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• 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.

Kun 6 km udenfor Sdr. Omme 
og 2 km fra Bøvl ligger Halsken-
bjerg blåbærplantage. Den er 
ikke sådan lige at få øje på, hvis 
man ikke ved at den er der og 
det er på trods af, at det er Dan-
marks største blåbærplantage. 
Alligevel finder mange hvert år 
i blåbærsæsonen vej til plan-
tagen, ikke bare os ”lokale”, 
nej det er folk fra hele landet 
der besøger Halskenbjerg på 
pluk-selv-dage hele sæsonen 
igennem.

Kaj Nedergaard Jepsen starte-
de i 1988 med at dyrke blåbær 
på forsøgsplan. Blåbærret var 
interessant at eksperimentere 

Halskenbjerg, Danmarks største blåbærplantage

med, fordi ingen andre havde 
erfaring med at dyrke bærret.
Var det æbler eller jordbær, så 
var der masser af konsulenter 
der kunne fortælle ham om, 
hvordan det skulle gøres og 
det var der ingen udfordring i 
for Kaj. Han ville selv eksperi-
mentere og finde ud af hvordan 
han bedst dyrkede blåbær.

- Og det lykkedes til fulde at fin-
de de rigtige dyrkningsmeto-
der og at fremdyrke de bedste 
sorter, så omkring årtusind-
skiftet, hvor Kaj og hans hustru 
Dorthe køber Halskenbjerg, 
begynder han at dyrke blåbær 
i erhvervsmæssigt øjemed.

I dag strækker plantagen sig 
over 30 hektar, hvor der bliver 
dyrket mere end 25 forskellige 
sorter som sælges i en stor del 
af landets supermarkeder. 
I høstsæsonen ansættes om-
kring 50 hjælpere til at hånd-
plukke og pakke de mange bær.

Danmarks største blåbær-
plantage er et fritidsjob
Halskenbjerg blåbærplantage  
- Danmarks største blåbær-
plantage, er faktisk et fritidsjob 
for Kaj Nedergaard Jepsen. 
Til dagligt arbejder han som 
matematiklektor på Lærerud-
dannelsen i Esbjerg.

Kaj kan godt lide den vek-
selvirkning der er imellem 
arbejde og fritid. Til dagligt er 
det ofte på meget komplicere-
de ting man bruger sin hjerne, 
men når man så kører ud mel-
lem blåbærplanterne, ser at 
de trives og jeg samtidig får 
de skønneste naturoplevelser, 
f.eks. en lille flok råvildt der 
står og græsser længere nede 
på marken, så står tiden nær-
mest stille og man befinder sig i 
en helt anden verden, siger Kaj.

Pluk-selv
Kaj og Dorthe inviterer til pluk-
selv dage i hele sæsonen, som 
strækker sig fra sidst i juli til 
først i september - alt efter 
vejret. - Og de forsøger selv at 
være til stede så meget som 
muligt. Mange vil gerne lige 
hilse på og måske have en snak 
med dem, - om vind og vejr eller 
om de forskellige sorter.
Man kan se og høre på Kaj at 
han nyder at være tilstede, når 
det vrimler ind med besøgen-
de. En lille forsamling af unge 
mennesker kommer forbi og 
hilser på ham. - Og han fortæl-
ler, at der er en del af Dorthes 
og hans egne tidligere elever, 
der kommer hvert år og det er 
altid dejligt at se dem.
To søstre kommer forbi og hil-
ser på Kaj. De kommer langvejs 
fra og de bor langt fra hinan-
den, men Halskenbjerg ligger 
lige midt imellem, så for dem er 
det, det perfekte mødested.
De fylder deres skåle med blå-
bær, alt imens de får ordnet 
verdenssituationen der imel-
lem blåbærrækkerne. Inden de 
kører hjemad, nyder de deres 
medbragte kaffe på bænkene. 

Kaj og Dorthe har sat borde 
og bænke op ved blåbærplan-
tagen. ”Vi kan godt lide tanken 
om, at plantagen også kan 
være et socialt samlingspunkt. 
De besøgende kan mødes, nyde 
naturen og få en snak over kaf-
fen”.

Vi kan godt lide at være til ste-
de, når vi har pluk-selv-dage. Vi 
møder aldrig sure folk, de ville 
jo være blevet hjemme. Så det 
er kun glade besøgende vi mø-
der. Samtidig er der mange der 
kommer igen hvert år, så det er 
altid hyggeligt at hilse på.
På et tidspunkt i Coronatiden 
var der muligvis en risiko for at 
vi var smittede, så vi isolerede 
os naturligvis og fik andre til 
at tage vagten på pluk-selv-da-
gene. De besøgende spurgte 
til os, men værst var det for 

Dorthe og jeg. Vi stod inde og 
kiggede ud af vinduerne og det 
var bare øv, at vi ikke kunne gå 
ned og hilse på.  

Sidste pluk-selv-dag
I morgen tirsdag og på lørdag 
den 3/9 er det sidste chance 
for at besøge Halskenbjerg 
blåbærplantage for at plukke 
blåbær.
Der er åbent i morgen tirsdag 
fra kl. 15.00 - 19.00 og på lør-
dag fra kl. 10.00 - 15.00.
Kg. prisen er 65 kr. - Du skal 
selv medbringe skåle/emballa-
ge.

Salg af blåbær planter
Har man lyst til at kunne plukke 
sine egne blåbær hjemme i ha-
ven, så er der mulighed for at 
købe planter i forskellige sor-
ter og størrelser. 

Hans Otto er med sin far taget til 
Halskenbjerg. Hans Otto fremviser 
stolt sin egen spand med alle de 
blåbær han selv har plukketKaj Nedergaard Jepsen og Dorthe Jespersen med en kasse blåbær der er 

klar til levering i supermarkeder.

Det er lørdag kl. 10. Kaj Nedergaard Jepsen og hans hustru Dorthe Jespersen har lige åbnet for pluk-selv-folket og 
der er run på fra starten.  

Foto: Dorthe Jespersen

Foto: Dorthe Jespersen
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Planternes manifest – Forsvar 
for en tavs livsform af Anders 
Lund Madsen og Michael Bro-
berg Palmgren.

Planternes manifest er en bog, 
der hiver planterne ud af dyre-
nes skygge, for nu skal vi holde 
op med at tage planterne for 
givet. 

Du får et unikt indblik i 41 for-
skellige planter, både hvordan 
planterne gror og spreder sig 
men også, hvordan de kommu-
nikerer og overlever i det dan-
ske klima.

Bogen er skrevet som en sam-
talebog mellem Anders Lund 

Månedens 
bog på 
Sdr. Omme 
Bibliotek

Madsen og professor i plan-
tefysiologi Michael Broberg 
Palmgren. De to har et rigtig 
fint samspil, og gør bogen både 
sjov, spændende og levende.

Anders Lund Madsen er jour-
nalist og kendt fra TV, hvor 
han har optrådt i flere forskel-
lige programmer oftest med 
humoren i højsædet. Michael 
Broberg Palmgren er forsker 
og har skrevet en stribe viden-
skabelige artikler om biologi. 

25 års Jubilæum ved Billund kommune

I tirsdags var vi til jubilæum ved 
Pia Eg Andersen, hun fejrede 
25 års jubilæum ved Billund 
kommune, hvoraf de sidste 21 
år har været som dagplejer.

Pia er en meget afholdt kollega 
og dagplejer i byen, hun har 
passet rigtig mange børn gen-
nem tiden og møder hun dem 
i dag, får de altid en kæmpe 
krammer.

Alle vi dagplejere med børn, 
var inviteret til formiddagskaf-
fe med rundstykker, frugt og 
kage.
Vi hyggede, snakkede og lege-
de og havde en dejlig formiddag 
i Pias have.

Endnu engang stort tillykke 
med jubilæet, Pia.

- Af dagplejerne i Sdr. Omme

- Der ligger mange hundelorte 
rundt på stier og græsarealer 
rundt om skolen. Og også an-
dre steder i byen. Men nu var 
det lige rundt om skolen, der 
blev lagt ekstra mærke til det. 

- At man som skolebarn, kom-
mer og går der flere gange om 
dagen, risikere at skulle sidde 
med lort under skoene i skolen 
eller slæbe det med hjem. Det 
er altså rigtig ulækkert..!!! 
- Generelt er der vel ingen der 
ønsker at træde sådan en lort 
op mellem tæerne eller under 
skoen. 
- Tænker det er almindelig pli 
eller opførsel at samle op efter 
sin hund, når den sætter sig så-
danne steder. 

- Der er ikke nogen lov, der 
konkret henviser til hundes 
efterladenskaber, så i praksis 

henvises til både Vejloven og 
Færdselsloven. Ifølge Vejloven 
er det forbudt at efterlade af-
fald på vejarealer, herunder 
fortove, og det gælder altså 
også hundelort. Reglen gælder 
både offentlige veje og private 
fællesveje i byen. 

- Af Camilla Thaysen

Hundelort overalt 
omkring skolen

Siden den 11. juni har der hver 
lørdag været afholdt Omme 
Marked på plænen foran OK+ 
på Vejlevej. På lørdag afholdes 
det for sidste gang i år.

Det var Borger & Erhverv der 
tog initiativ til at starte et nyt 
kræmmermarked op, for at 
skabe lidt stemning i byen hen-
over sommeren. 

Sidste lørdag med Omme Marked
Det blev til Omme Marked som 
arrangeres i samarbejde med 
OK+.
- Vi synes det har været et 
hyggeligt tiltag og vi håber at 
borgerne synes det samme, 
siger Marlene Thiim Vesterby, 
formand for Borger & Erhverv. 
- Vi kunne godt have tænkt os, 
at der var kommet endnu flere 
kræmmere, men ting tager tid 

og vi er friske på Omme Marked 
igen til næste år.

Kom til det sidste Omme Mar-
ked for i år. Det bliver med 
livemusik og vi håber på sol-
skin.
Det afholdes fra kl. 9-15 og der 
kan købes pølser og brød samt 
fadøl og sodavand. 
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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 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. 31. AUGUST TIL OG MED TIRSDAG D. 6. SEPTEMBER 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,-
MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR

2 STK. RIB EYE
500 g.         

ELLER 
4 STK. 
ENTRECOTE 
800 G.

 LURPAK 
       Flere varianter.   200 g .  Kg 
pris 75,00 .  Max. 4 stk. pr. 
kunde pr. dag. 
Her efter er prisen op til 
27,95 pr. stk .      

 TULIP PÅLÆKKER 
PÅLÆG 
ELLER LEVERPOSTEJ 
       Flere varianter.   60-200 g 
 Max. kg pris 233,33   .      

 125.- 
FRIT VALG

SKARP PRIS

bøfmarked

 GESTUS 
SKRABEÆG 
       Str. M/L.   15 stk . 
 Stk. pris 1,67   .      

 PR. ÆSKE 

 20.- 

 PR. STK. 

 15.- 
SKARP PRIS

 PR. STK. 

 10.- 
SKARP PRIS

 PR. BAKKE 

 20.- 
SKARP PRIS

 DR. OETKER 
TRADIZIONALE PIZZA 
ELLER CASA DI MAMA 
PIZZA 
       FLERE VARIANTER.   
360-415 G .  MAX. KG PRIS 
55,56   .  FROST     

SPAR 15,-
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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

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Jørgen Clement, Venstre, der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Allan Munk og Kurt Jensen 
har allerede beskrevet de be-
grænsninger vi er blevet pålagt 
i forhold til drifts- og anlægs-
udgifter for det kommende 
år fra centralt hold, og det er 
korrekt, hvad de skriver, men 
vi skal ikke glemme, at vi er en 
velstående kommune.

Vi er så heldige, at vi har en stor 
og veldrevet virksomhed, Lego, 
som betyder at skatteprocen-
ten er 2 % lavere, end den ellers 
burde være, og at vi som kom-
mune er gældfri. 
Det er der ikke mange kommu-
ner i Danmark, der kan bryste 
sig af, og vi har således et godt 
udgangspunkt for fremtiden.

Hvis man sammenligner med 
københavnske forhold har vi 
en relativt moderne og velholdt 

bygningsmasse, der løbende 
er blevet opdateret, og fortsat 
bliver det. 

Vi har også velfungerende in-
stitutioner og dygtige medar-
bejdere i kommunen. 
Der kan ske fejl og smuttere, 
men det er heldigvis ikke ofte, 
og fejl sker, når der arbejdes, 
det kan ikke helt undgås – men 
det fylder mere i pressens 
spalter, end alt det positive.

I Sønder Omme har vi en af de 
bedste skoler i landet, et opda-
teret ældrecenter, et moderne 
Multicenter, Naturrum og en 
børnehave, der er ved at blive 
lavet om til kombineret vugge-
stue/børnehave. 

Der er også byggegrunde til 
salg, og der kommer nye bolig-

foreningsboliger på den gamle 
Nissan-grund. 

Der er nye arbejdspladser på 
vej i forbindelse med udvidelse 
af fængslet. Vi har også en skøn 
og ren natur omkring os. 
Så alt i alt er rammerne på 
plads til at vi kan forblive et at-
traktivt sted at bo.

Den største udfordring vi har 
som kommune, som jeg ser det, 
er en befolkning, der år for år 
bliver ældre i gennemsnit. Det 
er ikke et problem, at befolk-
ningen bliver ældre, det bliver 
jeg heldigvis også selv. 
Men det er et problem, at de 
unge rejser fra kommunen for 
at videreuddanne sig og kun 
kommer tilbage i begrænset 
omfang, ligesom det er et pro-
blem at for få børnefamilier 

Billund Kommunes økonomi og udfordringer

flytter hertil. Det betyder en 
befolkningssammensætning 
med færre børn og børnefami-
lier og flere ældre. 

Der er gjort mange tiltag i 
årenes løb for at ændre dette 
faktum, men det er ikke rigtigt 
lykkes endnu, desværre.
Det er en væsentlig politisk op-
gave at få løst for Billund Kom-
mune, og det er betydeligt vig-
tigere end mange af de detaljer, 
der vil få meget spalteplads her 
under budgetforhandlingerne.

 Mvh
Jørgen Clement
Indvalgt i kommunalbestyrel-
sen for Venstre i Sdr. Omme

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

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

Tirs 30/8 18:00: U12 Piger - Team VAB Filskov

Ons 31/8 17:30: U10 Drenge - Grindsted Sdr. Omme

Tors 1/9 18:00: U15 Piger - Gørding Sdr. Omme 

Tors 1/9 18:30: Serie 5 - Farre IF Sdr. Omme

Tors 1/9 19:00: U13 Drenge - Næsbjerg Filskov

Fre 2/9 17:30: U12 Piger  - Sønderis Filskov

Man 5/9 18:45: Damer - Skovlund IF Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Håndbold sæsonen er så småt 
begyndt igen og det betyder 
masser af glade børn med mas-
ser af energi og gå på mod. 

U13 piger havde en alternativ 
træning i mandags, hvor vi af-
holdt træning udenfor på en 
skøn varm sommeraften. 
Den stod på sjov træning med 
opbygning af kondition, styrke 
og ikke mindst sammenhold. 
Vi afsluttede træningen med en 
tur under vanderen på banen. 

U13 piger består af årgangene 
2009-2012. Vi ligger vægt på at 

der er plads til alle, om man er 
ny eller har spillet i længere tid. 
Det er vigtigt for os at trænin-
gen består af masser af latter 
og forståelse. Jeg har trænet 
pigerne siden de startede som 
U6. I år har jeg Kasia Baczyn-
ska med som hjælpetræner og 
Sanne Helligsø som holdleder 
med på holdet. 

Indtil uge 42 træner vi hver 
torsdag fra kl 16.45 - 17.45 og 
det vil glæde os at se flere pi-
ger, som vil være en del af et 
fantastisk sammenhold med 
fede stævner i vente.

-Af Annika Møller

Sjov træning fører også til sejr, som her ved Soldalcup 2022, hvor  pigerne 
vinder 1. pladsen og tager hjem med en pokal.

Plads til alle 
og plads til flere

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

LAG Vejen-Billunds bestyrelse har lige holdt bestyrelsesmøde, 
hvor den i bund og grund tømte kassen til projekter. I denne om-
gang til projekter, som er relevante for turismen og det udendørs 
liv. ”Vi havde ikke mange midler til rådighed – men vi havde mod-
taget ansøgninger for mere end 1 mio. kr.” siger formand Henny 
Schøler – ” Vi har kunnet bidrage med tilskud til tre spændende 
projekter, der har betydning for såvel udviklingen i de lokalsam-
fund, hvor de befinder sig i, som i det geografiske, hvilket vi er 
glade for! 
 
Blandt projekterne, som blev indstillet er Omme Å Camping: 

På vej mod bæredygtig 
campingplads

Klaus Sønderup, Omme Å Camping har en vision om at gøre stedet 
til en bæredygtig campingplads med mindst muligt klimaaftryk. 
Det indebærer en række direkte investereringer i opdateret 
struktur og investeringer, der understøtter kundernes indsats for 
at begrænse deres klimafodaftryk. 

I denne første fase er det renovering/opgradering af el-standere 
på campingpladsen, etablering af elbilladestandere og opsætning 
af solceller. 

Projektet er indstillet til at modtage 100.000,00 kr. 

Det var så sidste ansøgningsrunde i LAG Vejen-Billund 2014-2022’s 
regi. Foreningen fortsætter med at eksistere, så alle igangværen-
de projekter kan blive afsluttet og få den nødvendige sparring med 
koordinator Merethe Juul.

LAG Vejen-Billund 2014-
2022 har tømt kassen
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Syng om Sdr. Omme

Kom til whiskysmagning på 
Sdr. Omme Kro den 14. okto-
ber og smag whisky fra nogle 
af Skotlands bedste og ældste 
whiskydestillerier. 
Få en grundig gennemgang af 
JURA’s produkter, fra destille-
riet på den svært tilgængelige 
ø af samme navn. 
Oplev desuden whisky fra Tam-
navulin, Fettercairn og The Dal-
more. 

MENY i Sdr. Omme slår den 14. 
oktober kl. 19.00 på Sdr. Omme 
Kro, dørene op for whiskys-
magning med en bred vifte af 
skotsk whisky i højeste kvalitet.

Jura er en lille ø ud fra den 
skotske vestkyst. Den er no-
torisk kendt for at være svær 
at komme til, for sit smukke 
landskab og så selvfølgelig for 
sit destilleri, JURA. Alle på øen 
er forbundet til JURA whisky 
på en eller anden måde. Det 
er hjertet af det lille øsamfund.  

Deltagerne ved dette arran-
gement har fornøjelsen af at 
smage på hele fem forskellige 
whiskyer fra JURA. Så er man 
uden tvivl klar til at trodse den 
omstændige rejse til den lille ø. 

Smag skotsk whisky i højeste kvalitet 

Foruden JURA bliver du intro-
duceret til Tamnavulin, Speysi-
de distelleriet der genåbnede 
i 2007 og i dag laver fortrinlig 
single malt whisky. 
De fleste whiskyentusiaster 
kender Fettercairn og The 
Dalmore, to af de mest velan-
sete destillerier i det skotske 
højland. Begge disse vil være 

repræsenteret til arrange-
mentet. 

Aftenen bliver fuldendt med ta-
pas og øl/vand kl. 21.00. 
Deltag i whiskysmagning på 
Sdr. Omme Kro den 14. oktober, 
for 350,- pr. person. Billetter 
købes i Meny.

WHISKYSMAGNING
Sdr.Omme

FREDAG D. 14/10 
KL. 19.00

AFHOLDER MENY
WHISKYSMAGNING
PÅ SDR. OMME KRO

PRIS PR. PERS.

350,-
PRISEN ER INCL. TAPASANRETNING

MED ØL ELLER VAND

KØB BILLETTER I MENY. BEMÆRK! BEGRÆNSET ANTAL PLADSER

Melodi: Lille sommerfugl
Tekst: ukendt / Nu: Teksten er fundet og omskrevet af Amly 
Møbjerg

Her i Sdr. Omme, tæt ved Omme å,
Ligger der en landsby, som vi nævne må.
Den har sol og varme, i det flade land,
Og den har sin charme, syng nu alle mand.
“Sdr. Omme by, - du er os så kær,
Vi dig aldrig glemme, - hvor vi er.
Vi vil højt i sky, synge om dit ry,
Være hilset du lille by”.

Midt i byen ligger, kirken stolt og tung,
Lidt er kun forandret, siden den var ung.
Kroen må vi værne, hvis den skal bestå.
Begge huse gerne, vi benytte må.
“Sdr. Omme by……..

Gerne vil vi vandre, rask afsted i trav,
Hilse på hverandre, hatten af: Go’ daw.
Vi går rundt om byen, på en travetur.
Søndag eftermiddag, solen skinner skøn.
“Sdr. Omme by…….

Hvad vil fremtid bringe, for vor lille by?
Kan den opad svinge, -hæve sig mod sky?
Lad en hilsen klinge, - her fra dette sted.
Og på sangens vinger, - alle synger med.
“Sdr. Omme by……

Det hele starter med, at formanden for Landsbyrådet Ole  
Filip Hansen, indsender denne sang med overskriften Sdr. Ommes 
nationalsang. 
Men hvem har skrevet den. Det ved Ole ikke, - vi prøver Ragna Hen-
nelund, for selvfølgelig er det da hende, der har skrevet den.  Det 
er det så ikke, hun snakker med andre om det, som burde vide det. 
Men nej, ingen ved det. Vi får dog et hint, det kunne jo være  Oda 
Jacobsen. Men nej, - dog med Oda tager det fart, hun nævner den 
ene efter den anden, der har sunget sange om Sdr. Omme.
- Men vi mangler stadig forfatteren til nedenstående sang. En si-
ger, prøv Nanny Pedersen, hun ved det og Nanny siger, prøv Conny 
og Ellen, de ved det og så er der lille-bingo, for Ellen siger, prøv 
Amly Møbjerg - og så er der rigtig bingo. 
Det viser sig nemlig at det er Amly der ved en fest bliver præsen-
teret for denne sang, dog med en anden tekst, der slet ikke har 
noget med Sdr. Omme at gøre.
Hun syntes at den passede så godt på Sdr. Omme, så hun omfor-
mulerede teksten, - men hun frabeder sig at tage æren for det Ole 
Filip Hansen nu har udnævnt til Sdr. Ommes nationalsang.

- Men vi må godt skrive: Teksten er fundet og omskrevet af Amly 
Møbjerg. 

Sdr. Ommes Nationalsang

Som sagt blev Ragna Hennelund, som en af de første, foreslået 
som forfatter til Sdr. Ommes nationalsang. Og det er slet ikke så 
mærkeligt, for Ragna er forfatter til flere sange omhandlende Sdr. 
Omme, bare ikke lige den vi efterlyste.
Ragna sendte os bl.a. denne og måske har vi mere end en ”Sdr. 
Ommes Nationalsang”.
Denne ”Sdr. Omme Hymnen” er skrevet i 1995. 
Den menes at være bestilt i anledning af ”Sdr. Omme mod år 2000”.  

Og så var der alt det Oda Jakobsen kunne fortælle om Sdr. Omme 
sange. Bl.a. at Keld & The Donkeys har optrådt ved en byfest en-
gang i 80’erne, hvor de har sunget Sønder-Omme sangen.
Og ganske rigtigt, så ligger der et klip på You-tube, som er fra 
1989, hvor Keld & The Donkeys underholder med Sønder-Omme 
sangen til lørdagsbal i idrætscentret.

Men det er måske Bjørn & Okay der er opretshavere til Søn-
der-Omme sangen. De har indspillet en plade med den, hvor der 
står at den er skevet af Fini Jaworski, M. Jud, Werner Böhm-Thorn. 

Hør venner nu skal vi alle synge,
kom op så tar’ vi os en fællesdans.
Vi danser så huset det vil gynge
og hør nu råber Onkel Hans KOM SÅ!

Vi starter med at lave os en rundkreds,
orkestret det er klar vi må afsted,
selv mutter står og tripper med i takten,
er tante Heidi kommet med SÅ HØR!

Kom alle mand med fløjte og med tromme,
for nu går det løs, vi må se at komme
til Sønder Omme, for der er fest i dag.
Gør lige som os, slut op bag i rækken,

Indspillet i 1982.

læg hånden på min skulder, vi er et tog der ruller
til Sønder Omme hvor der er fest i dag.

Onkel Henry smider jakken med det samme,
og spiller på sin gamle redekam,
klaveret falder ned og får en skramme,
mens pianisten spiller løs ÅH NEJ! 

Se der har vi køkkenpersonalet
og de har egne instrumenter med
når fløjten lyder, så er det signalet,
så starter vi vor bumletog
AFSTED!
Kom alle mand............................... hvor der er fest i dag.

Og så er der selvfølgelig De 
Nattergale, der synger om 
Sdr. Omme Boulevard og Sdr. 
Omme Bageri. Titlen er: Som 
æt engang en fugl gad og æde.
Helt ærligt de herrer i De Nat-
tergale - det er ikke særlig 
pænt skrevet. 

Noget af teksten til Sønder-Omme sangen er som følgende:
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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.

K L O A K M E S T E R
T H O M A S  V E S T E R B Y

T L F .  4 0 4 2  9 2 4 0
T V @ V E S T E R B Y M I L J O . D K

• TV-inspektion
• Højtryksspuling
• Slamsugning

• Støbe og Jordarbejde
• Kloakering og Dræn
• Alt i belægning

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

VV i ki k @@  AA d m i n i s t r A t i o nd m i n i s t r A t i o n

Er du træt af

Administration - Bogføring - Momsregnskab mv.

- Så kontakt mig for en uforpligtende snak!

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

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

- for små og sTørre virksomhedermere end

30 års

erfaring

Efter tre gange aflysninger 
pga. Corona, kan Røde Kors 
nørklerne endelig afholde års-
møde.

Røde Kors nørklerne i Sdr. 
Omme står i år for at afholde 
årsmødet for nørklerne.
Det afholdes på Sdr. Omme Kro 
den 14. september.
Alle nørklere fra Ribe, Rødding, 
Vejen, Bække, Brørup, Holsted, 
Fanø, Blåvandshuk, Esbjerg, 
Helle, Rødding, Varde, Ølgod, 
Outrup og Grindsted er invite-
ret.
Vi forventer/håber, at vi som 
tidligere år bliver mellem 120 - 
150 deltagere.
På mødet laver vi en udstilling 
med vores strik og hækling. 
Det er sjovt at se, hvor forskel-
ligt vi kan strikke efter samme 
mønster.

Vi har en deltager som strik-
ker strømper, 200 - 300 par 
om året. En anden strikker 
bamser. De bliver uddelt i vore 
fængsler. De indsatte kan så 
forære deres børn en ”kram-
me bamse” når de kommer på 
besøg. Ellers er det tæpper, 

Røde Kors nørklerne holder Årsmøde i Sdr. Omme

leggings, trøjer, undertøj og 
andet, der bliver strikket og 
hæklet.
Vi starter årsmødet/nørkle-
dagen med en sang. Derefter 
serveres der kaffe.
Efterfølgende er der foredrag 
med Charlotte Lauridsen fra 
Brande. Hun fortæller om en 
tur med Røde Kors til Malani, 
hvor de uddeler ”vores” tøj til 
nødlidende og fattige. 

Det tøj vi strikker og hækler bli-
ver uddelt i hele verden. 
Lige nu kan Røde Kors dog 
ikke komme ind med tøj i Hvide 
Rusland, pga krigen i Ukraine. 
Hvide Rusland er ellers den 
største aftager af vores tøj.

Vi slutter eftermiddagen med 
en sang og på gensyn næste år, 
som er i Helle.

I Sdr. Omme er vi idag ca. 25 
piger. Vi mødes fra september 
til april, hver anden onsdag på 
Omme Centret fra kl. 14.00 - 
16.00.
Nye deltagere er meget vel-
komne. Vi har garn, strikkepin-
de og mønstre og det er gratis 
at deltage.
Vi drikker kaffe, synger og så 
får vi også lige ordnet verdens-
situationen i Sdr. Omme.

I 14 år har Gerda og jeg været 
ledere af Hygge/Nørkleklub-
ben, og det er tid til at give sta-
fetten videre til Jonna Ries og 
Ulla Johansen.

Så Gerda og jeg takker af, og så 
vil vi bare møde op for at hygge 
og strikke.

Strikkede bamser som bliver uddelt i vore fængsler.

- Af Erna Kristiansen.

En af Røde Kors nørklerne formår 
at skrikke 200 - 300 par sokker 
om året.

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
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MORTENS
AFTEN

RESERVER BORD I GOD TID PÅ TLF. 75 34 17 00
www.sdr-omme-kro.dk   -   info@sdr-omme-kro.dk

Forbehold for små ændringer. BORDRESERVATION ER NØDVENDIG.

TALLERKENANRTETTET FORRET
Fiskerilette - kærnemælk skilt med urteolie

syltede rødløg - urtesalat - sprød rug

HOVEDRETSBUFFET
Andebryst stegt på ben

confiteret andelår - flæskesteg
Rødkål - brunede - hvide - franske kartofler

asier - andesauce

DESSERT BUFFET
Risalamande - kirsebærsauce - mandler

Krydderkage - mascarpone creme 

PRIS PR. COUVERT

         288,-
VINMENU - 3 GLAS

         248,-
BØRN UNDER 12 ÅR 148,-

BØRN UNDER 3 ÅR GRATIS

Vores dygtige kokke har sørget for at 
smagsløgene smigres, og i restauranten 

står vi klar med velsmagende vine, 
der sætter prikken over i´et 
på den kulinariske oplevelse

TORSDAG D. 10. NOVEMBER 
FRA KL. 17.00

FREDAG D. 11. NOVEMBER 
FRA KL. 17.00

Buffeten fjernes kl. 20.00

Der vil ikke være mulighed for at få 
andre retter end overstående 

den 10. november.
Ønsker du allergivenlige retter, 

beder vi om vi at blive gjort opmærksom
på dette ved reservation.

SMALL DANISH HOTELS
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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


