MED TIRSDAG D. 23. AUGUST HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Tine

MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR

KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UDKLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

 CHEASY DRIKKE-
SKYR, CULTURA 
ELLER YOGGI 
MED TOP 
       Flere varianter.   166-260 g . 
 Max. kg pris 30,12 . 
 Max. 4 stk. pr. kunde pr. 
dag.  Herefter er prisen op 
til 10,50 pr. stk .      

 PR. STK. 

 5.-   
SKARP PRIS

 15.- 
FRIT VALG

PR. STK.

OMO FLYDENDE 
VASKEMIDDEL 
HVID, COLOR EL. BLACK 925 ML.

BAMSELINE
SKYLLEMIDDEL
FLERE VARIANTER 
750 ML.

SPAR 50%

MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR

 4 STK./700 G 

 110.- 
SKARP PRIS

 WIENER SCHNITZLER 
AF DANSK 
VELFÆRDSKALV 
         Kg pris 157,14   .      

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

 PR. BAKKE 

 25.- 

TORSDAGS-
SMØRREBRØD

              PR. STK. 

 22.- 

              PR. PAKKE 

 22.- 
SKARP PRIS

 SPISEKLARE 
AVOCADO 
 Udenlandske .    Kl. 1 . 
   3 stk .  Stk. pris 8,33   .      

FREDAGSMENUFREDAGSMENU

65,-
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Allan Munk Nielsen, Konservative, der skriver 
til Sønder Omme Postens læsere. 

Vores velfærd er presset, og 
med de foreliggende budget- 
forhandlinger bliver der ikke 
mange ekstra penge at dele ud 
til områder, som måske mang-
ler penge. 

Med den aftale, der er lavet 
mellem KL og regeringen føl-
ger der ikke ekstra penge med 
til nogle af de indsatser, som 
regeringen mener vi skal prio-
ritere. 

Samtidig kan vi heller ikke uden 
videre bruge ekstra penge på 
områder, som vi selv gerne vil 
prioritere, uden at vi skal finde 
pengene et andet sted inden 
for den kommunale økonomi.

Samtidig oplever vi store pris-
stigninger på næsten alt og en 
ekstrem høj inflation. Det kom-
mer også til at ramme vores 
økonomi i Billund Kommune.

Vi har altså en bestemt pose 
penge til rådighed, som vi skal 

have til at slå til så langt som 
muligt. Derfor bliver det en 
benhård prioritering.

Hvad kan vi gøre for at få pen-
gene til at holde længere?
Noget af det, som vi kan gøre, 
er at kigge på hvor vi kan op-
timere driften og få mere ser-
vice ved at omlægge arbejds-
procedurer og processer.
Det er noget af det, vi har lagt 
op til i konstitueringsaftalen, 
hvor vi i de udekørende teams 
er ved at indføre selvstyrende 
grupper. 

Jeg er meget spændt på at se 
de resultater, vi her kan skabe 
med mere medarbejderinvol-
vering og ansvar for egen ar-
bejdsdag.
Vi skal gerne videre og bruge 
de erfaringer indenfor andre 
arbejdsområder også. 
Jeg mener det er fair at se på 
hvordan pengene bruges bed-
re. Sådan gør man i erhvervsli-
vet, og det gør man faktisk også 

i det offentlige. Det har øget 
produktiviteten gennem man-
ge år, at dygtige medarbejdere 
har fundet smartere måder at 
gøre tingene på.

Jeg håber vi i de kommende 
budgetforhandlinger kan få sat 
nogle tanker i søen frem mod 
de kommende år, hvor vi får 
gode erfaringer med selvsty-
rende teams i afdelinger, hvor 
det giver mening, samtidig med 
at vi får optimeret og effektivi-
seret driften, så vi kan få mere 
service ud af den pose penge vi 
har.

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

Vores velfærd

Virksomhedsbesøg i Sønder Omme

Tekst: Jørgen Clement. Foto: Niels Erik Nielsen

Fra venstre Axel Thøgersen, Anni Matthiesen, Jørgen Clement

Fra venstre Jørgen Clement, Torben Hansen, Stephanie Hansen, Anni Matthiesen

Folketingsmedlem og formand 
for folketingets erhvervsud-
valg Anni Matthiesen var i den 
forgangne uge på virksom-
hedsbesøg i Sønder Omme.
Ved besøgene deltog også 
Niels Erik Nielsen og Jørgen 
Clement fra det lokale Venstre.

Først besøgte Anni Matthiesen 
Omme Lift, hvor direktør Axel 
Thøgersen fortalte om virk-
somhedens rejse fra landsby- 
smed til landbrugsmaskinfa-
brik og til i dag at være en af 
Europas største nicheprodu-
center af lifte.
Man eksporterer til 70 lande i 
verden og 85% af virksomhe-
dens omsætning går til eks-
port.

Axel Thøgersen fremhævede 
den positive håndsrækning 
man havde fået i forbindelse 
med Corona epidemien. Han 
nævnte at nu er den store ud-
fordring, at man har store pro-

blemer med at få tilstrækkelig 
arbejdskraft inden for det fag-
lærte område samt ingeniører.
Vi drøftede, hvad man vil kunne 
gøre ved udfordringen. Der var 
enighed om at opfordre til at 
flere tager uddannelse inden 
for området. 
Et element kunne være et tæt-
tere samarbejde om erhvervs-
praktik med skolen. 

Derudover er det vigtigt at 
kunne tiltrække arbejdskraft til 
byen og her er det vigtigt med 
et attraktivt lokalsamfund med 
mange tilbud til børnefamilier-
ne, samt gode boligmuligheder 
i byen. 

Efter en rundvisning i produk-
tionen på Omme Lift gik turen 
videre til Sønder Omme Kro.

Torben og Stephanie Hansen, 
har ejet Sdr. Omme Kro i 8 år.  
Efter at have renoveret for 
mange penge i løbet af de før-

ste 6 år og opbygget en kunde-
kreds og et godt forretnings-
grundlag, kom Corona-krisen 
og slog parret og virksomhe-
den tilbage til start. 
Efter at være kommet i gang 
igen kom krigen i Ukraine og 
dermed prisstigninger og usik-
kerhed blandt kunderne for, 
hvad der nu sker i samfundet. 
Så det er stadige udfordringer 
for det unge kropar.

Parret fremhæver, at det er en 
stadig udfordring at finde fag-
lært arbejdskraft, og de frem-
hæver vigtigheden af, at der 
ikke er for mange ”øjebæer” 
i byen, da det skræmmer nye 
borgere og kunder væk.
De nævnte også, at de dårlige 
busforbindelser i kommunen 
gør det ekstra svært for mobi-
liteten af arbejdskraft, men det 
gør det også dyrt for turister 
uden bil, der besøger turist-
attraktionerne, i at komme til 
Sdr.  Omme og bo på kroen.

Vidste du at det er gratis
at bringe jobannoncer i
Sønder Omme Posten

- Det er gratis for virksomheder,
- men også for dig som søger job i 7260 området.

Skriv eller ring til Sønder Omme Posten
E-mail: post@annitta.dk . Tlf. 61 16 57 67

Frivilligrådet inviterer til FRI-
VILLIG FREDAG i  Sdr. Omme 
Multicenter, fredag den 30. 
september 2022.
Alle frivillige fra frivillige socia-
le foreninger og andre sociale 
frivillige er velkommen fra kl. 
17.30, hvor der er mulighed 
for at tale frivillighed med Fri-
villigrådet og Frivilligcenter 
Billund.

Frivillig Fredag 2022
Fredag den 30. september fejrer hele Danmark den nationale frivillighedsdag og 
de mange engagerede frivillige i Billund Kommune skal selvfølgelig også hyldes.

Kl. 18 går festen i gang og der 
vil være mulighed for at spise 
sammen med dine frivilligkolle-
ger og blive underholdt med ta-
ler, prisuddeling og fællessang 
med Ronnie Flyvbjerg Olesen. 
Festen slutter omkring kl. 21.

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 
21. september 2022.

Du eller din forening tilmelder 
sig her: billund.dk/borger/
frivilligt-socialt-arbejde/frivil-
lig-fredag-2022/
 
Har du spørgsmål er du vel-
kommen til at kontakte frivillig-
hedskonsulenten.
Lærke Noer-Møller på tlf. 79 72 
74 36 eller mail lnm@billund.dk.

Kender du en forening, som 
gør en særlig social indsats og 
dermed har fortjent Frivilligrå-
dets vandrepokal? Så er det 
nu, du skal sende din indstilling 
afsted!
Du kan nu indstille foreninger 
i Billund Kommune, der inden 
for det sociale område har 

markeret sig på særlig vis, væ-
ret med til at tænke nyt eller 
taget spændende initiativer.
Målgruppen for Frivilligrådets 
pris er de frivillige sociale for-
eninger eller andre foreninger, 
der har gjort en særlig indsats 
for borgere på det sociale om-
råde i det forgangne år eller 

over en årrække. Det kan f.eks. 
være i forhold til deres økono-
miske rådighed, handicap, syg-
dom, sorg, ensomhed, misbrug 
eller lignende.
Frivilligrådet udvælger en vin-
der og uddeler prisen på Frivil-
lig Fredag den 30. september 
2022.

Frist for indstilling: 
Søndag den 21. august 2022. 
Indstilling:
billund.dk/aarets-sociale-for-
ening.

Indstil Årets sociale forening 2022
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Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

Sognebåndsløsning
Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til 
menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid ved at 
løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at 
løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du 
har løst sognebånd til, samt stille op/stemme til menigheds-
rådsvalg. 
Ønsker man at løse sognebånd, skal man henvende sig til den 
præst, du ønsker at slutte dig til. Hvis præsten ønsker det, 
skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd. 

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en 
mulighed for, at du kan slutte dig til en præst, hvis teologiske 
holdninger du sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en 
tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at du godt 
kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat.
En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekir-
ken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være 
i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller 
til den sognemenighed, hvor præsten er ansat. Hvis præsten 
afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være 
skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til bi-
skoppen, hvis afgørelse er endelig.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, du har løst 
sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget 
eller dør.

Kilde: km.dk

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

20. september 2022 kl. 17.00 skal der være Menigheds-
rådsvalg i Sønder Omme Sogn. 
Her skal der på en Valgforsamling vælges 7 medlemmer til 
Sønder Omme Sogns Menighedsråd til de næste 2 år.

Det nye menighedsråd starter 
dets funktionsperiode 1. søn-
dag i advent 2022 (27. novem-
ber 2022), og funktionsperio-
den slutter 1. søndag i advent 
2024 (1. december 2024).
For at kunne vælges til Sønder 
Omme Sogns Menighedsråd 
skal følgende betingelser være 
opfyldt:
Du skal være over 18 år, have 
dansk indfødsret eller have 
haft fast bopæl i riget uafbrudt 
i et år forud for valgdagen.
Du skal være medlem af Folke-
kirken.
Du skal bo i Sønder Omme Sogn 
eller have løst sognebånd til 
sognepræst Patricia Paars-
gaard Beck Poulsen. 
Ovenstående betingelser gæl-
der ligeledes hvis du vil stemme 
til Menighedsrådsvalget 2022 i 
Sønder Omme Sogn.

Menighedsrådet mødes mini-
mum én aften om måneden til 
et menighedsrådsmøde - i alt 
10 gange om året (intet møde i 
juli og december måned).
Der kan i enkelte tilfælde blive 
indkaldt til ekstraordinære 
menighedsrådsmøder i løbet 
af året. 
Derudover mødes de enkelte 
udvalg under menighedsrådet 
løbende hen over året - antal 
mødegange varierer fra udvalg 
til udvalg.

På menighedsrådsmøderne 
træffes der beslutninger om 
emner som: anskaffelse af in-
ventar, reparationsarbejder, 
aktiviteter, personaleforhold 
m.m.
Menighedsrådet er altså at 
sammenligne med en bestyrel-
se i f.eks. en forening.

Ved at møde op til Valgforsam-
lingen 20. september 2022 kl. 
17.00, kan du være med til at 
vælge retningen for kirkens 
arbejde i dit sogn.

Det kan du, ved enten selv at 
stille op som kandidat eller ved 
at være med til at vælge, hvem 
der skal sidde i menighedsrå-
det blandt de opstillede kandi-
dater.
På valgforsamlingen præsen-
teres kandidaterne, og efter-
følgende er der mulighed for 
debat.
Valget til menighedsrådet fore-
går ved skriftlig afstemning 
mellem kandidaterne og resul-
tatet heraf afgør, hvem der er 
valgt til menighedsrådet.
Det valgte menighedsråd til-
træder 1. søndag i advent den 
27. november 2022.

Mød op til valgforsamlingen i september
Ved at møde op denne dag, er 
det altså muligt at sætte dit 
præg på hvad din kirke skal de 
næste to år.
Hvad enten du ønsker flere ak-
tiviteter for børn og unge, fami-
lier eller ældre, tiltag for flygt-
ninge, drop-in dåb, koncerter 
eller noget helt andet.

Du kan læse mere om menig-
hedsrådsvalget på www.me-
nighedsrådsvalg.dk.
BEMÆRK dog at datoerne på 
denne side er fra menigheds-
rådsvalget i 2020, og derfor 
ikke længere er gyldige. 

Med venlig hilsen 
Patricia Paarsgaard Beck Poulsen 
Sognepræst i Sdr. Omme Sogn 
Linde Allé 1,  Sdr. Omme 
Tlf.: 29 12 80 05. 
Mail: PPP@km.dk
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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


