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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.

Yasmins der ligger i krydset på 
Hovedgaden i Sdr. Omme, går 
nu ind i Interflora-kæden. 

Malan Lamhauge Olsen, som 
åbnede sin blomsterbutik i den 
tidligere sportsbutik på Hoved-
gaden 4 for et års tid siden, har 
ambitioner om vækst, og har 
skruet op for medarbejderan-
tallet for at kunne tage sig af 
den øgede aktivitet i butikken 
og blomsterbinderiet.

Flere ordre med Interflora
”Jeg har hidtil været medlem af 
en anden blomsterkæde, men 
kan mærke, at der er en anden 
tilgang hos Interflora, som jeg 
rigtig godt kan lide. Det skal 
ikke være nogen hemmelighed, 
at jeg har meldt mig ind for at få 
mere volumen, flere ordrer og 
i det hele taget kunne give en 
god kundeservice,” fortæller 
Malan Lamhauge Olsen.

Yasmins i Sdr. Omme 
bliver en del af blomsterkæden Interflora

Godt et år efter Malan Lamhauge Olsen forfulgte sin drøm om at blive selvstændig og åb-
nede dørene til sin blomsterbutik på Hovedgaden i Sdr. Omme, går Yasmins nu ind i blom-
sterkæden Interflora. 

Fra handelsskolen på 
Færøerne til blomsterde-
koratør i Horsens
For Malan Lamhauge Olsen har 
det, lige siden hun var 18 år, 
ligget i kortene, at hun skulle 
være blomsterhandler: ”Jeg 
kom til Danmark fra Færøerne 
i 1995, hvor jeg var færdig med 
handelsskolen, og blev fire år 
efter udlært som blomsterde-
koratør i Horsens, så jeg har 
aldrig rigtig lavet andet,” som 
hun siger med et smil. 

Sidste år forfulgte Malan en 
drøm om at få sin egen butik, 
og åbnede Yasmins. Og selv om 
beslutningen om at åbne egen 
butik har været længe under-
vejs, så har navnet ligget fast 
længe: ”Jeg har altid vidst, at 
hvis jeg skulle åbne en blom-
sterbutik en dag, skulle den 
hedde Yasmins. Det er navnet 
på min mor, som jeg mistede 
som 15-årig. Og så er det jo 
også et blomsternavn, så den 

lå lige til højrebenet. Butikken 
hedder egentlig kun Yasmins, 
men bliver ofte omtalt som 
Yasmins blomster,” fortæller 
Malan.

Vildt at starte for sig selv
At starte for sig selv, har været 
noget af en omvæltning for Ma-
lan: ”Det er helt vildt. Jeg må 
sige, at jeg har fået en fornyet 
respekt for alle selvstændige. 
Der er så meget at sætte sig ind 
i og have styr på, og så startede 
jeg jo midt i coronatiden. 
Det er benhårdt, men heldig-
vis også smaddersjovt,” siger 
Malan, som nu skruer op for 
aktiviteterne med ordrer fra 
Danmarks største blomster-
kæde Interflora.

Malan stiftede allerede be-
kendtskab med Interflora for 
år tilbage, da hun arbejdede 
i en butik, der var en del af 
kæden: ”Det der er anderles 
ved Interflora i forhold til an-

dre kæder er, at alle kender til 
kæden. Det er forbundet med 
kvalitet og tillid, og det er i høj 
grad også de værdier, jeg selv 
driver min forretning ud fra. Og 
så er det jo rart, at der kommer 
en lind strøm af ordrer ind via 
computeren, som man ikke skal 
kæmpe så meget for. Det giver 
en tryghed,” fortæller Malan.

En god beliggenhed giver 
et større salg
Ud over nu at være en del af 
Interflora, hjælper det også til, 
at Yasmins ligger et sted, hvor 
rigtig mange mennesker kører 
forbi hver dag:
”Jeg har fået at vide, at der 
kører over 10.000 biler forbi 
krydset her i Hovedgaden hver 
eneste dag, og vi kan da også 
tydeligt mærke, at mange sy-
nes, at det er nemt at holde ind 
på parkeringspladsen foran 
butikken og lige tage en buket 
med hjem,” siger Malan Lam-
hauge Olsen.

Yasmins er meget mere 
end blomster
Yasmins er mere end en blom-
sterbutik. 
På hylderde i butikken er der 
blandt andet et bredt udvalg 
af specialøl, rom, gin og andre 
lækkerier samt kvalitetsvine, 
som sælges under navnet ”Dine 
Vine”. 
Malan overtog ”Dine Vine” i 
marts i år og det har hun ikke 
fortrudt. 
”Salget af vine går godt, mange 
der kommer ind for at hente en 
buket blomster, tager ofte også 
lige en flaske vin med. Der ud-
over er der salg af vine til fester 
og salg på webshoppen, som 
udgør største delen af salget”, 
fortæller Malan.

Butikken deler navn med indehaverens mor, der gik bort, 
da Malan var blot 15 år gammel. For Malan er det en kæmpe 
omvæltning at blive selvstændig. Butikken har vokseværk, 
medarbejderantallet er steget og et partnerskab med 
blomsterkæden Interflora skal øge aktiviteten og salget.

Bestiller man vine til fester, er man velkommen til at komme ind i 
butikken og smage på vinene inden man bestiller. Og man kan altid 
returnere uåbnede flasker efter festen.

Yasmins får stor opbakning fra lokalbefolkningen og de fleste kun-
der vender tilbage igen og igen. 
”Jeg havde slet ikke forventet så stor en opbakning, da jeg åbnede 
Yasmins”, fortæller Malan.
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- Af Busudvalget i Centerrådet..

Aktiv bussen, som er hjemme-
hørende på Omme Centeret og 
købt for donationer og andre 
indsamlede midler, blev taget i 
brug i 2011.
Den har siden kørt rigtig man-
ge ture med beboere på Omme 
Centeret og været til stor glæ-
de.

Der har gennem årene været 
et aktivt frivilligt busudvalg, 
som har kørt ugentlige udflug-
ter med beboerne. Til disse har 
køkkenet på centeret lavet en 
dejlig kaffekurv til at tage med.

Aktiv bussen kører igen

En opfordring til 
byens borgere. 
Vi mangler chauffører. Det 
kræver kun alm. kørekort og vi 
mangler også medhjælpere, til 
at skabe en god stemning i bus-
sen, servere kaffe osv. 
Der bliver lavet en plan, så det 
er en gang hver tredje eller 
fjerde uge. 
Henvend Jer til Jonna Madsen,
tlf. 27 20 79 10, hvis I har over-
skud til et par timers udflugt.

Heldigvis bliver bussen dog 
flittig brugt af Omme Cente-
rets kreative medarbejdere, til 
både små og store udflugter. 
De kører fast en gang om ugen, 
til mange forskellige udflugts-

mål. Bussen bliver også jævn-
ligt udlejet, til andre plejehjem 
i kommunen. Hvilket er en stor 
hjælp til de løbende udgifter.

Nogle af driftsomkostninger-
ne, bliver afholdt via reklamer 
på bussen. Vi er så heldige, at 
mange af de erhvervsdrivende 
i byen har sponsoreret bussen.

Gentegning af sponsorkon-
trakter. 
Tidligere kontrakter er nu ud-
løbet og de erhvervsdrivende 
vil i løbet af kort tid blive kon-
taktet af et medlen af Center-
rådet, for at få fornyet eller 
tegnet en ny aftale.

Vi inviterer til en hyggelig 
aften med garanti for øget 
læselyst

Tre af de mest læseglade an-
satte på biblioteket Camilla 
Ploug Thomsen, Carina Nielsen 
og Mette Hundebøll vil præsen-
tere dig for et bredt udvalg af 
sæsonens bøger. 

Vi fortæller både om bøgerne 
fra avisernes bestsellerlister, 
historiske romaner, samtidsro-

maner, krimier, faglitteratur og 
meget mere. 
Vi garanterer at der vil være 
noget for enhver smag. Der er 
et begrænset antal billetter til 
arrangementet, så skynd dig at 
bestille billet til din næste læse-
oplevelse. 

Billetten inkluderer kaffe og 
kage og et katalog med alle de 
titler, vi fortæller om.
Arrangementet er gratis, men 
kræver tilmelding. 

Sdr. Omme Idrætscenter, 
tirsdag d. 13. september 
kl. 19.00-20.30

Billund Bibliotek, 
mødelokale 1 - torsdag d. 15. 
september kl. 19.00-20.30.
Vorbasse Bibliotek,
tirsdag d. 20. september 
kl. 19.00-20.30.
MAGION biblioteket, 
Cafemødelokalet – torsdag d. 
22. september kl. 19.00-20.30. 

Booktalk på Billund Bibliotekerne

En del frivillige deltog i arbejdet 
med at klargøre støbearbejdet 
til padel tennisbanen fredag 
den 26. august om eftermidda-
gen. 

Den samme eftermiddag star-
tede et større regnvejr, så det 
var også en kamp mod vejrgu-
derne, men holdet kom i mål 

Arbejdsdag med padel tennisbanen

- Af Jørgen Clement

under kyndig ledelse af for-
mand Anton Pedersen.

Der blev fjernet et stort antal 
SF-sten, og der blev gravet en 
rende til fundamentet og til 
elkablerne til lyset på padel 
banen.
Mandag den 29. august starte-
de murerfirmaet Erik Møbjerg 

fra Hejnsvig med at opsætte 
forskalling, så man kunne støbe 
om tirsdagen.

Banerne skal nu hærde i ca. 3 
uger, og i uge 38 bliver padel 
banen endeligt monteret.  

Mvh
Jørgen Clement

Vi vil på Borger & Erhvervs 
vegne sige tusind tak for hjæl-
pen til alle de frivillige, der hver 
lørdag henover sommeren, har 
hjulpet til med opsætning og 
nedtagning af flagallé, i forbin-
delse med Omme Markedet. 

I har alle været med til at et 
sådan arrangement kan lade 
sig gøre. Igen, tusind tak og 
stærkt arbejde.

Hvis flere skulle have tid og lyst 
til at hjælpe med flagalléen ved 

andre arrangementer, har vi 
en gruppe på Facebook der 
hedder ”Flag-allé i Sdr. Omme”, 
hvor alt info omkring flagalléen 
bliver lagt op, her kan man til-
melde sig, hvis man ønsker at 
hjælpe.

Bestyrelsen i Borger & Erhverv

Borger & Erhverv siger tak for hjælpen
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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

MENY SDR. OMME 
BILLIGERE 

END DU TROR

KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

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

Tine

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Sdr.Omme

KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

FREDAGSMENUFREDAGSMENU

65,-

TORSDAGS-
SMØRREBRØD

           PR. STK. 

 22.- 

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

KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

FREDAG UGE 36:

 BRUNE & HVIDE KARTOFLER

FREDAG UGE 37:

TineTine

HVER UGE SERVERER VORES KOK 
LUN OG VELSMAGENDE FREDAGSMENU
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TEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov
Tidspunkt: Hold: Stadion:

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

Tirs 6/9 18:00: U12 Drenge - Vorbasse Sdr. Omme

Tors 8/9 18:30: U16 Drenge - Videbæk IF Sdr. Omme 

Fre 9/9 18:30: Serie 3 - Esbjerg FB Filskov

Man 12/9 18:30: Damer - Tirstrup Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Gevinsterne kan afhentes i Multicentret, Onsdag den 10/8-2022 
mellem kl. 18.30 - 20.00.

Udtrækning pr: September
1. Præmie nr. 166 DKK 200‐
2. Præmie nr. 22 DKK 200‐
3. Præmie nr. 195 DKK 200‐
4. Præmie nr. 8 DKK 200‐
5. Præmie nr. 368 DKK 200‐
6. Præmie nr. 629 DKK 200‐
7. Præmie nr. 506 DKK 100‐
8. Præmie nr. 803 DKK 100‐
9. Præmie nr. 287 DKK 100‐
10. Præmie nr. 62 DKK 100‐
11. Præmie nr. 577 DKK 100‐
12. Præmie nr. 677 DKK 100‐
13. Præmie nr. 382 DKK 100‐
14. Præmie nr. 26 DKK 100‐
15. Præmie nr. 398 DKK 100‐
16. Præmie nr. 258 DKK 100‐
17. Præmie nr. 59 DKK 100‐
18. Præmie nr. 37 DKK 100‐
19. Præmie nr. 419 DKK 100‐
20. Præmie nr. 698 DKK 100‐
21. Præmie nr. 828 DKK 100‐

Fodboldlotto:
Udtrækninger september 2022

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

Der er masser i vente af aktivi-
teter i judoklubben i efteråret 
2022. 
Samtlige måneder indtil januar 
byder på spændende turne-
ringer, deriblandt den ”store” 
HVH turnering i Sdr. Omme, 
hvor der er overnatning i Mul-
ticentret fra fredag til lørdag, 
med efterfølgende turnering 
lørdag.

Dette er altid et hit blandt med-
lemmerne, med fællestræning, 
film på storskærm, leg, hygge 
og snolder, og sidst men ikke 
mindst kamp.

Denne sæson går judoklubben 
ligeledes international, da vi 
skal 2 gange til Tyskland og 
kæmpe. 

Der har været en rivende ud-
vikling i medlemstilgangen si-
den vi rykkede til Sdr. Omme, 
det er simpelthen fantastisk, 
men der er plads til flere, især 
på seniorholdet, (fra ca. 16 år 
er man velkommen). Så er man 
nysgerrig på kampsport, så 
kom endelig ned og hils på os.

Stor aktivitet i Sdr. Omme Judo klub
- Af Martin Sørensen, 
Sdr. Omme Judoklub

Lørdag noterede Sdr. Omme 
Dartklubs førstehold sig for 
sæsonens ottende sejr, da de 
lokale pilekastere på udebane 

besejrede Esbjerg Dartklub 
10-6.
Sdr. Omme Dartklub var re-
præsenteret af Tommy Holm, 
Martin Tronborg, Christian 
Lyager og Daniel Thybøl. De to 

førstnævnte vandt lørdag tre 
ud af deres fire individuelle 
kampe, mens de to sidstnævnte 
hentede to sejre hver. 
 
Jeg er meget tilfreds med sej-
ren i dag, udtaler holdkaptaj-
nen Tommy Holm efter sejren.
Vi har haft en svær opstart ef-
ter sommerferien, hvor vi i de 
første tre kampe ikke havde 
Daniel Thybøl med på holdet, 
da han var ude med corona. I 
dag var vi så tilbage med vores 
sædvanlige opstilling, og jeg er 
meget tilfreds med vores bund-
niveau i dag. Det giver selvtillid, 
inden vores næste to svære 
udebanekampe i Vejle, tilføjer 
han.
 
Sdr. Omme Dartklub er nu pla-
ceret som nummer seks ud af 
12 klubber i danmarksserien. 
Næste opgave bliver Royal 
Dartklub fra Vejle, som Sdr. 
Omme Dartklub møder den 15. 
oktober.
 

Sdr. Omme Dartklub sejrede i Esbjerg

Christian Lyager i aktion for Sdr. Omme mod Esbjerg Dartklub lørdag den 
3. september.

Senior 
Gymnastik 
starter op

Torsdag den 22. september fra 
kl. 9.00 - 12.00, starter Senior 
Gymnastik op igen efter som-
merens pause. Det foregår i 
Multicentret.

Omkring 30 seniorer glæder 
sig til at komme igang igen, 
naturligvis med gymnastikken, 
men ligeså meget med det hyg-
gelige samvær.
Alle kan være med, om man så 
går med rolator eller sidder i 
kørestol, siger Lene Gier fra 
Senior Gymnastik.

Nye medlemmer hilses meget 
velkomne. 

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
Send til email eller ring:

 post@annitta.dk 
Tlf. 61 16 57 67

- Af Daniel Thybøl
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Sdr.Omme
VOLVO-SPECIALE
TLF. 20 69 98 98
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John Rendboe, ejer af virksom- 
heden Kulturplan.
Web og Facebook: kulturplan.dk

Da jeg første gang stod og studerede et 
ordentligt kort over egnen, slog det mig, 
hvor stor Sønder Omme Plantage er. Hele 
kommunen, ja, hele egnen, er jo gammel 
hedeegn, som man i anden halvdel af 
1800-tallet typisk begyndte at tilplante 
som plantage. Det vrimler med plantager 
på egnen. 

Men selvfølgelig skiller Sønder Omme 
Plantage sig ud. For det første er der 
størrelsen. 823 hektar. Og så er der den 
lange tilblivelseshistorie. 
Det var Hedeselskabet eller egentlig Det 
danske Hedeselskab, stiftet 1866, som 
skubbede på. Naturligvis. Det var deres 
formål. Deres førstemand og talsmand 
var legenden Dalgas. 

Enrico Mylius Dalgas (1828 – 1894) var 
en mand med talegaverne i orden. Hans 
store evne var at finde investorer, der vil-
le bruge deres penge. I hans storhedstid, 
1860-1890-erne, var der ingen mobiltele-
foner man kunne sidde med næsen i hele 
dagen. Der var end ikke TV og radio. 
Mennesker var derfor nødt til at være 
sammen, tale sammen. I sådan en tid fik 
mennesker med store talegaver taletid. 
Her kom Dalgas ind.

Danmark havde tabt krigen 1864 til Pre-
ussen-Østrig. Slesvig og Holsten, som var 
hertugdømmer, udgjorde 40% af landet. 
Og så var der lige den ekstra dimension, 
at Slesvig og Holsten var længere frem-
me teknisk end det egentlige Danmark. 

Det var et enormt tab, som måtte erstat-
tes af noget. Opdyrkning af heden blev 
svaret. Lige siden det tidlige 1700-tal hav-
de man arbejdet på at opdyrke heden. 
Fra 1800 blev der anlagt flere plantager, 
fx Frederikshåb fra 1803. Men efter 1866 
blev der for alvor gået til sagen. Dalgas 
drog land og rige rundt. Ofte afbildet med 

sin kasket trukket godt ned i panden og 
pulsende på en enorm cigar, mens han 
besigtigede landskabet. 

Så tog han tilbage til de berømte køben-
havnske saloner – som der stadig snak-
kes om – og fortalte, hvordan det så ud, 
derude på den jyske hede. Det skete som 
regel efter en god middag, når herrerne 
gik ind og fik en cigar mere. 

På dette tidspunkt, i slutningen af 
1800-tallet, var der efterhånden kommet 
en række rige borgerlige mennesker til i 
Danmark. De ønskede at markere sig på 
en ny måde. De var typisk fabrikanter el-
ler lignende. Nu ville de vise nationalsind 
og investere i noget god jysk jord.

Dalgas er afbildet allerede 1870 på Svol-
libjerg, pulsende på sin cigar. Det var en 
ringe jord han så på. Ja, det må siges lige 
ud. Jordens bonitet var et problem. 
Dalgas var ikke den første der påbegynd-
te plantning ved Sønder Omme. 
I 1854 blev der taget initiativ til Sønder 
Omme Planteskole – en filial, eller måske 
skulle man sige aflægger, af planteskolen 
i Jelling. 

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

Kulturhistoriker 
John Rendboe fortæller...

Sønder Omme Plantage
Men det var unægteligt noget større, Dal-
gas havde gang i.
Imidlertid lykkedes det ikke i denne om-
gang for Dalgas at få projektet til at køre. 
Dog skal man erindre, at Sønder Omme 
på ingen måde blev snydt for en væsentlig 
indsats fra Hedeselskabet. 
Sønder Omme Kanal blev netop anlagt i 
disse år, omkring 1870, som beskrevet i 
en tidligere artikel. Og faktisk var van-
ding Hedeselskabets første prioritet.

Dalgas var død i 1899, da en voldsom 
brand hærgede sognet Sønder Omme. 
Stort set al vegetation brændte. Dermed 
truede en sandflugt, som kunne hindre 
landbrugsdrift i en kæmpeomkreds. Det 
blev bydende nødvendigt, at Man fik fat i 
de gamle Dalgas-planer og gik i gang. 

I oktober 1900 var en kommende plan-
tage på dagsordenen i Vejle Amt (som 
Sønder Omme var en del af indtil 1970). 
Det ville koste 20.000.- at købe jorde og 
60.000.- at tilplante. Staten ville yde et 
tilskud på 20.000.- De 60.000 kroner 
skulle indsamles ved at udbyde aktier til 
100 kr. stykket. Kun tre måneder efter, i 
januar 1901, var beløbet – på nær et par 
hundrede kroner – i hus. Man vovede at 
gå i gang.

Sønder Omme Plantage blev officielt stif-
tet 23. januar 1901. Tilplantningen fandt 
sted fra 1902 og de næste 60 år frem. 
Bevoksningen forekommer relativt ung. 
Store storme i 1967 og 1981 havde ikke 
stor virkning, simpelthen fordi træer-
ne ikke var så høje. Men fra og med den 
voldsomme december storm i 1999 har 
plantagen været følsom overfor orkaner. 

I dag kan man på det store areal se 19 for-
skellige træarter og masser af eng, hede, 
mose og søer. En fantastisk blanding af 
kultur- og naturhistorie, hvis oprindelige 
formål var at give læ til landbruget. 

Et vidunderligt kig ind i skovens dyb. Sønder Omme Plantage.

  Foto: Sdr. Omme Plantage

  Foto: Sdr. Omme Plantage

Ugens kæmper er Louise, der i denne sæson er begyndt som 
assistenttræner på mini judo holdet. Louise har altid en glad 
og positiv effekt på hendes holdkammerater, og vi ser frem til 
et langt og proffesionelt samarbejde.

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Louise

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

Tlf. 40 28 67 03

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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DR. DIESEL
BILLYBOBBERS
MARIUS GRØNKJÆR

DR. DIESEL
25 ÅRS JUBILÆUMSFEST

SDR. OMME MULTICENTER
8. OKTOBER 2022 / KL. 20.00 - 01.30

Dørene åbnes kl. 19.30

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DR. DIESEL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KNAPLUND 
DESTILLERI
I ”BLÅ BAR”

DER ER MULIGHED FOR SPISNING 
ENTEN PÅ SDR. OMME KRO ELLER 
MULTICENTRET. FRA 17.30. 
RESERVATION EFTER ”FØRST TIL 
MØLLE” PRINCIPPET.
SDR. OMME KRO: TLF. 75 34 17 00
ELLER INFO@SDR-OMME-KRO.DK
MULTICENTRET: 75 34 14 29
ELLER SOIC.HENRIK@MAIL.DK

BILLETSALGET STARTER: 
DEN 8. AUGUST 2022
PRIS: 150 KR. 

KØBES HOS:
SDR. OMME MULTICENTER
SDR. OMME KRO - MENY
Q8 - AMBASSADØRER

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Kurt Jensen, Socialdemoratiet, der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

I Billund Kommune kommer 
der flere borgere - vi har lige 
rundet 27.000 indbyggere. 
- Helt præcis 27.016 pr. 1. 
august. 
Det er især Sdr. Omme og Bil-
lund, som tiltrækker nye bor-
gere. I Sdr. Omme er vi steget 
med 36 fra 1.691 til 1.727 borge-
re. I Billund er de steget med 
43 fra 6.699 til 6.742 borgere. 
I Grindsted er tallet faldet med 
12 fra 9.816 til 9.804 borgere. 

Det er glædeligt, at vi kan til-
trække flere borgere i Sdr. 
Omme. 
Jeg synes også, at vi har man-
ge fantastiske tilbud og akti-
viteter. En nyrenoveret skole 
som ligger blandt de bedste i 
Danmark. Børnehaven står til 
at blive fjernet, og på samme 
matrikel skal der bygges en ny 
børnehave med 12 vuggestue-
pladser. 

Billund Kommune har 
rundet 27.000 
indbyggere

Det har været et stort ønske 
fra flere parter at oprette vug-
gestuepladser. Det skal også 
ses i lyset af, at det er svært 
at få nye dagplejere. Det bliver 
godt. 

Vi har også et velfungerende 
plejecenter til vores ældre 
medborgere, som samtidig er 
et samlingssted for byens bor-
gere med alle de aktiviteter, de 
tilbyder. 

Hele foreningsdelen er en me-
get stor medspiller i hele byen. 
Det er alt fra hele idrætsdelen, 
som hovedsageligt har sit om-
drejningspunkt omkring Multi-
centeret. 
Her er der også et nyt tiltag. 
Der ligger et byggeprojekt, 
som omfatter at hele fodbol-
domklædningen fjernes og et 
nyt og mere tidssvarende mul-
tifunktionel byggeri opføres. 

Der er mange andre for-
eninger, som virkelig gør en 
kæmpe indsats for lokalom-
rådet. Spejderne i Naturrum, 
Borger og Erhverv, 4H, lokalar-
kivet, biblioteket, Jydefesten, 
Landsbyrådet og mange flere. 
Mange tak til de frivillige og her 
er der tale om flere hundrede, 
som er med til at drive alle vo-
res fantastiske foreninger. 
I gør en kæmpe forskel!

Vi har også mange gode butik-
ker, som gør det muligt at få de 
dagligdagsvarer, vi efterspør-
ger. Der er mange arbejdsplad-
ser i byen. Her er fængslet den 
største og med udvidelsespla-
nerne kommer der over 400 
medarbejdere. Vi har rigtig 
meget at være stolt over.

I Billund Kommune har vi fået 
en ny borgerrådgiver Johnny 
Holst. Formålet med en borger-
rådgiver er at styrke dialogen 
mellem borgere og kommunen. 
Her kan Johnny hjælpe med de 
udfordringer, der evt. kan op-
stå i nogle af de afgørelser, som 
kommunen træffer. 
Han kan hjælpe med at forstå 
en afgørelse eller oprette en 
klagesag og derved komme vi-
dere med en sag. 

Borgerrådgiveren kan dog ikke 
selvstændigt ændre en afgø-
relse men komme med forslag. 
Johnny er ansat som uvildig 
rådgiver direkte under kom-
munalbestyrelsen, som er uaf-
hængig af kommunens admi-
nistration. Borgerrådgiveren 
skal også varetage kommu-
nens whistleblowerordning.

I Grindsted er der kommet en 
ny nærpolitistation på Vester-
gade. Det en dejligt, at vi igen 
har politistation i området. 
Åbningen skete med stor festi-
vitas og snoren blev klippet af 
vores justitsminister Mattias 
Tesfaye.

Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Medlem af 
kommunalbestyrelsen 
for Socialdemokraterne

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
Send til email eller ring:

 post@annitta.dk 
Tlf. 61 16 57 67
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Lørdag den 3. september 
mødte 27 forventningsfulde og 
glade golfspillere op på Åskov 
Golfklubs smukke og velplejede 
bane.

Årets mester fra 7260 Sdr. 
Omme skulle kåres for 22. 
gang.

Ny Sdr. Omme mester i golf

Solen skinnede fra en skyfri 
himmel og næsten ingen vind, 
så det var perfekte vejr til at 
spille golf i, hvilket også gav sig 
udslag i nogle fine scores.

Så der var hård kamp om de 
3 første pladser, som blev: 
Michael Pedersen (sidste års 

vinder) på en 3. plads med 35 
point, Johnny Juul indtog 2. 
pladsen med 36 point og vinde-
ren blev Tove Pedersen med 37 
point. Det var for øvrigt 2. gang 
at Tove vandt den ærefulde ti-
tel.

Men ingen af de 27 deltagere 
gik tomhændet hjem, da der  
var præmier til alle. - Så en stor 
tak til sponsorerne for Deres 
flotte opbakning.

Efter matchen var der frokost 
med sild (og hvad der hører 
til) fiskefilet, frikadeller, mør-
bradbøf, ost m.m., så det var en 
rigtig hyggelig dag.
Vi vil gerne takke vores køk-
kenhjælpere, Stinne og Birgit 
for deres store hjælp med ma-
den og ikke mindst for et virke-
lig smukt pyntet frokostbord.

Det store og flotte præmie bord, en stor tak til vores sponsorer.

Vinderne af 1. 2. og 3. pladsen, fra venstre Tove Pedersen, Johnny Juul og Michael Pedersen.

For anden gang blev Tove Pedersen Sdr. Omme mester i golf.

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

Pia Eskesen kom med et opråb 
på facebook, hvor hun vedhæf-
tede et billede med resultatet 
af bare 5 minutters oprydning.

”Kære bruger af grilhytten i 
anlægget..
Jeg var i anlægget med mine 
dagplejebørn, og som alle ved 
samler børn jo alt op i naturen.

Larm til langt ud på natten
- og affald der flyder
Folk der bruger Holdgårdsan-
lægget og de der bor op til har 
fået nok.
Flere har skrevet til Sønder 
Omme Posten, om ikke der kan 
skrives om det.

Der er larm fra bålhytten fra 
højrøstede unge og musik til 
langt ud på natten. Og dagen 
efter flyder der med kapsler, 
cigaretskodder, glasskår og 
andet affald.
Det er i weekenderne og hen-
over sommeren har det også 
været på hverdagsafter at der 
er blevet festet højlydt.

Dagplejer Pia Eskesen er ked 
af at det skal være sådan og 
bekymret for de børn hun har 
med i skoven.
Det er ikke kun omkring bål-
hytten, fortæller Pia Eskesen, 
det er lidt det samme på lege-
pladsen i anlægget. Der samler 
jeg også tit cigarretskodder 
og glasskår op. For hvis det er 
børnene der finder det, når de 
render eller kravler rundt, så 
kan de finde på at putte det i 
munden.

Kan det virkelig være rigtigt, at 
unge mennesker ikke kan finde 
ud af at overholde reglerne for 
brug af bålhytten.

Bålhytten hører under 
Borger & Erhverv. 
De skriver følgende:

Vi er super glade for at bålhyt-
ten bliver brugt. Vi har dog fået 
mange henvendelser fra folk 
der bor omkring bålhytten, an-
gående at der er for meget uro 
i aftentimerne.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67

Skydesport
- lige i centrum

INFO:
soskf@live.dk
www.sdrommeskytteforening.dk
- eller følg os på Facebook

SÅ i dag (mandag d. 29/8) 
brugte jeg 5 min. på at samle 
cigaretskodder, kapsler, snus-
pakker og brugte kondomer 
op. JEG VIL DERFOR OPFOR-
DRE ALLE TIL AT SMIDE DERES 
AFFALD I DE SKRALDESPANDE 
DER STÅR RUNDT OMKRING.
JEG SYNTES VIRKELIG DET ER 
ULÆKKERT!”

Kan det virkelig være rigtigt ?
- Så vi vil endnu engang appel-
lere til at reglerne for brug 
af bålhytten bliver overholdt, 
hvilket indebære at man blandt 
andet rydder op efter sig. 
- Dertil kommer en almen re-
spekt for borgerne - f.eks. at 
stoppe larm og musik kl. 23.
Vi har ikke muligheder for at 
stoppe de unge menneskers fe-
ster. Vi er ikke politi. Vi sørger 
for at hænge reglerne for brug 
af bålhytten op, men de bliver 
hurtigt revet ned igen.
Der er kun den mulighed, at de 

der føler sig generet ringer til 
politiet. Vi ved godt at det ikke 
er den ideelle løsning, men der 
er ikke andre muligheder.
Vi er ærgerlige over situatio-
nen. Især også at man ikke re-
spekterer den indsats frivillige 
fra byen gør, for at vedligeholde 
bålhytten og omgivelserne om-
kring den.

Reglementet for brug af bål-
hytten kan findes på Borger & 
Erhvervs facebookside og på 
www.sdr-omme.dk.

 SÆSONSTART
Tirsdag den 13. september 

kl. 16.30 
og derefter hver tirsdag  

Erfarne trænere og instruktører står klar 
til at lære dig om ro og koncentration.

- Tekst og foto indsendt af arrangørerne Erling Andersen og John Jensen.
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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


