
Årgang 1    Uge 41    Mandag 10. oktober 2022

Sønder Omme Posten
Sønder Omme Posten online for borgere i 7260

a
 s
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75 34 10 81
INFO@WESTERGAARD-EL.DK
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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.

Skal fortovet ryddes Skal fortovet ryddes 
- så lad os tage tjansen- så lad os tage tjansen

Alm. fortov

687,50
fra 1/10-22 - 31/3-23

Vi ser frem til at servicere 
både nye og gamle kunder.

Snerydning i Sdr. Omme
Udføres for private og erhverv

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

TLF. 4042 9240
TV@VESTERBYMILJO.DK

BC VVS. Nyt VVS firma i Sdr. Omme
BC Energiservice i Sdr. Omme, der installerer og servicerer alle typer af 
varmepumper og køleanlæg, udvider nu med en VVS-afdeling.
Elektriker Bjørn Jespersen fra 
Jysk Teknik og VVS-installatør 
Cuno Holmgaard etablerede 
BC Energiservice i 2019 og helt 
fra start har der været fuld fart 
på udviklingen af firmaet.

Nu oplever de stor efterspørg-
sel på VVS-arbejde, både i Sdr. 
Omme og rundt i landet. Hvor 
end BC Energiservice kommer 
frem, får de spørgsmålet, om 
de også laver VVS-arbejde.  
- Og det er både fra private og 
fra virksomheder. 
Det er Cuno Holmgaard der har 
taget sig af VVS-arbejdet, men 
det har hovedsageligt været 
i Brande området og med or-
drebogen fyldt ud, kan han ikke 

nå at servicere andre områder.
Det ændrer dog ikke ved, at 
de har måttet sige nej til rigtig 
mange VVS opgaver. 
Derfor var tiden også kommet 
til, at der skulle tages stilling. 
Bjørn og Cuno skulle tage stil-
ling til, om de skulle udvide eller 
forsat begrænse sig.
  
Set i lyset af, at BC Energi-
service stort set kører af sig 
selv, med et helt fantastisk 
team af ansatte og med-
ejere, kunne Bjørn og Cuno 
ret hurtigt, sammen med 
resten af ejerkredsen i BC 
Energiservice, blive enige om, 
at udvikling er sjovere end 
begrænsning og stilstand, og 

med den store efterspørgsel 
på VVS-arbejde i lokalområdet 
og ude i landet, så blev beslut-
ningen om at udvide med en 
selvstændig VVS-afdeling ta-
get.

Omkring 1. august begyndte 
Bjørn og Cuno at kigge sig om 
efter den rigtige til at varetage 
stillingen som afdelingsleder af 
BC VVS. Der var flere ansøge-
re, men valget faldt på Nicolaj 
Dahl Starup, som den helt rig-
tige til stillingen.

Nicolaj Dahl Starup på 30 år er 
bosat i Grindsted. Han er gift 
med Kristine og sammen har 
de en søn på 6 år. 

Nicolaj er udlært som VVS-in-
stallatør hos Den Jyske Smed 
i Grindsted i 2009. Efter en tur 
omkring blandt andet Kill VVS 
i Grindsted, startede han hos 
Bliksted’s Smede- og VVS For-
retning i Sdr. Omme i 2016.
 
At Nicolaj er fra lokalområdet 
var noget af det Bjørn og Cuno 
vægtede højt. Grunden til at 
Nicolaj søgte stillingen var, at 
han havde et stort ønske om 
at være med hele vejen, fra at 
være den første, der får kon-

takten til kunden, den der laver 
aftalen med kunden og resten 
af vejen indtil opgaven er ud-
ført, - også det var afgørende 
for at valget faldt på Nicolaj, for 
det var netop sådan en mand 
de havde brug for.
Nicolaj havde første arbejds-
dag hos BC VVS tirsdag den 4. 
oktober. Og planen er, at han 
selv skal køre afdelingen. Og 
når kunderne fremover ringer 
efter en VVS mand, så er det 
Nicolaj der tager telefonen og 
det er Nicolaj de får besøg af.

Der er så stor en mangel på 
VVS firmaer og derfor vil BC 
VVS tage alt ind, fra de helt små 
til de helt store opgaver, både 
fra private og fra virksomhe-
der. 
Bjørn og Cuno har da også som 
mål at der skal ansættes en 
svend og en lærling i BC VVS 
ret hurtigt.
Fremover siger de ikke nej til 
VVS opgaver, og skulle det blive 
for meget, så har de den fordel, 
at Cuno kan trække på Nicolaj 
og omvendt.

Fra venstre er det Cuno Holmgaard, Bjørn Jespersen og den nye afdelingsleder af BC VVS Nicolaj Dahl Starup.

24 TIMERS SERVICE

VVS ARBEJDE

FJERNVARME OG JORDVARME

LUFT TIL VAND OG LUFT TIL LUFT 
VARMEPUMPER

INDUSTRI OG LANDBRUG

TLF. 44 10 19 14
EN DEL AF WWW.BCENERGISERVICE.DK
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GRANDÆKNING 2022

Vi opstarter årets 
grandækning i uge 42.

Kirkegårdens personale opfordrer til, at 
gravstedsejerne fjerner kurve, potter og 
andre løse genstande, hvis man ønsker, 
at de skal gemmes.

Bemærk venligst at Sønder Omme Menighedsråd 
har besluttet, at der ikke længere skal benyttes fyr 

ved grandækning på kirkegården.

Den tidligere Fakta butik har 
fået en ordentlig overhaling, 
både på udseende, varesorti-
ment og ikke mindst priserne. 

Kunderne stod i lang kø foran 
butikken, og den første kunde 
var der allerede kl. 06:00.

Butikschefen Kis Jensen har 
glædet sig helt vildt til at få sine 
dejlige kunder tilbage i butik-
ken, og endelig kunne hun vise 

den nye moderne butik frem. 
Butikschef Kis Jensen og sous-
chef Martin Holm Fredensborg 
stod personligt og delte gratis 
poser ud, med dagligvarer fra 
butikken til de første 50 kun-
der.

Butikken er blevet mere over-
skuelig og virker større end 
før, hvilket kunderne har rost 
meget. 

Som noget helt nyt er der kom-
met bake-off i butikken, og der 
bliver bagt brød og kager flere 
gange om dagen. 

Fakta Sdr. Omme fejrede genåbningen 
som  Coop 365 discount Sdr. Omme

Butikschef Kis Jensen og souschef 
Martin Holm Fredensborg har 
sammen med personalet, glædet 
sig til at byde kunderne indenfor i 
den nyindrettede butik.

Kunderne stod i kø fra tidlig morgen på åbningsdagen i fredags.

I fredags den 7. oktober kl. 08:00 slog Coop 365 discount Sønder Omme 
dørene op for første gang. 

Hus ønskes til leje i 
Stakroge.

Overtagelse efter aftale.
Kontakt:

Marianne Venø 
Tlf. 42 564 564

Hus søges i 
Stakroge

Har du brug for hjælp
til klipning af din hæk, 

græsslåning, til at luge 
ukrudt i bedene eller 

andet, så kontakt:
Jonas Hansen

Tlf. 20 42 07 77

Have-
arbejde
 tilbydes

i Sdr. Omme og omegn

Du kan tilbyde eller søge job
 i Sønder Omme Posten

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

Søger du bolig, hus eller lejemål 
så koster det dig ikke noget.

Det eneste du skal gøre, er at sende den tekst 
du gerne vil have bragt. 

Husk at oplyse navn og adresse, 
- det bliver IKKE bragt i avisen.

Skriv eller ring til Sønder Omme Posten
E-mail: post@annitta.dk . Tlf. 61 16 57 67
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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 41: STOR KARBONADE M/GRØNÆRTER OG RØDBEDER
TILKØB DESSERT 18,- SHERRYFROMAGE

UGE 42: KALVECOULOTTE M/FLØDEKARTOFLER OG SALAT
TILKØB DESSERT 18,- HJ. LAVET FRUGTSALAT

UGE 43: HERREGÅRDSBØF M/BEARNAISESAUCE OG ÆRTER
TILKØB DESSERT 18,- HJ. LAVET CHOKOLADEMUSSE

UGE 44: GAMMELDAGS FLÆSKESTEG 
M/RØDKÅL, HVIDE OG BRUNEDE KARTOFLER
TILKØB DESSERT 36,- CHEESECAKE FOR 2 PERSONER

UGE 45: STEGT FLÆSK  M/PERSILLESOVS, HVIDE KARTOFLER OG RØDBEDER
TILKØB DESSERT 18,- HJ. LAVET CITRONFROMAGE

Tine

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

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 12. OKTOBER TIL OG MED TIRSDAG D. 18. OKTOBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

 20.-
STÆRK PRIS

PR. STK.

FRISKBAGT
DAGMARTÆRTE

FREDAGS SLIK
VEJ-SELV

895
100 g.

 Kærgården 
       Original eller Let.  
 200 g . 
 Kg pris 90,00   .      

 50.- 

1 KILO 
KOTELETTER 
AF DANSK KØD
CA. 8-10 STK.

           PR. STK. 

 18.- 
BANANER  
       Original eller Let.  
 200 g . 
 Kg pris 90,00   .      

           8 STK. 

 15.- 

STÆRK PRIS

CROISSANT M/FYLD
HØNSE ELLER REJESALAT

STÆRK PRIS

STÆRK PRIS

3995
FRIT VALG

STÆRK PRIS
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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.

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.

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

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

Så kan vi pakke budget map-
pen væk for denne gang. Tirs-
dag d. 4. oktober havde vi 2. 
behandling af budget 2023 
samt overslagsårene 2024-26. 
 
Venstre og socialdemokratiet 
havde allerede d. 9. september 
indgået budgetforlig, så det var 
nærmest en formssag. Som 
nævnt under 1. behandlingen, 
så er der ting i budgettet, som 
vi godt kan være med til, men 
også ting og prioriteringer, som 
vi ikke kan være med til. Spe-
cielt på anlægssiden synes vi at 
prioriteringerne er helt gale. 
 
Jeg sidder tilbage med en 
underlig fornemmelse. Vi er 
en del af konstitueringen, og 
derfor havde vi da helt sik-
kert forventet at være en del 
af dette budgetforlig, men vi 
måtte ret hurtigt i forløbet 
erkende, at det blev vi ikke. 
Alt var nærmest aftalt på for-
hånd, og vi kunne slet ikke få 
nogle af vores mærkesager 
og prioriteringer igennem. 
Derfor forlod vi forhandlinger-
ne, og derfor stemte vi i mod 
budgettet til 2. behandlingen. 
 
Vi mener der er nogle helt for-
kerte prioriteringer i budgettet 
for 2023. Forligspartierne vil 
have hastet en ny tandstruktur 
igennem, hvor tandplejen cen-
traliseres i Billund og Grind-
sted allerede i 2023-24, og det 

betyder at vores anlægsbudget 
bliver hårdt belastet i denne 
periode. Dette samtidig med at 
man vil udskyde bygningen af 
en ny skole i Hejnsvig, i stedet 
for at gå i gang 2023 som lovet.  
 
Derudover mangler der pas-
ningsplader i Billund by, men 
man vil først gå i gang med 
at bygge en ny integreret in-
stitution i 2026. I stedet ville 
man bruge 2,5 mill. kr. på mid-
lertidige pladser, som reelt 
er spild af penge, da man ved 
at gå i gang med at bygge en 
ny institution allerede i 2023, 
kunne have den færdig i 2025. 
 
Fra forligspartierne vil man 
heller ikke være med til at 
opføre en hel idrætshal ved 
Vestre Skole i Grindsted. Et 
ønske, som skolen med sko-
lebestyrelsen i spidsen ellers 
har udtrykt et klart ønske om, 
da de gamle gymnastiksa-
le er udtjente og umoderne. 
Derfor havde vi udarbejdet 
et ændringsforslag, hvor vi 
har prioriteret de projekter 
som vi mener er mere pres-
serende end en centraliseret 
tandpleje. Jeg skal her re-
degøre for vores ændrings-
forslag til budget 2023, samt 
overslagsårene 2024-26. 
 
1. Vi ønsker afsat 27.700.000 kr. 
til en ny daginstitution I Billund 
by. Der afsættes DKK 200.000 

I 2023, DKK 14.000.000 I 2024 
og DKK 13.500.000 I 2025. 
Dermed undgår vi at bruge 
ressourcer til midlertidige 
pladser, og samtidig ønsker 
vi, at diskutere en placering 
I Billund syd, da det er her en 
stor del af de nye indbyggere 
kommer til at bo. Det løser 
borgmesterens ønske om en 
færdig daginstitution i 2025. 
 
2. Vi ønsker afsat DKK 
29.755.000 til en central tand-
pleje, så tandplejen samles 
på 2 klinikker i henholdsvis 
Grindsted og Billund. Projektet 
udsættes til start i 2025, hvor 

Budget 2023
der afsættes DKK 12.140.000 
samt DKK 17.615.000 I 2026. 
 
3. Helhedsplanen for at bygge 
en ny skole I Hejnsvig ønsker 
vi igangsat I 2023, hvor der 
afsættes DKK 10.000.000, 
DKK 32.000.000 i 2024 
samt DKK 23.236.000 i 2025 
– total DKK 65.236.000. 
 
4. Vi ønsker opført en ny hal 
ved Vestre Skole, da det er den 
eneste rigtige løsning, at en 
af de største skoler i kommu-
ne også skal have ordentlige 
idrætsfaciliteter. Til dette af-
sættes DKK 15.000.000 I 2026. 

5. Møllevejs forlængelse øn-
sker vi gennemført i 2023-
2024, hvor der afsættes 
henholdsvis DKK 3.088.000 
i 23 og DKK 5.264.000 i 24 
 
Som ekstra buffer til an-
læg ønsker vi afsat DKK 
4.600.000 i 2024, DKK 
8.360.000 i 2025 stigende 
til DKK 15.000.000 I 2026. 
 
Vi mener det både er et reali-
stisk budget med de rigtige pri-
oriteter, og økonomisk ansvar-
lig, som også lever op til aftalen 
mellem KL og finansministeri-
et. Samtidig lever det også op 

til vores vedtagne økonomiske 
politik.

Det blev desværre stemt ned, 
og forligspartiernes budget 
blev vedtaget.

Med venlig hilsen 
Allan Munk Nielsen 
Byrådsmedlem, 
Billund Kommune
Det Konservative Folkeparti
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På Tolvalenvej bor den 44 åri-
ge Susanne og hendes mand 
Allan, der er lige så stor en 
hundenørd, sammen deres to 
børn, Alexander på 8 og Emily 
på 13 - som også er bidt af en 
gal hund. 
De har i alt 8 hunde, 6 Border 
Collier og 2 Sheltier.

Susanne har haft hunde hele 
sit liv og har fået træning med 
hunde ind med modermælken, 
da begge hendes forældre er 
hundetrænere. 
Hun har selv haft hund i 24 år, 
hvoraf de 22 år har været som 
instruktør. ”Jeg har trænet alt 
fra hvalpe, lydighed, agility og 
jagthunde. 

Hendes passion for træning og 
læring ligger helt klart i begyn-
delsen, det gør sig gældende 
med hvalpenes første træning 
og agility på begynderplan.

I dag ”nøjes” Susanne med at 
løbe agility med sin ene Border 
Collie og Sheltie og da Susanne 
og Allan selv har bane hjemme 
på adressen, er det nemt at få 
trænet. Men ellers træner de 
privat i Esbjerg og DcH Give. 

For at kunne være i god form til 
agility løber Susanne også med 
sine hunde. En ting hun før har 
gjort, fordi man skulle. Men nu 
da K9 Biathlon for alle er kom-
met godt i gang i Danmark, har 
det pludselig fået en helt anden 
og sjovere betydning. 
Her løber man med en special 
sele mellem hund og fører, så 
hunde fungerer som hjælpe-
motor. Både Susanne og hun-
dene ELSKER at løbe på den 
måde, så de valfarter gerne 
rundt omkring i landet for at 
løbe. 

Sdr. Omme Tennisklub
fredag d. 28. oktober 2022 kl. 19.00

i Sdr. Omme Multicenter
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling

Kl. 20.00 afholdes KLUBFEST hvor klubben 
er vært med en mindre anretning.

Tilmelding hertil senest 24. oktober til
Anette Bertelsen, 23 28 38 93 

eller sotk@outlook.dk

Håndbold
Kampe i Sdr. Omme Multicenter

Onsdag 12/10 
Kl. 18.00: U13 Drenge: SOIF - Grindsted
Lørdag 22/10
Kl. 13.00: Serie 1 herrer: SOIF - Klakring
Kl. 14.10: Serie 2 herrer: SOIF - Billund
Søndag 30/10
Kl. 10.00: U13 Piger: SOIF - Grindsted
Kl. 10.50: U13 Drenge: SOIF - Brande
Kl. 11.40: U15 Piger: SOIF - Billund
Kl. 12.30: U15 Drenge: SOIF - Billund
Kl. 13.20: Serie 3 Damer: SOIF - Grindsted

Kom og bak vores hold op

TEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Tidspunkt: Hold:  Stadion:

Man 10/10 18:00: U17 Piger - Ribe BK Sdr. Omme

Ons 12/10 18:00: U16 Drenge - Hedensted IF Filskov

Tors 13/10 17:30: U15 Piger - Varde IF Filskov

Søn 16/10 15:00: Serie 5  - EIF/NSG Filskov

Skriv om sport

Sidste nyindkøbte ”gimmik” er 
en Kick-Bike, som er en mel-
lemting mellem en mountain-
bike og et løbehjul. Her spæn-
des hunden ligeledes foran 
og man ”løber” hund og fører 
også her sammen. 

De sidste 11 år har Susanne og 
Allan også avlet Border Collier 
i ”Kennel Randeris”. 
Det fylder en stor del i hele fa-
miliens liv, da både Alexander 
og Emily er med i alt arbejdet 

Susannes liv - helt i hundene

Susanne med to af sine hunde, Sheltien Mystique (tv) og Border Collien Impi (th).

Susanne Møller Randeris 
fortæller, på opfordring 
af Sønder Omme Posten, 
om sit og familiens liv 
med hunde.
Man kan vist kalde Su-
sanne en af Sdr. Ommes 
største hundenørder, 
hvis ikke den største.

med hvalpene, selv om de synes 
det er sjovest at lege med dem. 

Susanne er så heldigt, at hun 
også jobmæssigt arbejder med 
det hun elsker, nemlig hunde. 
Hun arbejder som opdrætter-
konsulent og foderekspert på 
Hunde- og Kattefoderet ARION, 
ved Natural Brande. 

Så man kan næsten sige at hen-
des liv er gået ”helt i hundene”.

Tlf. 40 28 67 03

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

JYSK FUGE
OG MONTAGE SERVICE
FACADERENOVERING/FUGESERVICE

TLF. 22 45 28 79
KONTAKT@JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

WWW.JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK
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Skriv om sport

-  Af Martin Sørensen, 
cheftræner i Sdr. Omme Judo-
klub.
Frivillige er vigtige i forenings-
livet og ikke mindst i en kamp-
sport som judo.

Men heldigvis har vi i judoklub-
ben en helt igennem fantastisk 
forældregruppe, der for flere 
medlemmers vedkommende, 
har støttet klubben varmt i 
flere år, hvilket vi er meget tak-
nemlige for. 

Der er ofte i forbindelse med 
arrangementer eller stævne-
deltagelse forældre der bager 
en lækker kage og hjælper med 
at stille op og slæbe måtter. 
Også efter træning stimler alle 
sammen til og hjælper med at 
få alt ind på plads.
Derudover er folk klar med 
udstyr som tøjstativ, plancher 
eller sluchicemaskine  til HVH, 
ting der ellers ville koste klub-
ben dyrt.

Hvis man gerne vil bidrage på 
et lidt mere teknisk niveau, kan 
vi godt bruge 1-2 uddannede 
tidstagere i klubben. En judo 
tidstager, er en person der 
sidder ved dommerbordet på 
en given kampmåtte  og styrer 
tiden, samt scoringer, straffe 

og sørger for de næste kampe 
bliver klargjort på skærmene. 
Generelt rundt i de danske 
klubber, mangler der tidstage-
re, og det er ikke så svært som 
det lyder. 

Trænerne i judoklubben er, 
som andre sportsgrene i Sdr. 
Omme også helt frivillige. 
Klubben har ud over cheftræ-
neren, de tre mest fantastiske 
hjælpetrænere man kan fore-
stille sig. 
En ting er at møde op, det er 
nemt. Men at møde op og læg-
ge sjæl og sved i 2 træninger af 
både de helt små under 10 år 
og de større, ofte mere erfa-
rende  kæmpere, viser at man 
vil judo. 
Udover  at træne på børnehol-
dene, dygtiggør trænerstaben 
sig på seniorholdet, samt fæl-
lestræninger i Herning judo-
klub.

En sidste ting.. vi har i klubben 
hørt rygter om, at en forælder 
til 2 elever, laver den mest vil-
de cheesecake.... ikke at vi har 
fået det bevist endnu ;) ;).

Er du frisk på at udfordre dig 
selv og prøve noget helt nyt 
og anderledes i ferien? Så er 
Skydesportens Dag lørdag 
den 15. oktober lige noget for 
dig - og for resten af familien.

Er du nysgerrig på, hvordan 
det er at gå til skydning? Er du 
overbevist om, at du sagtens 
kan ramme plet?  Og kunne du 
godt tænke dig at prøve at sky-
de? Så kig forbi og afprøv dine 
evner som skytte, når Sønder 
Omme Skytteforening, og stri-
bevis af andre skytteforenin-
ger over hele landet, slår dø-
rene op til Skydesportens Dag 
lørdag den 15. oktober 2022. 

Skydesportens Dag er et gratis 
event i forbindelse med Dan-
marks Motionsuge, hvor hele 
familien kan være med og få en 
spændende oplevelse på sky-
debanen. 

Foreningen holder åbent hus 
fra kl. 10-15, hvor alle er vel-
komne til at kigge forbi og 
prøve at skyde med riffel eller 
pistol.

Foreningens dygtige trænere 
står klar til at tage imod jer og 
introducere jer til skydesport, 
lære jer om grundlæggende 
skydeteknikker og sikkerhed 
på skydebanen og selvfølgelig 

om, hvordan du håndterer og 
behandler et våben. 

Skydning er for hele familien 
Skydesportens Dag er et 
landsdækkende event, som 
DGI Skydning og de lokale 
skytteforeninger arrangerer 
og afholder i fællesskab. ”Vi vil 
gerne vise alt det, som skyde-
sport kan tilbyde på tværs af 
generationer. 
Det er en anderledes og udfor-
drende idræt, som hele fami-
lien kan være sammen om og 
få supergode fælles oplevelser 
med”, fortæller Jakob Nielsen, 
der er konsulent i DGI Skyd-
ning.  

Kom til Skydesportens Dag 
i Sønder Omme Skytteforening i Multicentret 

Skydning handler om ro, 
fokus og koncentration
Slip hverdagens stress og jag, 
nyd at koble af og find din indre 
ro – ja, så enkel er opskriften på 
mange timers samvær om en 
fantastisk idræt, der tillige gør 
dig bedre til at koble af, når du 
har brug for det.

Vi har kaffe på kanden og er 
klar til at vise frem, svare på 
dine spørgsmål og hjælpe dig i 
gang.
Og det er lørdag den 15. okto-
ber mellem kl. 10 og 15. 

Husk id 
- for sikkerhedens skyld
Sikkerhed har første prioritet 
til Skydesportens Dag, og loven 
kræver, at man skal vise gyldigt 
id, hvis man vil prøve at skyde. 
Derfor skal alle deltagere hus-
ke at medbringe sygesikrings-
bevis eller andet id.

For yderligere oplysninger 
kontakt: 
Formand Gerda Gejl, 
soskf@live.dk
-  eller mød os på facebook.

Frivillige i kampsport

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

Levende musik
til festen med Ernst
Ernst Larsen 21 28 38 64 / 75 34 17 64
Se mere på www.larsenmusik.dk

Otto er ugens kæmper for sit evige smil og sin kampvil-
je til træning. Otto har ligeledes en høj indlæringskur-
ve til judoteknikkerne. 

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Otto

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

Her er plads til din annonce
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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Dette triste syn har nu stået på siden stormen i januar, det er nok ikke lige det der sælger grunde.
Det er trist at vi har en rig kommune, der ikke får sådan noget ordnet.
Nu har man da fældet det udgåede birketræ, det skal måske sælges som brænde?
Bare lidt sur opstød herfra.

Venlig hilsen 
Niels Egon Thomsen, Sdr. Omme

Har Billund Kommune 
glemt Sønder Omme?

Få det bedste ud af livet... er 
Rosas motto. Rosa Kildahl 
blev landskendt, da hun i 2017 
deltog i DR programmet ”Den 
store bagedyst”. I 2018 deltog 
hun i ”Vild med Dans ”på TV 2. 
Hun har siden deltaget i mange 
events og indsamlinger.

Mød Rosa uden filter i et fore-
drag der handler om at bevare 
sindet åbent og holde fast i 
evnen til at glædes over både 
store og små ting i hverdagen.

Det smitter at være positiv, og 
Rosas udfordringer i livet har 
ført hende på nye veje og luk-
ket op for nye muligheder.

I lørdags den 8. oktober kl. 10 
blev den nye padel tennisbane 
indviet.

Der var pænt med fremmødte, 
ca. 30 personer i alle aldre, der 
fik en kop kaffe og en sodavand.
Formand Anton Pedersen holdt 
en kort tale, hvor han takkede 
de frivillige, der har hjulpet i 

Skriv om sport
Indvielse af Padel tennisbanen 
i Sdr. Omme Tennisklub

processen, og så var der mulig-
hed for at prøve at spille for de 
interesserede.

4 dygtige spillere med lokale 
rødder forsøgte sig med en op-
visningskamp, men vejret var 
desværre ustabilt med kraftige 
regnbyger og det satte en be-
grænsning for udfoldelserne, 

da banen var meget våd og der-
med blev glat.

Efter fire års forarbejde, så er 
den her endelig – padel ten-
nisbanen til glæde og motion 
for børn og voksne i Sønder 
Omme.

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

- et flot naturbillede fra området, som du 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!

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

Mange trodsede rusk og regn for at være med til indvielsen af den nye padel tennisbane.

Foredrag: Rosa uden filter.
Et foredrag med humor, nærvær og tyngde.

 Rosa fortæller om pludselig at 
miste sin mand, at finde sine 
rødder på Grønland, bage sig 
ind i danskernes hjerter og om 
at blive landskendt og meget 
mere.

Rosa Kildahl er født i 1957 og 
bor i Glyngøre. 

En stor familiehemmelighed 
blev afsløret, da Rosas foræl-
dre fortalte, hvem hendes bio-
logiske far var.

Rosa blev født i den lille landsby 
Vilsted i Vesthimmerland. Hun 
kom til verden som nummer tre 
i en søskendeflok på 5.

”Da jeg blev født i 1957, så tror 
jeg, at mine forældre tænkte; 
Hvad fanden er det der?, da de 
fik øje på mig”. siger Rosa. 
- Alt det og meget mere fortæl-
ler Rosa om i foredraget Rosa 
uden filter.
- Og mon ikke hun fortæller 
lidt om svigersønnen Jonas 
Vingegaard, der vandt Tour de 
France i år.

Rosas foredrag kan opleves i 
Sdr. Omme Multicenter ons-
dag den 16. november 2022 kl. 
19.00. - Alle er velkomne.

Arrangørene er Aktive Kvinder 
Sdr. Omme.
Billetterne kan købes til 150 kr. 
incl. kaffe og kage fra i næste 
uge ved henvendelse til for-
manden Tove Rasmussen, tlf. 
23 46 10 05 eller Sys Madsen, 
tlf. 28 33 17 26.
Sidste dag for salg af billetter 
er den 9. november.
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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


