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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
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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.

VM i herning2022 som blev 
afviklet 4. - 14. august er det 
største ridesportsevent på 
dansk jord nogensinde, og 
et af de største arrange-
menter Herning Kommune 
har været vært for.  
800 ryttere fra 50 lande 
deltog med 1000 heste og 
blev overværet af 200.000 
tilskuere og 1.200 mediefolk 
som dækkede stævnet. 

Sdr. Omme var repræsenteret 
af Mia Jørgensen der deltog på 
holdet Spilopperne.

I sommeren 2021 udbød Dansk 
Ride Forbund en VM- hold-
turnering, hvor bredden i 
sporten og sammenhold skulle 
 være i højsædet.
  
Turneringen er en holdturne-
ring, hvor holdene henter point 
i alle Dansk Ride Forbunds 
discipliner. Holdene kunne 
deltage i dressur, paradres-
sur, springning, military, for-
hindringsbane, voltigering, 
distance og kæphest. Ved de 
forskellige kvalifikationsstæv-
ner indsamlede holdene point 
og i juni 2022, blev de bedste 21 
hold udvalgt til at deltage i VM i 
Herning.

Rikke Jørgensen, Mia’s mor 
beskriver her forløbet op til 
udvælgelsen af de 21 bedste 
hold:

Det er en turnering, hvor man 
danner et hold på max 8 ekvi-
pager, på tværs af klubber, dvs. 
deltagerne behøver ikke være 
medlem af samme klub. 
Først i november 2021 bliver 
Spilopperne dannet, altså no-
get senere end starttidspunk-
tet for holdturneringen som 
var juni 2021, og Mia Jørgen-

Sdr. Omme-pigen Mia deltog med sit hold i VM i ridesport i Herning2022

sen, sdr. omme er en af delta-
gerne på holdet. 
Det bestod af et hold på 8 piger 
i alderen 9-14 år og fra vidt for-
skellige byer. Fra Vejle, Varde, 
Tjæreborg, Helle, Guldager, 
Ølgod og Sdr. Omme. En enkelt 
pige forlod ret hurtigt holdet 
og så var de 7.

Alle 7 er ret seriøse dressurpi-
ger og skulle udover VM, også 
holde dén karriere i gang, så 
der måtte ofte prioriteres op 
og ned.
Langsomt, men sikkert kravle-

de de dog op af ranglisten og 
vi forældre måtte sande, at en 
finaleplads var en mulighed. 
Vi satte os ind i hvilke discipli-
ner der gav flest point og pi-
gerne måtte slippe dressuren 
en del, da det var forhindrings-
bane, voltigering, distance og 
military, der gav flest point. 

Så kolde aftener gik med vol-
tigering, som er gymnastik på 
hesteryg. Det viste sig at 2 af 
ponyerne var ideelle til det og vi 
måtte ud at låne udstyr. 
Flere af pigerne havde talent 

og de lærte hurtigt at se ele-
gante ud og hvordan øvelserne 
skulle udføres.
Forhindringsbaner, som er bla. 
slalom og ride igennem flag-
rende plastic, gav udfordringer 
i starten, da heste er et flugt-
dyr – men alle, både ponyer og 
piger, blev virkeligt gode til det 
hen ad vejen – det eneste der 
virkeligt var træls – var at det 
meget ofte var i Rødekro og 
der er altså langt ned og tilbage 
igen med en hestetrailer for 10 
minutters ridning.

De prøvede ligeledes kræfter 
med distance, så i Frederiks-
håb Plantage blev 11 km gået, 
med forældrene i hælene.
Det eneste de aldrig prøvede 
var military, som er faste for-
hindringer i skoven.

I slut juni 2022, kunne vi kon-
statere at alle strabadserne 
havde været det hele værd! 
Pigerne var blevet nr. 17 og 
skulle i finalen!
Fra torsdag til søndag, skulle 
pigerne kæmpe i de samme 
discipliner som i kvalifikati-
onsrunden og nu var alle hold 
nulstillet og klar til VM. 
Vi vidste på forhånd at holdet 
ville få det svært, pga. at de 
kun var 7 (man måtte ikke sup-
plere med en ny), og at det var 
et rent børnehold, men vi gik 
efter oplevelsen. - Og dét fik vi!
Ponyerne blev opstaldet i stal-
dende ved Boxen og vi sov på 
campingpladsen lige bagved.

Der blev redet springning, 
dressur og voltigering i Boxen 
– dét var stort! Og der blev 

redet distance, forhindrings-
bane og kæphest udenfor. At 
ride kæphest var de nemmeste 
point at score.
Spilopperne blev kendte på, at 
piger såvel som forældre gik 
klædt i de flotte t-shirts med 
guldtryk som vi havde fået 
sponsoreret. 
Det lykkedes Spilopperne, at 
blive nr. 13, selv med de lidt 
småfrække ponyer undervejs. 

Pigerne og os forældre er væl-
dig stolte af placeringen.

Voltigering i Boxen med Mia på ponyen Magic Spot On.

Mia og Spilopperne blev nr. 13 ud af 21 hold, - Spilopperne var det hold med 
de yngste deltagere og derudover var de en rytter i underskud. - Så pigerne 
har god grund til at være stolte af resultatet.
På billedet Mia og hendes pony Clausholm Angelo.

Glade og stolte Spilopper. Fra venstre Cecilie, Sofie, Amaia, maskotten 
Henning, Mia, Thea, Cecilie og Steffanie.

Mia på kæphest
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Tirsdag den 16. august drog 53 
AKTIVE KVINDER på   sommer 
udflugt.
Turen gik i år til Fyn, hvor vi 
besøgte Freddy Sejer og hans 
kone Ann og de grønne folk.
De grønne  folk  er stentøjsfigu-
rer som Freddy  Sejer begynd-
te at lave da han gik på pension, 
her fik  vi også vores formid-
dagskaffe og rundstykker.
Derefter gik turen af små og 
bugtede veje til Søndersø, hvor 
vi besøgte Kongsdalshave.
Kongsdalshave er en 20.000 

kvadratmeter stor have som 
er en fryd for øje og balsam for 
sjælen  - ord kan ikke beskrive 
hvor flot haven er, det skal op-
leves.
Vagn Wazar (ejeren) fortalte at 
han og hans afdøde kone købte 
stedet i 2008. I dag  passer han 
selv den store have og huset, 
for som han sagde  ”jeg er jo 
kun 80 år” som skrevet før, ord 
kan ikke beskrive hvor velholdt 
ALT var.
Her kunne vi spise vores med-
bragte håndmadder og få en øl 

På tur med Aktive Kvinder

- Indsendt af Ida Mølgård, Aktive Kvinder, Sdr. Omme

eller sodavand – og selvfølgelig 
var der lagt duge på bordene,   
så takkede vi af ved Kongsdal-
have.

Vagn kom ind i bussen og tak-
kede os for besøget og sagde 
endnu engang han selv holdt 
det hele. (Det havde vi nok væ-
ret ved ham om, om det nu kun-
ne passe).
Så kørte vi til Odense hvor   vi 
skulle besøge det nye H.C. AN-
DERSEN MUSEUM. 
Der kom en guide i bussen 
og fortalte både lidt om hans 
historier, og lidt om det arki-
tektoniske i byggeriet. Det er 
den berømte japanske arkitekt 
Kengo Kuma som har tegnet 
museet hvor 2/3 af museet be-
finder sig under jorden.
 Vi kom ind i museet hvor vi fik 
headsets  på og så kunne vi el-
lers bare gå rundt og få gode 
historier i øerne .
 
Da vi kom ud til bussen havde 
Gert fra Ansager turist busser 
sørget for kaffe og kage til os, 
for øvrigt vartede Gert os op 
hele dagen så mange tak til 
både ham og Ansager turist-
busser, så gik turen hjem til Sdr 
Omme med en masse dejlige 
oplevelser på en varm varm 
dag.
 
Tak til alle I dejlige Aktive kvin-
der, I kommer altid med godt 
humør som er med til at gøre 
turen perfekt.

Lørdag den 13. august afholdt 
US Turtle Power Åbent Hus.
Arrangementet startede kl. 13. 
Der begyndte de besøgende 
og de flotte biler at rulle ind på 
pladsen. Og der blev snakket 
om de forskellige biler, i dag-
lig tale ”sparket dæk”. Blandt 
andet kom der en ombygget 
BMV, som kunne lave dækrøg i 

Tilbage i 2010 fik Foreningen af 
Heden det vil sige lodsejerne 
på Stakrogevej og Tolvalenvej 
godkendelse til etablering af en 
cykelsti gående fra byen Sta-
kroge til Sønder Omme. 
Etableringen blev dengang 
godkendt af Landinspektøren 
i Grindsted, Vejmyndigheden 
og Billund Kommune mod, at 
Foreningen af Heden afholdte 
udgifterne til etableringen og 
vedligeholdelse indenfor de 
første 5 år.
Der blev udfærdiget en de-
klaration på aftalen mellem 
Foreningen af Heden og de 
tre godkendende myndighe-
der som efterfølgende blev 
tinglyst.

Den rekreative cykelsti som Cy-
kelforbundet i Danmark kalder 
en grus cykelsti i natur skønt 
område og som er en sikker 
cykelsti væk fra den kørende 
trafik og især den tunge lastbil 
trafik det forefindes på Stakro-
gevej og cyklister har igennem 

Sikker cykelsti på Stakrogevej
årene anvendt stien lige fra 
skoleeleverne til Sønder Omme 
skole, udflugter fra skolen til 
fiskesøen, turister og pensioni-
ster. Herudover anvendes stien 
også af en del gående trafik og 
ligeledes hestetrafik i mindre 
grad.

Der er kun en dybfølt tak og 
stor taknemmelighed til lods-
ejerne på Stakrogeveej og Tol-
valenvej som har etableret en 
fantastisk unik SIKKER cykelsti 
for vores små borgere, nemlig 
skoleeleverne som kan køre 
sikkert til og fra skole. 

Herudover er det beundrings-
værdi og endnu en stor tak-
nemmelighed til lodsejerne, at 
de har vedligeholdt cykelstien 
i mange år med græsslåning 
af kanterne ved cykelstien og 
vedligeholdelse af grus på sti-
en. Indtil videre i 12 år og som 
næsten tager pusten fra mig, 
når jeg nævner antallet af år.

Men i den ovennævnte god-
kendte deklaration som er 
tinglyst fremgår det, at der 
efter 5 år kan ske en overdra-
gelse af vedligeholdelsen og 
driften til offentlig myndighed 
Billund Kommune.
Derfor er der i tæt samarbejde 
mellem lodsejerne, det politi-
ske niveau udfærdiget et bud-
getforslag til vedligehold og 
drift af cykelstien mellem Sta-
kroge og Sønder Omme som 
er fremsendt til Billund Kom-
munes budget forhandlinger 
som fortiden er under behand-
ling. Forslaget er fremsendt 
af Landsbyrådet og Borger & 
Erhverv i fællesskab.

Vores forslag forventer vi bli-
ver godkendt, idet alle jo øn-
sker sikre cykelstier for vores 
små borgere, nemlig alle sko-
leeleverne.

Ole Filip Hansen
Formand for Sønder Omme 
Landsbyråd

Tlf. 40 28 67 03

Åbent Hus i US Turtle Power
- Af Per Vincentz, formand US Turtle Power. Fotos: Pigen med kameraet.

massevis på brænderpladsen. 
Han brændte dæk af, af flere 
omgange.
Der blev cruiset gennem Sdr. 
Omme. Der var åbent i baren 
hvor der kunne købes øl og 
sodavand. Der var gratis kaffe 
og kage til de voksne og gratis 
popkorn og is til børnene. Det 
var meningen at der skulle 

komme en pølsevogn, så man 
kun få stillet sulten resten af ef-
termiddagen og hele aftenen, 
men han brændte os af. Så der 
blev skaffet pølser og brød, - vi 
tørlage købmanden og så blev 
der tændt op i grillen, så folk al-
ligevel kunne købe noget mad. 
Ved 17 tiden blev der gjort klar 
til motafbrænding, kølevandet 
blev tappet af en gammel bil og 
der blev gættet på, hvor lang tid 
den kunne holde med bundgas, 
den holdt 11 min. 16 sekunder 
inden den døde. Vinderen 
vandt en kasse øl. Resten af 
aftenen gik med hygge og snak 
mellem de mange fremmødte.
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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
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 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

FREDAG UGE 37: SVINEMØRBRAD A LA CREME M/KARTOFFELMOS & SURT,
DESSERT 18,- HJEMMELAVET PORTVINSFROMAGE

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 24. AUGUST TIL OG MED TIRSDAG D. 30. AUGUST HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Tine

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

TORSDAGS-
SMØRREBRØD

                PR. STK. 

 22.- 

FREDAGSMENUFREDAGSMENU

65,-

 GESTUS PIZZA 
       Flere varianter.   350-355 g . 
 Max. kg pris 45,71   .  Frost     

 TYKSTEGSBØFFER ELLER 
TYKSTEGSMEDALJONER 
       Af oksekød.   Kg pris 157,14   .      

 STJERNESKUD 
       Med 2 stegte fiskefileter.          

 HATTING NATURLIGVIS 
       Flere varianter.   420-490 g .  Max. 
kg pris 28,57   .  Frost     

MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR

 3995
SKARP PRIS

PR. STK.

 12.- 
SKARP PRIS

PR. POSE

 16.- 
PR. STK.

 110.- 
SKARP PRIS

4 STK./700G

STORKØB
ØLMARINERET 
SVINEKAM         
ELLER 
KOTELETTER 
Alm./marineret.

 75.- 
FRIT VALG

CA. 1 1/2 KG.

VANVITTIG PRIS
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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

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

Fredag d. 19-08-22 blev ”Øko-
nomiudvalgets forslag til bud-
get 2023” offentliggjort.
Da økonomiudvalget, ganske 
ekskluderende, udelukkende 
består af konstitueringsparti-
erne Venstre, Socialdemokra-
tiet og Konservative, må man 
forvente, at budgetforslaget 
nærmest en til en er det bud-
get, der ender med at blive 
vedtaget.

Jeg er i skrivende stund ikke 
færdig med, at tygge budget-
forslaget igennem, og få det 
fulde overblik over konsekven-
serne af det. Jeg kan dog kon-
statere, at Venstres, Socialde-
mokratiets og Konservatives 
beslutning om at nedlægge 
landsbyernes tandundersøgel-
sesklinikker, er altafgørende 
i forhold til de kommende års 
anlægsbudgetter. Man har klip-
pet en tå og hugget en hæl, Ja 
det er lige før man kan sige, at 
man har kappet hele foden af, 
for at indpasse denne unød-
vendige udgift ind i et i forvejen 
presset anlægsbudget. Mer-
prisen i forhold til renovering 
af de eksisterende tandunder-
søgelsesklinikker er over 20 
millioner kroner.
En anden håbløs detalje i bud-
getforslaget er en besparelse 
på 900.000 kroner til ekster-
ne konsulenter. Håbløst, fordi 
man et andet sted i budgetfor-
slaget opretter en ny pulje på 
2.000.000 kroner til eksterne 
konsulenter. Skal man grine 
eller græde?

De færreste kan fejle hele ve-
jen, og der er såmænd også 
gode tiltag i budgetforslaget.
Her kan f.eks. nævnes samlet 
985.000 kroner, der sikrer at 
Headspace og Cafe Jydepotten 
fortsat kan yde deres hjælp til 
sårbare borgere.

Så vil jeg vende blikket mod det 
folketingsvalg, der endnu ikke 
er udskrevet, men hvor valg-
kampen for længst er skudt 
igang. En af de ting jeg hæfter 
mig ved, er de politiske udspil, 
der kommer i en lind strøm. 

BUDGET 2023 KORT OG FOLKETINGSVALG
Det er sørgeligt, at udsigten 
til et valg, tilsyneladende gør 
det muligt at finde milliarder af 
kroner, der ellers ikke eksiste-
rer/kan findes.

Sidste år havde vi en sygeple-
jerske strejke, hvor sygeple-
jerskerne ønskede bedre løn 
og arbejdsvilkår. Man ønskede 
bedre løn, hvilket også må for-
modes, at resultere i at flere 
vil tage uddannelsen og ar-
bejdspresset dermed kunne 
sænkes. Vi kigger ind i en stor 
mangel på sygeplejersker, og 
man kunne uden problemer 
sige f.eks. SOSUer i stedet. Un-
der strejken var der masser af 
velvilje fra partierne, men man 
måtte forstå, at der simpelthen 
ikke VAR nogen penge, og der-
for fik sygeplejerskerne ingen 
penge. Siden har man bla. fun-
det 18 milliarder kroner årligt 
til forsvaret, og i disse dage 
vælter det ud med forslag, også 
i milliard klassen, der finansie-
res på den ene og den anden 
måde.

Jeg siger ikke, at det er forkert 
at finde penge til forsvaret 
(Forsvaret er blevet skåret i en 
grad, så der reelt ikke er noget 
forsvar).  Jeg siger ikke, at alle 
forslag i valgkampen er dårli-
ge (Inger Støjbergs forslag på 
barsel er ikke så tosset. Det 
samme må siges om Dansk Fol-
kepartis forslag på sundhed om 
1) At flytte det specialiserede 
handicapområde fra kommu-
nerne til regionerne, 2) At sik-
re ens udrykningstider, uanset 
hvilken region man bor i og 3) 
En indsats mod ensomhed.

Når man kan finde mange mil-
liarder til èn ting, men ikke en 
krone til den anden, handler 
det om prioritering, og det er 
sørgeligt, at det ikke priorite-
res, at løse rekruteringsudfor-
dringerne i bla. sundhedsvæ-
senet.
Det er useriøst, at Socialdemo-
kratiet prøver, at gøre det til en 
afgørende ting i valgkampen, 
at der er to bud på en borger-
lig statsminister, eller at Arne 

pensionen er i spil, når mere 
end halvdelen af de blå partier 
HAR fredet den.
Det er useriøst, når Venstre 
mener, at et skattefradrag til 
folk, der ønsker at købe egen 
bolig, er en af de vigtigste pri-
oriteringer i de kommende 
år, eller når Konservative, og 
andre, mener selskabsskatten 
er et af de helt store samfund-
sproblemer.

Tag jer nu sammen, og prøv at 
løse de udfordringer der er. 
F.eks. hvad rekruttering angår. 
I tyve år kunne man se frem 
til, at der ville komme udfor-
dringer i forhold til kvalificeret 
arbejdskraft i industrien. Alli-
gevel er det punkt et, når man 
i dag spørger virksomhederne, 
hvad deres største udfordrin-
ger er. Nu gentager scenariet 
sig med hele ”omsorgsområ-
det”. Jeg vil gerne høre, hvad i 
vil gøre for, at sikre der er læ-
rere, pædagoger, sygeplejer-
sker og plejehjemspersonale 
nok i fremtiden, og gerne inden 
det hele bryder sammen.

Til slut vil jeg også lige komme 
med et bud på, hvordan man 
kunne hjælpe danskerne, der 
er hårdt ramt på økonomien 
pga. den voldsomme inflation. 
Fjern momsen på fødevarer. 
Det vil være en økonomisk 
håndsrækning til alle dele af 
befolkningen, og ramme lige 
på sømmet socialt set, da fø-
devarerne udgør en større 
procentdel af folks samlede 
omkostninger, jo mindre de har 
til rådighed. 
Jeg tror forslaget vil være 
nærmest omkostningsfrit, da 
de manglende moms indtægter 
ville blive modsvaret af mindre 
grænsehandel, og dermed 
øget aktivitet i Danmark, hvor 
danske fødevarerbutikker ville 
overtage handlen, og hvor det 
ville blive langt mere økono-
misk attraktivt at spise på re-
stauranter. Det ville samtidigt 
være en kæmpe hjælp til små 
og store købmænd i landsbyer-
ne i hele det sydlige Danmark, 
og det ville ikke være så ringe 
endda.

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

For næsten 10 år siden blev der 
udarbejdet en udviklingsplan 
for Sønder Omme by også kal-
det “Byfornyelse - Kulturkata-
log for Sønder Omme langs åen 
mellem fortid og fremtid” i tæt 
samarbejde med Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter.

Kulturkataloget sætter fokus 
på Sønder Ommes kvaliteter og 
udfordringer samt ikke mindst 
byens identitet med sammen-
hold, fællesskab, vilje og åben-
hed.
Af konkrete bud på udviklingen 
for byen blev der nævnt dis-
se temaer og steder: Åen og 
ålandskabet, broen over åen, 
hovedgaden, krydset, kløften 
Sigengen og pladsen.

Når vi ser tilbage på de sidste 
10 års udvikling fra kulturka-
taloget til dags dato, så er der 
sket en masse for byen Sønder 
Omme. Blot for at nævne nogle 
få emner så kan der nævnes 
Naturrum, torvet på Sigeng, 
vægmaleri, lyskrydsets be-
plantning osv.

På mødet den 15 marts 2022 på 
Sønder Omme kro med delta-
gelse af 130 borgere kom der 
mange nye udviklingsideer for 
byen og et næsten nyt Landsby-
råd blev nedsat.
Det nye Landsbyråds tanker 
er at de mange udviklingside-
er som kom frem på mødet 
betragter vi som anden fase af 
kulturkataloget og med fortsat 

2. Fase af udviklingsplanen 
for Sønder Omme

fokus på byens kvaliteter og ud-
fordringer.
Landsbyrådet har brugt en del 
tid på at tematisere de mange 
gode udviklingsideer efter in-
tentionerne i kulturkataloget 
med fokus på “Sønder Omme 
- den aktive by ved åen” som er 
byens image og logo ved vores 
indfaldsveje til byen. Tematise-
ringen er derfor udmundet i 
emne området som er følgen-
de: Børn og unge, Fritid, Bolig, 
Motion stier, Fiskeri, Kultur, 
Idrætsliv og Natur.

Landsbyrådet kan ikke inden-
for en kort horisont etablere 
alle de mange udviklingideer 
på en og samme tid, men vi har 
forsøgt at prioritere de mange 
ideer og arbejder fortiden med 
følgende emner:
Vandresti langs med åen fra 
campingpladsen til Tolvalen-
vej, hundeskov, disc golf bane, 
bosætning for nye borgere og 

ansatte ved de nye fængsel, ny 
legeplads, mountain bike bane, 
kultur ruter, informationstav-
ler med synliggørelse af byens 
struktur og muligheder, oaser 
med grønt og blomster.

Den 16 august 2022 afholdte 
Landsbyrådet et møde med 
Billund Kommunes afdeling 
for Park, Vej og Natur, hvor vi 
fremlagde vores prioritering 
og de mange udviklingsideer.
Medarbejderne ved kommunen 
ville drøfte de mange ideer for 
byen med det politiske niveau i 
forbindelse med fordelingen af 
kommunens forskellige puljer.
Men til de mange gode forslag 
for udvikling af byen gælder, at 
der både mangler finansiering 
og ikke mindst arealer til hund-
skov, disc golf og mountain bike 
bane.
Men Landsbyrådet er fortsat 
positive og arbejder stød vide-
re med de mange ideer.

- Af Ole Filip Hansen, formand for Sønder Omme Landsbyråd

K L O A K M E S T E R
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• TV-inspektion
• Højtryksspuling
• Slamsugning

• Støbe og Jordarbejde
• Kloakering og Dræn
• Alt i belægning
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John Rendboe, ejer af virksom- 
heden Kulturplan.
Web og Facebook: kulturplan.dk

Der er øjeblikke i historien hvor 
det føles, som tiden står stille.
Det gjorde den om aftenen d. 
4. maj 1945. Kl. var ca. 20.36, 
da man i radioen kunne høre 
de mest berømte ord, der no-
gensinde er sagt på dansk i ra-
dioen: ”I dette øjeblik meddeles 
det, at Montgomery har oplyst, 
at de tyske tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark 
har overgivet sig:” Efter en lille 
pause, blev det gentaget: ”Her 
er London. Vi gentager – ”.

Hele Danmark lyttede med.
Folk græd, lo, skreg af glæde 
og sprang ud på gader og veje 
med viftende Dannebrogsflag 
i hånden. Mørklægningsgardi-
nerne blev hevet ned og i stedet 
blev der tændt lys i vinduerne, 
denne majaften. Det gør vi sta-
dig. Tænder lys i vinduerne. 

Tiden har ikke glemt dette ma-
giske øjeblik. Det var lyset og 
livet der vendte tilbage.

Det var ikke DR der blev sendt 
fra, men BBC. Den britiske 
station sendte jævnligt til Dan-
mark med nyheder, man som 
dansker ikke kunne høre andre 
steder. 
Nu er det kun få, der kan huske 
2. verdenskrig og udsendelser 
fra BBC, men for os der ikke 
kan, så er der Matador, afsnit 
21.
Tænk, hvordan det måtte have 
været at mærke forløsningen 
på noget, som et helt land, ja, 
en hel verden havde drømt om i 
fem år. Verdenskrigen var slut. 

Den største og værste krig ver-
den endnu har set. Danmark 
havde været besat i fem år af 
Nazityskland. Især fra 1943-44 
var skruen for alvor strammet 
om den danske hverdag. Der 
var tyske tropper over alt. Og 
nu dette: Frihed. 

Meddelelsen den aften blev op-
taget og er siden udgivet som 
plade. Man kunne snart sidde 
og genopleve øjeblikket, da sig-
nalet om, at livet vendte tilbage 
kom.

Manden der læste Friheds-
budskabet op, var Johannes G. 
Sørensen. G. stod for resten 
for Gunnar. Hans stemme var 
særdeles blød og behagelig. 
Manden med Den Gyldne Stem-
me, eller blot Guldstemmen 
blev han kaldt. 
Han var født i Horsens 1908, 
som søn af købmand Jens Sø-
rensen og Fru Marta. 
Købmand Jens Sørensen slog 
sig ned i Sønder Omme. Det 
var i Sønder Omme Johannes 
G. Sørensen, manden med Den 
Gyldne Stemme voksede op. 
Det var her han løb omkring og 
gik i skole. 
Efter sigende var det i Hoved-
gaden 15, som mange kender 
som tidligere Handelsbanken 
og nu lavet om til et lejligheds-
kompleks, at købmanden var 
placeret. 
Dengang – og det har været 
helt tilbage i 1910-erne og 20-
erne, har det angiveligt været 
en langt lavere bygning. 

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...

Manden med Den Gyldne Stemme – Barn i Sdr. Omme

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

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

ApS

Efter skolen kom Johannes på 
gymnasiet, en sjældenhed den-
gang. Og så i lære som journa-
list. Først i provinsen, som det 
hed – og så til København. Der 
var han JyllandsPostens mand i 
hovedstaden, indtil 1937, da han 
fik et vikariat i radioen. 
Og så fik man øjnene, eller ret-
tere ørene op for hans bløde, 
behagelige stemme. 
Vikariatet blev afløst af fastan-
sættelse ved ”Pressens Ra-
dioavis”. Nyhederne. I Radioen. 
Hans stemme fyldte snart dan-
ske rum over alt. 
Allerede 1940 skulle man i 
en film om en vagabond der 
finder vej til moderne blokbe-
byggelser bruge stemmen fra 
radioen. Det blev Johannes G. 
Sørensen, der reelt bare spille-
de sig selv.

Hvad der er langt mindre kendt 
er, at Johannes G. Sørensen 
også var manden der læste 
besættelsesbudskabet op. Det 
var ham, der læste Kong Chr. 
X`s besked om, at Danmark 
var besat d. 9. april. 
 I 1944 flygtede han til Sverige, 
hvorfra den konservative po-
litiker Christmas Møller head-
huntede ham til London. Hvem 
ellers skulle læse nyhederne 
fra BBC til Danmark op? Der-
for var det intet tilfælde, at det 
blev Johannes, med barndom 
i Sønder Omme, der læste ra-
diohistoriens suverænt bedst 
kendte ord op. Han var stem-
men hele nationen ville høre. 

Den stol han sad på, da friheds-
budskabet blev læst op, blev i 
øvrigt snuppet af en mand der 
kunne se den historiske vigtig-
hed. Pudsigt nok kom den til 
Kolding, til Koldinghus, der vel 
stadig har den. 
Det var en utrolig selvkontrol 
manden må have haft, d. 4. 
maj.: Fem minutter inde i ud-

Johannes G. Sørensen ved mikrofonen i BBC-studiet. Sørensen var gået 
under jorden i september 1944. Han var blevet hentet til London, pga. sin 
særlige stemme, som man mente var den rette til at tale til Danmark. 

sendelsen og med mikrofonen 
åben foran Johannes G. Søren-
sen kommer kollegaen Flem-
ming Barfoed stærkt ophidset 
styrtende ind, prikker Søren-
sen i ryggen og rækker ham en 
lille lap papir. Johannes G. Sø-
rensen har selv skrevet videre: 
”Jeg læser en sætning færdig 
og lukker mikrofonen. Flem-
ming stammer, mens han 
snapper efter vejret: … Mont-
gomery... Kapitulation i Nord-
vesttyskland, Holland og Dan-
mark… Sig det! Tør du, tænker 
jeg, uden et ord skrevet? Hvor 
har Flemming det fra? Jo, han 
er god nok. Det er rigtigt. Med 
en voldsom anspændelse for 
at beherske stemmen gør jeg 
tegn til stilhed.” Og så satte 
Manden med Den Gyldne Stem-
me selv ordene sammen. Spon-
tant. Og fuldstændig korrekt 
på alle måder. Utroligt. 

Johannes G. Sørensen forlod 
radioen efter krigen, da han 
fik ansættelse på Berlingske Ti-
dende som telegramredaktør. 
Men man hørte stadig ofte 
hans stemme, for han var i fle-
re år en af landets mest brugte 
speakere til dokumentarfilm. 
Det var begyndt allerede 1939 
og fortsatte til sidst i 50-erne. 
Indtil da, havde Johannes G. 
Sørensen været en national be-
rømthed, som man så og hørte 
meget til. Men da han – vist nok 
sidst i 50-erne – giftede sig med 
bornholmske Lilli Skjoldager 
flyttede han til Bornholm. Han 
blev ansat på Bornholms Tiden-
de, og forsvandt ud af offentlig-
hedens søgelys. Han døde på 
Bornholm 1989 og fik da nekro-
loger mange steder. Helt glemt 
var han alligevel aldrig.

Under alle omstændigheder, så 
har Sønder Omme en pæn ak-
tie i det vigtigste øjeblik i dansk 
historie. 

Kære Sdr Omme borgere –  der er brug for opbakning.
Som tilskuer sker der ingenting, men i fællesskab kan vi en hel 
masse…..

Menighedsrådet i Sønder Omme har valg d. 20.september 2022 
kl. 17.00 i sognehuset på Lindeallé. Så bak op om valget og stil jer 
til rådighed for en periode.

Menighedsrådet er arbejdsgiver og arbejdet fungerer i tæt 
samarbejde med præst og medarbejdere. Medlemmerne i me-
nighedsrådet fordeler opgaver imellem sig i forhold til hvilke res-
sourcer, man kan bidrage med. 
Der er plads til 7 medlemmer i menighedsrådet samt to supple-
anter.

Nu er der plads til og behov for nye og flere medlemmer i menig-
hedsrådet, da de siddende medlemmer af flere forskellige grunde 
trænger til afløsning.

Vor præst Patricia Paarsgaard Poulsen har brug for medlemmer i 
menighedsrådet til opbakning og som medspiller til bl.a. at udvikle 
kirken med tiltag og forestående projekter. 
Det er ikke farligt og i menighedsrådet kan man være med til at 
påvirke og arrangere forskellige events i og tæt på kirken. Kultu-
ren i Sønder Omme skal have et skub.
Se det som en mulighed for deltagelse lokalt og styrk fællesskabet 
omkring kirken.

Dorthe Christensen, formand for menighedsrådet
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Er du træt af

Administration - Bogføring - Momsregnskab mv.

- Så kontakt mig for en uforpligtende snak!

Telefon 40 52 63 02 - email vika@pc.dk

v/anna-marie chrisTensen, vandværksvej 1, sdr. omme

- for små og sTørre virksomhedermere end

30 års

erfaring
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Hvis vi der er til stede her i dag, 
hver især skulle beskrive vores 
billede af Kristus, ville der sik-
kert komme mange forskellige 
nuancer af ham frem. Kristus 
har nemlig så mange forskelli-
ge sider, at han er svær at rum-
me i et enkelt billede. 

Et billede der dog står stærkt 
for mig, er billedet af Kristus 
der kommer os i møde med 
åbne arme. Det er det billede 
vi får af Gud og Kristus i dåben, 
den omfavnede og kærlige 
guddommelighed som tager 
glædeligt imod os. 
Med det er ikke det billede vi 
får af Jesus i dagens tekst, som 
jeg netop har læst for jer. Her 
virker han træt og opgivende, 
hvilket man sådan set godt 
kan forstå. Det er som om, han 
har fået nok! Han skælder sine 
tilhører ud: ”Hvad skal jeg sam-
menligne denne slægt med? 

Ja, hvad skal jeg sammenligne 
jer med?” – for vi kan vist roligt 
lade hans ord omfatte også os. 
Slægterne er menneskeslæg-
ten, det er menneskeheden; os 
mennesker generelt, han hen-
vender sig til. 
Han sammenligner os med 
børn, der er fuldstændig uden 
for pædagogisk rækkevidde, 
hvilket nok desværre ikke er 
helt ved siden af.

Vi ser og vi hører alle mulig-
hederne, alle klagesangene og 
al elendigheden i fjernsynet, 
på nettet, i avisen, på gaden, 
hos naboen, men vi ser og hø-
rer det ikke rigtigt alligevel; vi 
tager det i hvert fald ikke ind. 
Vi magter det ikke, for det vil 
kræve at vi kommer ud af vores 
egen lille boble og er til stede i 
virkeligheden. Det kræver at vi 
retter opmærksomheden mod 
det eller dem, der er foran os. 
Og det koster. Det koster vores 
engagement. 

Et rigtigt godt og nuværende 
eksempel på dette, er situatio-
nen vi står i, i dag. Situationen i 

Folkekirken og her i Sdr Omme. 
Her er der om ikke andre ste-
der, en masse klagesange og 
elendighed, som vi ser og hører 
om overalt i nyhederne og på 
gaden, men vi ser det ikke, vi 
hører det ikke, vi registrere det 
ikke. Vi går med skyklapper på.   

Jesus skælder ud over, at vi har 
slået os til tåls med livet sådan 
som det er. Han bebrejder os, 
for at være hverken varme el-
ler kolde. Han bebrejder os, at 
vi ikke involverer os, at vi ikke 
vil investere det livet, kræver 
af os. Vi har affundet os med 
forholdende og mistet troen 
på at det kan være anderledes. 
Mistet forestillingen om, at 
livet indeholder mere end det 
vi kan måle og veje, og se med 
det blotte øje. Vi har ikke noget 
håb for fremtiden, men har be-
sluttet os for et liv uden noget 
større perspektiv. 

Jeg siger vi, for det er ikke kun 
datidens mennesker der ken-
der til dette, det gør vi også. Det 
gør vi som mennesker i 2022, 
men vi gør det så sandelig også 
som mennesker bosiddende i 
Sdr. Omme, de sidste 4 år. 
Selvom vi ikke ser og hører, har 
vi en mening om alt, men tør 
ikke gøre noget ved det. Snus-
fornuften har taget i jer. 

Dybest set er det et udtryk 
for, at man ikke har noget håb 
for fremtiden. I tror ikke på at 
tingene kan blive bedre. I slår 
jer til tåls. I er godt tilfredse. 
Og I tør ikke rigtig lade håbet 
få plads. Sådan har mennesker 
haft det til alle tider. 

Men hallo? Hvad er egentlig 
meningen? I sidder der på 
torvet eller i sofaen, og ser det 
hele, I ser det hele løbe an til 
en gentagelse. Og samtidig I 
har en menig om det hele, men 
alligevel giver det ikke rigtig 
mening for jer. I mener noget 
om hvad man burde gøre på 
kirkegården. I mener noget om 
hvad der er galt i Folkekirken, 

i kirken her, og i byen. I mener 
en hel masse, og det bliver for 
uoverskueligt at forholde sig til 
det hele, så I forholder jer mest 
bare til jer selv. 

Meningen som sådan, spejdes 
der efter, fra hver vores plads: 
”Vis os noget! Giv os et tegn! Giv 
os en oplevelse, som bekræfter 
os i vores holdning til livet.
”Vi spørger efter meningen! 
Ja, vi forventer endda at få 
den serveret. Forventer at vi 
kan læse os til den, eller at den 
popper ind på Messenger eller 
i indbakken, men sådan funge-
re det ikke. 
Meningen med livet, kan vi have 
mange meninger om, ligeså 
mange meninger som nuan-
cer af Kristus, men vi kan ikke 
stå på sidelinjen som tilskuere 
til livet og tro at vi finder den. 
Livet er båd sorrig og glæde, 
klagesang og dans, alvor og leg, 
lov og evangelium. Og måske er 
det præcis i erkendelsen af det, 
at meningen må søges og leves. 

Vi kan ikke bare stå på sidelin-
jen af livet og forvente, at det 
kommer til os og forvente at 
alting bliver godt. Livet kræver 
os. Kræver vores engagement 
og medleven. Og mening ople-
ver vi ikke, uden at vi risikerer 
at få både andres snavs og glæ-
de på fingrene. Livet er ikke på 
tilbud. Det koster mere end det 
er behageligt at punge ud med, 
men punges ud det skal der for 
at ændre på tingene.  

Sådan er det med meningen i 
livet, men sådan er det så san-
delig også med den situation vi i 
dag står midt i, som Folkekirke 
og som kirke her i Sdr. Omme. 
Det er håbet der giver vores 
liv med hinanden perspektiv. 
Mister vi det, kan det komme til 
at ligne en form for konserva-
tisme eller stillestående hold-
ning. Kan I genkende det? Det 
kan komme til at se ud som om 
vi er bange for forandringer i 
almindelighed. Men forandrin-
ger fryder jo, siger vi. Og her, 

må der forandringer til, med 
håbet om at det er en foran-
dring til det bedre, eller måske 
nærmere i dette tilfælde en for-
vandling. 

Der rettes en skarp kritik mod 
os i dag, og det er da egentlig 
lidt surt at stå op til, sådan en 
sommer søndag morgen, hvor 
der ovenikøbet fejres barne-
dåb. Det ville have været mere 
behageligt at blive klappet lidt 
på ryggen og strøget med hå-
rene. Det ville have været mere 
behageligt, hvis jeg bare lod det 
hele stå til og ikke lavede rører 
i andedammen. Hvis jeg bare 
indordnede mig.
Men hvis I lytter godt efter, vil 
I se og høre, at kritikken ikke 
er rettet mod dig eller mig. 
Kritikken er ikke rettet mod os 
som enkeltpersoner. Den er 
rettet mod slægten; altså mod 
os mennesker generelt. Den er 
rettet mod byer. Det er rettet 
mod samfund, mod fællesska-
ber. Fællesskaber af menne-
sker der faktisk har mulighe-
den og kræfter til at ændre på 
forholdene, men som ikke lader 
sig rykke ud af deres bobler. 

Man kan som enkeltperson 
godt have en holdning til at 
forbedre miljøet, freden og re-
spekt for den enkelte. Men det 
er meget begrænset hvad man 
kan gøre ved det alene, men i 
fællesskabet, som politisk en-
hed, kan man gøre noget. 
Det er vores tilskuere-hold-
ning til livet, der i dag gås til 
rette med. Ja, hvem kan sige 
sig fri for tilbøjeligheden til 
at betragte livet som en slags 
teater, hvor det gælder om at 
få den bedste plads, men helst 
kun som tilskuer. Omtrent på 
samme måde, virker det til, 
betragtes den daglige strøm af 
nyheder fra nær og fjern. 

Kun sjældent berører det os i 
vores inderste, når verdens, 
byens, kirkens elendighed 
præsenteres lige ind i hovedet 
eller øret på os. Det kommer 

os ikke rigtigt ved, for hvis det 
gjorde, ville vi springe op af so-
faen og gøre noget ved det. Vi 
ville gribe til handling, hvis alt 
det, vi konfronteres med hver 
dag, virkelig berørte os. 

Når vi står sammen i fælles-
skab, så har vi faktisk mulighed 
for at stræbe efter at gøre det 
gode for hinanden. Så har vi 
faktisk kræfterne til at ændre 
på forholdene, så der sker en 
forandring til det bedre. Vi skal 
ikke give op på forhånd.
Vi skældes ud over ikke at se 
længere end til os selv. Vi skæl-
des ud over manglende håb om 
et nyt liv, et større perspektiv, 
en ny orden, manglende tro på 
en ny tid.
Vi skal ikke være bange for at 
være mennesker. Vi skal ikke 
være bange for at komme ud i 
en konflikt. Et rigt og menings-
fyldt liv sammen med andre 
mennesker, er umuligt uden 
konflikter en gang imellem. Et 
godt liv, er ikke et liv uden kon-
flikter. Et godt liv er et liv, der 
omfatter konflikter og fornufti-
ge måder at møde dem på og at 
løse dem på.

Vi skal ikke være bange for at 
være mennesker. Der midt i 
vores kamp, kan vi lære at være 
ydmyge i mødet med andre 
menneskers vanskeligheder.
Den, der selv har været langt 
nede, vil møde andre menne-
skers nederlag og fald med 
varme øjne, med genkendelse 
og ikke med tilskuerens foragt 
og krav om underholdning.
Vi skal ikke være bange for at 
være mennesker. Vi skal gå 
vågne igennem livet med ord 
i munden og se mennesker i 
øjnene. Vi skal turde at stå ved 
når vi dummer os, og vi skal 
turde at vise ægte følelser og 
engagerer os i hinanden.
Vi skal være bange for at være 
ikke-mennesker. Funktionel-
le, pålidelige og følelsesløse 
maskiner der ikke støder ind i 
noget eller nogen.
Vi skal være bange for at være 

ikke-mennesker, der ikke in-
volverer os i hinanden og livet, 
som står uimponerede på li-
vets sidelinje og råber op, men 
er fuldstændig upåvirkede af 
både livets storhed og livets 
barskhed. Og uengagerede i 
det liv som Gud har givet os at 
leve med hinanden, på godt og 
ondt.

Jesus fantastiske budskab om 
Guds Rige, om et herredømme 
hvor kærligheden udleves fuldt 
ud, vil altid være i modsætning 
til vores ønske om at fastholde 
og bevare vores eget.
Kirken er et forstørrelsesglas, 
der skal vise os virkeligheden 
i et håbs- og kærlighedsper-
spektiv. Den skal ikke lægge 
slør over virkeligheden eller 
skræmme mennesker med 
dommedags profetier eller 
andre skrækscenarier. Kirken 
skal være forbillede og fortælle 
os evangeliets glædelige bud-
skab, der går ud på at give os 
tid, overskud og mod til at gøre 
noget ved det der kræves af os 
med Gud og næstekærligheden 
som vores vejleder.

Med venlig hilsen 
Patricia Paarsgaard Beck Poulsen 
Sognepræst i Sdr. Omme Sogn 

Husk Valgforsamlingen 
Den afholdes tirsdag d. 20. sep-
tember kl. 17.00 i Sognehuset. 

Det er vigtigt at I deltager, hvis I 
ønsker at bruge jeres stemme, 
så vi kan få et nyt menigheds-
råd, som vil hjælpe mig med at 
gøre kirken her i byen til det 
den fortjener at være; åben og 
favnende for alle. 
Hvis man ønsker at stille op til 
menighedsrådet, men endnu 
ikke er medlem af folkekirken, 
skal det være i orden inden d. 
1. september. Vi har brug for 
mindst 7 energiske, idéfyldte 
og initiativrige personer til at 
forme det nye menighedsråd. 

Tennisklubben har igennem 
flere år arbejdet på at få en 
padel tennis bane til Sønder 
Omme, og på klubbens gene-
ralforsamling sidste år blev 
der nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af formand Anton 
Pedersen og Jørgen Clement, 
der skulle arbejde med at få 
projektet realiseret.

Der var 2 store problemstillin-
ger, der skulle løses, før projek-
tet kunne realiseres:
De nødvendige godkendelser 
skulle på plads – tennisbanerne 
ligger tæt på en fredet gravhøj 
samt en vandingskanal, der 

Padel tennis banen i Sønder Omme biliver nu en realitet
ligeledes er fredet, og det gav 
udfordringer i forhold til at få 
en byggetilladelse. Ved hjælp 
af gode kræfter og en velvillig 
indstilling fra teknisk afdeling 
ved kommunen løste det sig 
forholdsvis hurtigt.
Økonomien skulle på plads – 
klubben havde på det tidspunkt 
ca. kr. 450.000 på kontoen 
og en bane koster på den an-
den side af ½ mio. kr., så der 
var en manko. Vi søgte og fik 
LAG-midler for kr. 245.000 og 
Billund Kommune bevilgede os 
kr. 100.000, så lige pludseligt 
havde vi penge nok, og klub-
bens pengekasse var ikke tømt. 

Det tog dog ret lang tid at få det 
administrative på plads om-
kring LAG-midlerne, så derfor 
har vi først nu kunnet bestille 
en bane ved firmaet Vi-Padel.

Rent praktisk bliver padel ten-
nisbanen anlagt på den eksi-
sterende tennisbane 3, der er 
belagt med SF-sten.
Når banen er færdig i løbet af 
september måned, kan den 
bruges af tennisklubbens med-
lemmer samt af skolen i forbin-
delse med idrætsundervisning. 
Det vil også være muligt for 
gæstespillere at bruge padel 
banen mod betaling.

Vi begynder anlægsarbejdet 
med frivillig arbejdskraft 
fredag den 26. august kl. 14 
og lørdag den 27. august kl. 9, 
hvor der skal tages SF-sten 
op, så der kan støbes et funda-
ment, samt der skal klargøres 
til byggearbejdet. 

Så vil du hjælpe, må du meget 
gerne komme og deltage.
Tilmelding til formand Anton 
Pedersen på tlf. 24 27 20 94
(af hensyn til forplejningen).

Med venlig hilsen
Jørgen Clement

Uges prædiken i Sdr. Omme Kirke

Foto: Vi-Padel
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BADMINTON-
TILMELDING
Sæson 2022/2023

TILMELDING TIL LEJE AF BANE
MANDAG DEN 5. SEPT. I HALLENS MØDELOKALE

Leje af bane
Kontingent er 1400.- kr. pr. bane/800.- kr. i minihal.
Der er mulighed for at spille på følgende tider:

Mandag kl. 16.30-17.30 (2 baner/minihal)
Onsdag kl. 18.00-19.00 (2 baner/minihal)
Onsdag kl. 19.00-20.00 (5 baner)
Onsdag kl. 19.00-20.00 (2 baner/minihal)
Onsdag kl. 20.00-21.00 (2 baner/minihal)

 
 Start onsdag den 5. oktober

 Senior/Motion - Voksenfjer
 Du behøver inngen makker, vi laver holdene
 sammen. Du skal bare møde op på dagen.
 Onsdag fra kl. 20.00 - 22.00.
 Ansvarlig: Jimmy Refshøj.
 Kontingent: 600.- kr. incl. bolde.

7-11 år:
Mandag kl. 16.00-17.30.
Træner: Dennis Flugt
Kontingent: 300.- kr.

12-18 år:
Mandag kl. 17.30-19.00
Træner Jimmy Refshøj og Oliver Kristensen
Kontingent: 400.- kr.

Kl. 19.00: For gamle medlemmer som ønsker at få
 samme tid som sidste år
Kl. 19.15: For nye medlemmer

M
OT
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  Start ungdom mandag den 5. september
  For alle ungdomsspillere, nye og gamle medlemmer:
  Åbent Hus og spil fra kl. 16.00-17.30 (8-11 år) og 17.30-19.00 (12-18 år)
  Vi har ketchere og bolde

ÅRETS TRÆNINGS- OG BADMINTONTUR 
går til Baboon City

lørdag den 12. november for alle ungdomsspillere.

Henvendelse: 
Jimmy Refshøj, 25 48 11 26 
Jens Nielsen, 20 95 45 95

U
N

G
D

O
M

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

Man 22/8 19:15: Damer - Mot&CU Filskov

Tors 25/8 18:15: U12 Drenge - Krogager B Sdr. Omme

Tors 25/8 18:00: U10 Drenge - Grindsted Filskov

Tors 25/8 19:00: U13 Drenge - Grindsted Sdr. Omme 

Tors 25/8 19:00: U16 Drenge - Sunds IF Filskov

Fre 26/8 18:30: Serie 3 - Skovlund IF Sdr. Omme

Man 29/8 18:00: U17 Piger  - HIF/SSK Sdr. Omme

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

BFO Serie 3 
tabte til tophold
BFO serie 3 kom på en van-
skelig opgave da rækkens 
tophold fra Horne/Tistrup 
var på besøg på hjemmeba-
nen i Filskov.
Udeholdet lagde stærkt ud 
og fremtvang et straffepark 
i kampens begyndelse, som 
BFO s målmand dog mester-
lig klarede.

Trods flere gode chancer 
til BFO lykkedes det ikke at 
score. Så man kunne gå til 
halvleg med 0-0.

Et godt  va lg   

Sdr. Omme Svømmeklub
starter ny sæson
torsdag den 15. september

Tilmelding � l svømning åbner 
den 22. august kl. 20.00. 

Tilmelding kan kun ske via ne� et. 
Se den husstandsomdelte folder.

Har man spørgsmål - se svømmeklubbens 
hjemmeside på www.soifsport.dk under svømning.

Hvis man ikke har modtaget en folder, 
ligger der ekstra i Fakta og Meny.

NYT NYT NYT
Ved � lmelding � l Familiesvømning, gives der rabat, 
hvis en eller fl ere børn er tilmeldt et af børneholdene.

I anden halvleg viste udeholdet 
hvorfor de er tophold. 

De overtog spillet, og presse-
de BFO over hele banen, og fik 
fortjent scoret et par mål, så de  
vandt 2-0.

BFO står med 3 point efter 4 
kampe, og nærmer sig nedryk-
ningsstregen.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
Har du en god nyhed, 

- et godt tip.
- Så tøv ikke med at sende 

det til Sønder Omme Posten.

Vi  bringer stort og småt! 

Send til:
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67

GYMNASTIKSÆSON
2022 / 2023

Første træningsdag d. 13/9 2022
Tirsdag:   
15.30-16.10 Spillopper (0.- 2. kl) Hel hal Anne, Signe,
   Thilde, Freja 
   og Alexander

16.20-17.00 Bulderbasser (5-6 år) Hal 1 Nadia, Signe,
   Jasmin 
   og Lærke 

17.10-17.50 Puslinge (3-4 år) Hal 1 Henriette, Vivi,
   Pernille,  Lærke
   og Kristina

18.00-18.55 Herrer Hal 1 Niels

16.20-17.00 Forældre/barn Hal 2 Cecilie, Laura,
   og Thilde

17.15-18.25 Crossgym mix-hold Multisalen Kenn, Dennis,
   Jonathan 
   og Lars
   Torsdag:   
17.00-18.00 Crossgym mix-hold Multisalen Kenn, Dennis,
   Jonathan 
   og Lars

NYT NYT NYT
Da det desværre ikke har været muligt at finde en springtræner, som 
kan hver uge, prøver vi et nyt tiltag med at tilbyde spring fra 3. kl og 
opefter nogle fredage i gennem sæsonen, vi har første gang d. 4/11 
og det er fra 16.00-18.00.

OBS: Der skal være betalt på soifsport.dk inden d. 1/10-22

Følg os på facegruppen: soif gymnastik, 
her opdaterer vi vedr. hold og arrangementer.

SOIF GYMNASTIK
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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


