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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
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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.

25 års jubilæum25 års jubilæum
Fredag den 30. september 

fra kl. 13.00
I anledning af maskinstationens 25 års jubilæum den 1/8

holder vi åbent hus, hvor vi gerne vil invitere kunder, 
kolleger, forretningsforbindelser, familie, nuværende 

og tidligere medarbejdere samt venner af huset,
til en rigtig hyggelig dag.

Blåhøj Pølsevogn 
stiller op i værkstedet 
fra kl. 13.00 - 19.00

Med venlig hilsen

Omvrå Maskinstation
v/ Jens Åge Sørensen

Blåhøj - tlf. 40 42 49 35

1997/2022 1997/2022

Hvad bruger vi Kirken til
”Kirken betyder noget for de 
fleste, det er kirken der sætter 
ramme om de fleste menne-
skers største livsbegivenhe-
der. Det er i kirken, at vi får et 
trøstende ord med på vejen 
og muligheden for det sidste 
smukke farvel, når vores kære 
går bort. Det er i kirken vi fejrer 
kærligheden, når kærestepar 
giver deres JA til hinanden. Det 
er i kirken vi fejrer livets vidun-
der, når vi bærer vores børn 
til døbefonten. Det er i kirken 
vi samles og fejrer de smukke 
unge mennesker, som træder 
ind i de voksnes rækker. Det 
er til kirken vi søger hen ved 
højtiderne og helligdagene. Det 
er i kirken at vi samles som det 
brogede fællesskab vi er – det 
er i kirken vi ALTID er velkomne 
til at komme lige som dem vi er. 
Kirken er, om vi vil det eller ej, 
omdrejningspunktet i de store 
begivenheder i livet.” siger sog-
nepræst Patricia Paarsgaard 
Beck Poulsen.

Deltag i morgen, når der er valg til Sdr. Omme Menighedsråd

Har det betydning for dig
Uanset om du kun bruger kir-
ken ved de store begivenheder 
og højtider eller om du kommer 
i kirken til hver gudstjeneste, 
så vil de fleste på vejen gennem 
livet opleve kirkens betydning.
Netop derfor er det vigtigt for 
alle at man kan få indflydelse 
på, hvad kirken skal ”være” i det 
sogn man bor i.

Mød op i morgen
I morgen, tirsdag den 20. sep-
tember, har du netop mulighed 
for at gøre din indflydelse gæl-
dende og være med til at vælge 
retningen for din kirkes arbej-
de, ved at møde op til Valgfor-
samlingen i Sognehuset, Linde 
Allé 1 kl. 17.00.

Ved at møde op denne dag, har 
du mulighed for at sætte dit 
præg på hvad din kirke skal de 
næste to år.
Det kan du, ved enten selv at 
stille op som kandidat eller ved 
at være med til at vælge, hvem 
der skal sidde i menighedsrå-
det blandt de opstillede kandi-
dater.

Hvordan foregår det
På valgforsamlingen i morgen 
præsenteres kandidaterne, og 
efterfølgende er der mulighed 
for debat.
Valget til menighedsrådet 
foregår ved skriftlig afstem-
ning mellem kandidaterne og 
resultatet heraf afgør, hvem 
der er valgt til menighedsrå-
det.
Der kan vælges 7 medlemmer 
og 2 suppleanter til Sønder 
Omme Sogns Menighedsråd til 
de næste 2 år.

For at kunne vælges eller stem-
me til Sønder Omme Sogns Me-
nighedsrådsvalg, skal følgende 
betingelser være opfyldt:
Du skal være over 18 år, have 
dansk indfødsret eller have 
haft fast bopæl i riget uafbrudt 
i et år forud for valgdagen.
Du skal være medlem af Folke-
kirken.
Du skal bo i Sønder Omme 
Sogn eller have løst sognebånd 
til sognepræst Patricia Paars-
gaard Beck Poulsen. 

Menighedsrådet
Vi er et sogn med en kirke, en 
præst og en lokal personale-
stab, der varetager arbejdet i 
og omkring kirken.
Menighedsrådet er arbejdsgi-
ver og arbejdet fungerer i tæt 
samarbejde med præsten og 
medarbejderne. 
Medlemmerne i menighedsrå-
det fordeler opgaver imellem 
sig i forhold til hvilke ressour-
cer man kan bidrage med. 
Som tidligere nævnt er der 
plads til 7 medlemmer i menig-
hedsrådet samt to suppleanter.

Et menighedsråd 
der bakker op
Sognepræst Patricia Paars-
gaard Beck Poulsen har brug 
for medlemmer i menighedsrå-
det til opbakning og som med-
spiller, til at udvikle kirken med 
nye tiltag. 

Patricia Paarsgaard Beck 
Poulsen ønsker forandring, 
hun mener at kirken skal være 
mere åben og være parat til 
at invitere kulturen indenfor, 
men også aktiviteter for børn 
og unge, familier eller ældre, 
tiltag for flygtninge, koncerter 
mv. Hun opfordrer gerne folk 
til at komme med deres ideer 
til aktiviteter, der kunne foregå 
i eller omkring kirken. Patricia 
håber at der ude i byen er folk 
som deler samme sind, og som 
ønsker at støtte op om, at gøre 
kirken mere åben og ungdom-
melig, en kirke der kan favne 
alle.

På den anden side
Der sidder sikkert også folk 
ude i byen, som er helt uenige 
i Sognepræstens ønske om at 
kirken skal være mere åben og 
moderne. 

Enig eller uenig
Det nye menighedsråd der 
bliver valgt i morgen, er dem 
der kommer til at forme Sdr. 
Omme Kirke i de næste 2 år. 

Derfor er det vigtigt at du mø-
der op i Sognehuset i morgen 
kl. 17, uanset om du er enig el-
ler uenig med Sognepræsten, 
så er det der du kan gøre din 
indflydelse gældende, enten 
for at stille op eller for at stem-
me.
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- Af Kristina Svejstrup.

I fredags den 16. september 
fik Omme Centrets beboere 
og personale besøg af ”Kjelds” 
pølsevogn. Klokken 11.30 rulle-
de vognen ind på parkerings-
pladsen og gjorde klar til at 
servicere alle mænd og damer. 

Initiativtageren var Omme 
Centrets leder Linette Chri-
stensen, der syntes der skulle 
hygges lidt ekstra om alle. 

Der blev spist pølser i alle af-
skygninger, og beboere nød 
det. 
Som en af beboere sagde: ”Det 
er ikke hver dag, at der holder 
en pølsevogn i ens baghave”. 

I halvanden time blev der delt 
varme ”hottere” ud ad libitum, - 
samt naturligvis kolde bajer og 
kakaomælk.

Fredags-Hottere på Omme Centret

Leder af Omme Centret, Linette Christensen syntes at der skulle hygges 
lidt ekstra og tog initiativet til fredags-hotterne - og det begejstrede både 
beboerne og personalet.

0. klasse fra Sdr. Omme Skole har været på besøg hos Sdr. Omme Varmeværk.
Besøget var som altid en stor oplevelse for fjernvarmeværket, hvor drifsleder Ole Frandsen viste 
rundt og besøget sluttede med, at alle fik en reflexvest.
På billedet ses Camilla Lyager og Melanie Vestergaard Pedersen med eleverne fra Sdr. Omme Skoles 
0. klasse.

0. kl. besøger Sdr. Omme Varmeværk

I SOIF gymnastikafdeling havde vi første træningsdag tirsdag d. 13. september.
Det er dejligt at komme i gang igen og denne gang helt uden nogle restriktioner. 
Vi har glædet os meget til at se voksengymnasterne og både de store og små tumle på måtterne. 
Der er stadig god plads på holdene, så hvis du har en lille gymnast gemt i maven møder du bare op.

- Af Kurt Jensen, formand for SOIF Gymnastikafdeling.

SOIF Gymnastik opstart
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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

UGE 38: KALVEFRIKASSE M/KARTOFLER OG SURT
TILKØB DESSERT 18,- FRUGTSALAT

UGE 39: STEGT FLÆSK M/PERSILLESOVS, 
 KARTOFLER OG RØDBEDER

TILKØB DESSERT 36,- CHEESCAKE TIL 2 PERS.

UGE 40: HUSARSTEG M/SURT,  KARTOFLER, SKYSOVS 
 OG TYTTEBÆR

TILKØB DESSERT 18,- CHOKOLADEMOUSSE

UGE 41: STOR KARBONADE M/GRØNÆRTER OG RØDBEDER
TILKØB DESSERT 18,- SHERRYFROMAGE

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 21. SEPTEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 27. SEPTEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Tine

Vanvittig billigt

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

FREDAGSMENUFREDAGSMENU

65,-
MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR

Lotus Toiletpapir 
eller Køkkenruller 
       4 Nature lover køkkenruller, 
1 Jumbo køkkenrulle, 8 ruller 
 Comfort toiletpapir, 4  Premium 
 køkkenruller, Quick & Chic 
 køkkenpapir 2x75 ark i box, 
6 ruller Nature Lover toilet-
papir,  Sensitive family pack 
fugtigt  toiletpapir eller 2 Just 1 
køkkenruller.   271-693 g/1-150 
stk .  Max. stk. pris 0,31
Max. kg pris 92,25   .      

 Dansk 
Iceberg 
     Kl. 1 .           

 795
PR. STK.

 25.-
PR. STK.

Flæskesteg 
af dansk gris 
       Ridset og uden ben.  
 Kg pris 39,90   .      

 Merrild eller 
Lavazza 
       Flere varianter.  
 100-500 g .  Max. 
kg pris 400,00 . 
 Max. 4 stk. pr. 
kunde pr. dag .      

 PR. STK. 

40.-
SKARP PRIS

SKARPE PRISER

TORSDAGS-
SMØRREBRØD

FREDAGS SLIK
VEJ-SELV

895
100 g.

 22.-
PR. STK.

    PR. KG. 

 1995
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Mogens Jørgensen, Dansk Folkeparti, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Under valgkampen op mod 
kommunalvalget i 2021, prøve-
de jeg forgæves, at råbe bor-
gerne i kommunens landsbyer 
op. Jeg forudsagde, at Venstre 
og Socialdemokratiet ville luk-
ke landsbyernes tandunder-
søgelsesklinikker, hvis de fik 
magt, som de har agt. Ingen 
af de to partier havde det på 
programmet, og ingen ønskede 
rigtigt at tage en diskussion om 
emnet.
Til gengæld gik man meget op i 
børn og unges psykiske velbe-
findende, og psykiatrien gene-
relt. Debatten rasede også om 
manglen på uformelle være-
steder for de unge, og som altid 
(når der lige er valgkamp) ville 
alle det bedste for kommunens 
ældste og svageste borgere.

Allerede på valgaftenen kunne 
man med forundring konstate-
re, at en total centralisering af 
tandplejen var et kardinalpunkt 
for Venstre og Socialdemokra-
tiet. Det på trods af ingen af 
partierne nævnte det med et 
ord i valgkampen. Nu hvor det 
første budget i byrådsperio-
den skal vedtages, viser det 
sig, at lukning af landsbyernes 
tandundersøgelsesklinikker 
ikke bare er vigtigt, nej det er 
tilsyneladende det eneste altaf-
gørende for kommunens nære 
fremtid.

BUDGETTET FRA VENSTRE OG SOCIALDEMOKRATIET ER EN 
HÅN MOD VÆLGERNE! - OG DER ER FLERE ULYKKER PÅ VEJ FRA 
DE TO.

De to partiers føjelige ved-
hæng, Konservative, var enige 
i at centralisere, i at lukke ned 
i landsbyerne, og i besparelser 
på både sårbare børn og unge, 
og de svageste ældre. Konser-
vative forlod dog alligevel til 
sidst, det budget de selv havde 
været med til at lave, da det 
gik op for dem, at Venstre og 
Socialdemokratiet aldrig vil gå 
med til byggeri af en idrætshal 
ved Vestre skole i Grindsted.

På nær en forlængelse af 
Morsbølvej i Grindsted (som 
begge partier afviste ved sid-
ste års budgetforhandling), 
og en fremrykket renovering 
af de gamle gymnastiksale ved 
Vestre Skole (som ingen andre 
end et flertal i Venstre og So-
cialdemokratiets byrådsgrup-
per ønsker) nedprioriterer 
man alt andet, for at presse en 
centralisering af tandplejen 
ind i budgettet. Minimum 30 
millioner over de næste fire år, 
bruger man på dette prestige 
projekt. Man kunne renovere 
den nuværende struktur for 
maks. 8 millioner.

Det betyder så også, at skole-
byggeriet i Hejnsvig igen igen 
udskydes, så der er børn, der 
får hele deres skolegang i faci-
liteter, der ikke er i orden. Det 
betyder også, at der ikke kan 
blive bygget daginstitutioner 

til de mange nye børn i Billund. 
Derfor bruger man et tocifret 
millionbeløb på, at leje mid-
lertidige pavilloner til børn og 
personale.

De mange millioner til leje 
af pavilloner er en del af for-
klaringen på, at Venstre og 
Socialdemokratiet vælger at 
skære hårdt i to af de ting, de 
ellers slog sig op på i valgkam-
pen. Sårbare børn og Unge, 
og ældreplejen.   En anden del 
af forklaringen er ekstra milli-
oner til eksterne konsulenter, 
og en ikke nærmere defineret 
pulje til ”realisering af politiske 
indsatser”.

På ældreområdet sparer man 
den ordning væk, der giver de 
svageste hjemmehjælpsmod-
tagere mulighed for øget livs-
kvalitet og mindre ensomhed 
via en halv times selvvalgt hjælp 
om ugen.
Man sparer 300.000 årligt, 
hvilket er 7,3% af budgettet, til 
de terapeuter, der skal hjælpe 
personalet med at håndtere de 
svageste ældre på plejehjeme-
ne.
Man lukker fire plejeboliger på 
Sydtoftens Plejecenter, og spa-
rer i samme hug 950.000 kr. til 
plejepersonale.
Desuden sparer man 500.000 
kr. på de psykisk sårbare bru-
gere af værestedet ”Cafe´en”.
På børneområdet ryger de 
ekstra midler landsbyskolerne 
får til håndtering af tosproge-
de elever.
Man hæver IGEN forældrebe-
talingen til dagtilbud.
Man sparer ”tilbage til skole” 
projektet væk, så der ikke er 
hjælp til børn med skoleværg-
ring, og halverer skolernes 
ekstra midler til at håndtere 
inklusion af elever med særlige 
behov.
De sårbare unge får skåret i 
muligheden for et midlertidigt 
botilbud.

Forebyggende indsatser der 
skal hjælpe unge med at fast-
holde deres uddannelse, og 
afhjælpe deres udfordringer 
med mental sundhed, herun-
der mistrivsel og lettere so-
ciale og psykiske udfordringer 
nedskæres også igen. I 2020 
var det med 500.000 kr. nu er 
det yderligere 300.000 der 
spares væk.

Det er simpelthen et utroligt 
ringe budget, der skærer 
hårdt ned på de svageste bor-
gere, til fordel for konsulenter, 
unødvendige lejeudgifter og 
luftige politiske indsatsplaner. 
Samtidig nedlægges endnu en 
funktion i landsbyerne, og vo-
res skoler forringes.   Venstre 
og Socialdemokratiet burde 
skamme sig, ikke mindst set i 
lyset af deres valgkamp for kun 
et års tid siden. Og til de mange 
borgere der har stemt på dem, 
i forventning om noget andet, 
bedre og mere, og i forvent-
ning om de ville efterleve det, 
de sagde i valgkampen. Husk 
det til næste gang.

Faktisk skal i huske det inden, 
for der er flere rævekager på 
vej fra Venstre og Socialdemo-
kratiet.  Jeg kan hilse og sige, 
både skolen og Omme Centret 
er i spil i deres næste centra-
liseringsplan, det samme er 
alle andre skoler og plejehjem. 
Hvor meget de har planlagt på 
forhånd, og hvem der ender 
med at blive ramt, vides ikke, 
men de rapporter, der skal le-
galisere centraliseringerne er 
i støbeskeen.

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

I lighed med sidste år 
inviterer Ældre Sagen til 
Løvfaldsfest den 7. oktober 
i Sdr. Omme Multicenter.

Vi har mere end 425 medlem-
mer ”med postnummer 7260”. 
Det er små 14% af vores samle-
de medlemsskare.
Det synes vi er en rigtig god 
grund til, igen i år, at afholde 
et større arrangement i Sdr. 
Omme, fordi langt de fleste af 
vores aktiviteter og tilbud  nok 
helt forståeligt ligger i Grind-
sted, hvor vi bestemt også har 
den glæde, at mange af vore 
medlemmer fra Sdr. Omme 
deltager.

Det er nogle gange lidt svært 
at finde emner, der interesse-
mæssigt strækker sig ud over 
flere lokalområder, så hvis der i 
Sdr. Omme sidder medlemmer 
- eller andre - der har en rigtig 
god idé til en aften eller efter-
middag, så hører vi meget ger-
ne fra jer. I er altid velkommen 
til at kontakte formand Troels 
Gydum på 40 19 46 35.

Pris og tilmelding til årets fest 
findes andet steds i denne ud-
gave af Sønder Omme Posten.

På rigtig glædeligt gensyn den 
7. oktober.

Ældre Sagens Løvfaldsfest 
i Sdr. Omme Multicenter

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

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

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

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

Kropsterapeut Berit Madsen  .  Sdr. Omme
www.beritskropsterapi.dk

Berits Kropsterapi
En moderne behandlingsform

Er du stresset, har du smerter i kroppen 
eller har du brug for afslapning?

Kropsterapi kan hjælpe!

Tlf. 20 13 54 43

Skriv til Sønder Omme Posten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

- et flot naturbillede fra området, som du gerne vil dele.
- Så tøv ikke med at sende det til Sønder Omme Posten.

Vi bringer stort og småt, indsendt af  borgere, 
foreninger, klubber og erherv - og det er gratis!

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

E-mail: post@annitta.dk . Tlf. 61 16 57 67
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Tlf. 40 28 67 03

Kropsterapeut Berit Madsen 
fra Sdr. Omme, blev overbevist 
om at kropsterapi virker. 
Hun mærkede det på egen krop 
da hun i 2014 fik en dårlig skul-
der, som hun ikke kunne få bugt 
med i det etablerede system. 

Da Berit havde forsøgt sig med 
alt fra kiropraktor, fysiotera-
peut samt sygehus, blev hun 
anbefalet at prøve kropsterapi 
og det hjalp. ”Jeg mærker ikke 
min skulder mere”, siger Berit 
Madsen. ”Min yngste datter 
døjede med hovedpine, her var 
der heller ingen i det etable-
rede system, der kunne hjæl-
pe, men også for hende, blev 
kropsterapi løsningen”.

Kropsterapi, 
- en moderne behandlingsform

Berit Madsen blev nysgerrig 
på behandlingen og startede 
selv på uddannelsen, og i 2020 
blev hun uddannet fra TOTUM, 
skolen for kropsterapi. ”Det er 
enormt givende og meget læ-
rerigt, spændende hvad man 
kan med en krop. Både voksne 
og børn kan behandles. Det 
handler om at blive KROPSBE-
VIDST”, siger Berit.

I 2022 åbnede Berit sin egen 
klinik med kropsterapi på 
hjemmeadressen i Sdr. Omme.

Kropsterapeut 
Berit Madsen fortæller 
om kropsterapi behandling:

Kropsterapi er en moderne be-
handlingsform, der skaber rum 
for det enkelte menneske på 
et både fysisk og psykisk plan. 
Behandlingsformen bygger på 
over 2000 år gamle kinesiske 
teknikker og viden samt nyere 
teknikker. 
Kropsterapi er en effektiv, 
dybdegående og forløsende 
behandling. Kroppen styrkes til 
at kunne restituere. 

Behandlingen er medicinfri, og 
kræver ikke lange forløb med 
genoptræning eller psykolog-
samtaler. Behandlingen tager 
udgangspunkt i DIG lige der 
hvor du er. 
Døjer du med skavanker, ondt 
i hovedet, ondt i ryggen eller 
uforklarlige smerter, så kan 
kropsterapi være noget for dig. 

Metoden er en 
kombination af: 
- Dybdegående og pulserende  
 massage 
-  Meridianmassage 
-  Åndedrætsøvelser 
-  Afspænding af muskler 
-  Akupressur 
-  Aktivering af lymfesystem 
-  Beroligelse af nervesystem 
-  Zoneterapi 
-  Lettere ledfrigørelse 

Se mere på www.beritskrops-
terapi.dk eller på facebook 
”Berits kropsterapi”.

Er du mellem 18 og 108, 
sidder du alene med din aftensmad 
– og er du ved at være træt af det?

Så kom og spis sammen med os andre, 
som også ellers ville ha’ siddet alene.

Der er fokus på snak, god vin, eller øl 
– og nå ja, så selvfølgelig også noget mad 😊

Hvad der ikke vil være fokus på 
er alt det der handler om religion.

Tid: Sidste onsdag hver måned kl. 17.30 - 19.00
- næste gang er den 28. september

Sted: Sognehuset, Linde Allé 1, Sdr. Omme
Pris: 50,- kr.

Tilmelding: sms til 40 10 50 36 eller 
mail til sdrkirkekultur@gmail.com 

- senest onsdag den 21. september

Madklubben for enlige

Sønder Omme Landsbyråd har 
rettet en henvendelse til Grind-
sted Boligforening og Bovia 
vedrørende lejeboliger i Søn-
der Omme. Et projekt som blev 
igangsat af det “gamle” Lands-
byråd tilbage for 4 år siden.

Projektet som Grindsted Bolig-
forening og Bovia har et ønske 
om at etablere er et nyt attrak-
tivt boligprojekt i Sdr. Omme, 
hvilket har vist sig muligt på 
den såkaldte ”COOP grund” på 
Rahbæksvej 3.

Proces for opførelse af 
almene boliger i Sdr. Omme 
er som følger:
- Forhåndsgodkendelse af støt-
te til almene boliger.
- Ved forhåndsgodkendelse om 
kommunal støtte igangsættes 
arbejdet med lokalplan og kom-
muneplantillæg.
- Efter endelig vedtaget lokal-
plan og kommuneplantillæg 
ansøges om byggetilladelse og 
for støtte til opførelse af alme-
ne boliger.

Projektbeskrivelse er at Sdr. 
Omme har en befolkningsprog- 
nose, der viser en lille stigning 
i antal beboere, som forventes 
at være båret af særligt senior-
segmentet. 
I denne udvikling tænkes pro-
jektet at være med til at under-
støtte, med sin type boliger og 
den centrale placering i byen. 
Projektet forventes at rumme 
15 almene familieboliger; pri-
mært i 1 plan, enkelte dog i 2 
plan med intern trappe og lod-
rette lejlighedsskel. 

Boligarealet anslås til at være 
1425 kvm.
Den gamle ”COOP grund” på 
Rahbæksvej 3 har ligget tom i 
nogle år og er placeret meget 
centralt i forhold til indkøbs-

Nye lejeboli-
ger i  Sønder 
Omme

Velkomstdrink og 3-retters menu
Hygge og mulighed for en sving-om
Karina Holgersen leverer musikken

Pris: 300 kr./kuvert ekskl. drikkevarer
Festen forventes at slutte kl. 24.00

Tilmelding og betaling: Fra den 6. til den 30. september

Grindsted Lokalafdeling
HUSK !

LØVFALDSFEST 2022
(for medlemmer)

7. oktober kl. 18.00 i 
Sdr. Omme Multicenter

Efter sidstnævnte dato er tilmeldingen bindende
Helst via vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/grindsted

...eller til
Joan Kjær: 30 61 83 05   eller   Kjeld A. Knudsen: 23 37 42 83
Beløbet bedes indsat i Vestjysk Bank på konto-nr.: 8210 - 6581674684

LØVFALDSFESTLØVFALDSFEST
muligheder og andre faciliteter 
på Hovedgaden i Sdr. Omme.
Områdets placering i Sdr. Om-
mes bymidte gør, at fortætning 
opleves naturligt i bystruktu-
ren. 

Som opfølgning på de netop 
udarbejdede retningslinjer for 
støtte til alment nybyggeri le-
ver det foreslåede projekt fint 
op til de kriterier, der er listet 
op. 
Dette set i forhold til byforskøn-
nelse, nærhed til bymidten og 
en mulighed for stor variation i 
boligudbuddet i Sdr. Omme. 

Projektet ledes af Bovia i tæt 
samarbejde med rådgivere og 
kommunen, og modellen er 
derfor ikke den uddelegerede 
bygherremodel.

Projektet medfører, at en byg-
getom grund bebygges, og med 
opførelse af nye kvalitetsboli-
ger medvirker projektet til at 
forskønne og aktivere en me-
get central del af Sdr. Omme.

Bovia er projektejer og bygher-
re, hvilket gør at boligforenin-
gen selv udvikler projektet. 

Bovia har redegjort for, at de 
har ventelister på deres boli-
ger i Sdr. Omme og ser behovet 
og efterspørgslen for flere al-
mene boliger centralt placeret 
i Sdr. Omme.

På baggrund af vores henven-
delse har Grindsted Boligfor-
ening og Bovia meddelt, at de 
forventer at boligerne er klar 
til indflytning i efteråret 2024.

Ole Filip Hansen, formand for 
Sønder Omme Landsbyråd.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!

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

- et flot naturbillede fra om-
rådet, 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 
erhverv i 7260.  

Indsend til:
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67
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- Af Martin Sørensen, cheftræner Sdr. Omme Judoklub

BFO serie 3 spillede lørdag d. 
18. september på hjemmebane 
i Sdr. Omme mod topholdet fra 
Alslev. Det så på forhånd ud til 
at blive en vanskelig opgave, 
men BFO lagde stærk ud, og det 
var svært at se hvem der var 
tophold og bundhold.
BFO kom helt fortjent for-
an efter 20 min. ved Kristian 
Karlsen, men da BFO kort tid 
efter lavede et unødvenligt 
staffespark, fik Alslev udlignet 
til 1-1, hvilket var stillingen ved 
pausen.
Efter pausen startede BFO igen 
stærkt, men fik ikke udbytte af 
det, og da BFO blev ramt af et 
par dumme udvisninger, fik Al-
slev overtaget og kunne bringe 
sig foran 3-1, inden Nikolai Kri-
stensen 3 min. inde i overtiden 
fik reduceret til til 3-2 til Alslev, 
hvilket blev kampens resultat.

Alt i alt en god  indsats af BFO. 
Holdet ligger nu på en nedryk-
nings plads. 

God indsats 
af BFO trods 
nederlag
Set fra sidelinien

Skriv om sport
TEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Tidspunkt: Hold: Stadion:

Man 19/9 19:00: Serie 5 - FC GOG Filskov

Man 19/9 19:00: U16 Drenge - Tarm Sdr. Omme

Tors 22/9 17:30: U10 Drenge - Vorbasse Filskov

Søn 25/9 10:00: U9 Drenge - Andst Filskov

Man 26/9 18:30: Damer - BV Oksbøl Filskov

Ugens kæmper er Lucas Munk. Han er ugens kæmper for sin 
kampiver. Lucas er tilmeldt samtlige turneringer året ud og 
er en stor medaljesluger i klubben.

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Lucas
Takket være et stort stykke ar-
bejde fra rytterklubbens stæv-
neudvalg, kan vi nu igen invite-
re både deltagere og publikum 
til spring- og dressurstævne i 
Sdr Omme. 
Både deltagere og alle de fri-
villige, der er med til at gøre 
stævnedagene til en god ople-
velse for alle, glæder sig til end-
nu et hyggeligt arrangement i 
SORK. Her er stemningen i top 
og hyggen altid i højsædet.
Fredag den 23. september kl. 
17.30 er der internt spring- 

Judo er en turneringssport ligesom fodbold, håndbold, bad-
minton osv. Forskellen er blot at vi kæmper (slås) med vores 
modstander. I judo er der ikke nogen slag eller spark, men 
kast og kontrolteknik på modstanderen. Et kraftfuldt kast 
hvor modstanderen lander på ryggen giver en IPPON og der-
ved har man vundet kampen. Man kan også lave en WAZARI, 
der giver lavere antal points og her kræves 2 WAZARI for en 
sejr. Oveni det, kan man vinde ved at kontrollere en modstan-
der på gulvet på ryggen med holdeteknikker  i 20 sekunder 
for at udløse en sejr. 

At deltage i kamp, at kæmpe mod en modstander er noget 
af det mest spændende og adrenalinfyldte man kan forestil-
le sig. Det at vinde over en anden kæmper og høre ordet fra 
dommeren... IPPON!! er simpelthen så fedt og tilfredsstillen-
de. I japan, hvor judo er fra, kalder judokaer (elever), følelsen 
for ”jagten på IPPON” ... Når kampen er overstået, om man 
har vundet eller tabt, ærrer man sin modstander og sporten, 
ved at bukke for modstanderen og give ham et kram eller 
håndtryk inden man træder af måtten.

Der er mange ligheder mellem senior turneringer og bør-
neturneringer, men der er også forskelle. I børnerækkerne 
må der kun laves holdeteknikker  på gulvet for at overvinde 
modstanderen, men i senior A rækkerne, kan man vinde ved 
at modstanderen klapper af i overgivelse, på enten strangu-
lering eller armlås. Dette lyder voldsomt, men det hører til de 
yderste sjælenhedder at modstanderen bliver skadet, da me-
gen træning og respekteren  af modstanderens overgivelse 
øves. Der er færre skader i Judo end eks. håndbold.

Hvis man gerne vil se first hand, judoturnering  i lille skala 
godt nok, kan man komme ned i multicentret d. 5 november 
klokken 10.00, hvor Sdr. Omme judoklub møder Herning, 
Videbæk og Ikast judoklub i kamp. Vi ses og måske ses vi til 
træning.

- Af Annika Møller Rasmussen
Lørdag var dagen for opstart 
af trille trolle. Der var ikke 
stort fremmøde, men på trods 

Turneringssport

Sofie kontrollerer sin modstander på 
gulvet til IPPON.

Celica kaster modstanderen til Jysk 
mesterskab.

Patrick (senior) vinder bronze til 
vendelbomesterskaberne.

Stævne og klubmesterskab 
i Sdr Omme Rytterklub

stævne i SORK. Der er klubme-
sterskab med 3 deltagere og 
sløjfespring med 9 deltagere. 
Som noget nyt er der også mu-
lighed for at deltage i spring på 
kæphest, og det har hele 7 del-
tagere meldt sig til.

Lørdag den 24. september 
begynder dressurstævnet kl.  
9.30, hvor der er 25 starter 
fordelt på 7 klasser. Der er 
præmier og rosetter til vinder-
ne af alle klasserne. 
De 14 af starterne deltager i 

klubmesterskabet, hvor vin-
deren først offentliggøres til 
rytterklubbens årlige klubfest. 

Publikum er mere end velkom-
men på begge dage, hvor der 
er gratis adgang. 
Til dressurstævnet er der åb-
net i cafeteriet, hvor der er mu-
lighed for at starte dagen med 
et rundstykke og en kop kaffe 
og længere hen mod frokost 
kan der bl.a. købes pommes 
frites og toast og diverse drik-
kevarer.

Trille Trolle

af det afholdte vi træningen. 
Mine u13 piger deltog i trænin-
gen og gav børnene en fanta-
stisk oplevelse og inspiration 

med boldleg, forhindringsbane, 
konkurrence og leg. 
Så har i lyst til trætte børn lør-
dag eftermiddag, så kom og 

deltag til næste træning den 
1. oktober kl. 9.30 i Sdr Omme 
Multicenter. 
Det er fra alderen 2-4 år.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!

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

- et flot naturbillede fra om-
rådet, 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 
erhverv i 7260.  

Indsend til:
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67
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VILDT 
& VIN 
AFTEN

HUSK AT RESERVERE BORD PÅ TLF. 75 34 17 00
www.sdr-omme-kro.dk   -   info@sdr-omme-kro.dk

Forbehold for små ændringer. BORDRESERVATION ER NØDVENDIG.

Velkomstdrink og snacks
4 retters gourmetmenu

Ganerenser
Vinmenu

Kaffe og sødt

PRIS PR. COUVERT

         995,-

Giv dig selv en oplevelse 
ud over det sædvanlige 
med fantastiske vine og 
fremragende mad.

FREDAG D. 28 OKTOBER
KL. 18.00

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


