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SDR. OMME ● GRINDSTED

75 34 10 81
INFO@WESTERGAARD-EL.DK

WWW.WESTERGAARD-EL.DK

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

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

HALLOWEENHALLOWEEN

Sponsorer og deltagere: Sdr. Omme Kro, Yasmins, Hair By Thim, Ejvind Larsen, 
Torkilds Auto, MENY Sdr. Omme, BAM Ta� oo, Automester/Peder, Milano Pizza & Grill, 

OK Plus, Sdr. Omme Kirke, Coop 365 Sdr. Omme, XL-Byg, Brandgård unika og hygge, 
Sdr. Omme Skole, Sdr. Omme Borger & Erhverv, LE Fysioterapi.

for børn og barnlige sjæle i Sdr. Ommefor børn og barnlige sjæle i Sdr. Omme
Mørkets kiste åbner og ud kommer 11 mys� ske HALLOWEEN 
væsener, som gemmer sig rundt på 11 steder i Hovedgaden. 

I teltet foran kroen kan du få et ska� ekort udleveret, 
hvorpå du kan se hvor uhyrerne gemmer sig. 
Vi skal have din hjælp, � l at få lukket kisten, 

med en hemmelig trylleformular. 
Hver gang du fi nder et halloweenvæsen, 
gemmer der sig et bogstav på bagsiden. 

Tilsammen danner de 11 bogstaver 
den hemmelige trylleformular.  

Nogle af stederne har gra� s spøgefuld slik og andre spændende sager. Ved 
Yasmins kan du lave monsterbog og ved Hair By Thim kan du få malet ansigtet.

Hvis du har mod på det, så kan du hjælpe med at få lukket kisten, 
sammen med andre børn nede foran kroen. Alle der gennemfører ska� ejagten 

kan deltage i konkurrencen om en lækker kold præmie.

Program lørdag den 29. oktober Program lørdag den 29. oktober 
fra kl. 17.00 - 20.00fra kl. 17.00 - 20.00

Ska� ejagten er u-hyggelig billig, nemlig gra� s.
Der er præmie � l de første 80 børn 

der gennemfører ska� ejagten.
Gra� s sa� evand � l de små 

og kaff e/the � l de lidt større.
Der er smagsprøver fra kroen. 

Snobrød, bål og u-hygge foran kroen. (så længe dej haves).
Uhyggeligt ansigtsmaling ved Hair by Thiim 25 kr.

Lav din egen monsterbog ved Yasmins 50 kr.
Lav din egen børnetatovering ved BAM Ta� oo.

Ved deltagelse i ska� ejagten, er der gra� s 
nuggets og fri� er � l børnene fra Milano Pizza og Grill.

- Og der foregår andre sjove � ng i løbet af a� enen.

Vi ses � l en rig� g (u)hyggelig a� en på hovedgaden!
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Sønder Omme Posten udkommer online midlertidigt på www.grafiskdesign-tryk.dk. 

Det er gratis at få artikler med i avisen. 
Vedr. annoncering, ring og forhør på tlf.: 61 16 57 67.

Sønder Omme Posten udkommer tirsdag i hver uge. 
Artikler: Materiale indsendes senest fredag kl. 16.00 eller efter aftale mandag.
Annoncer: Materiale indsendes senest fredag kl. 12.00 - eller efter aftale.

Materiale indsendes til email: post@annitta.dk. For yderligere info: Tlf.: 61 16 57 67.

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 heller 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:  post@annitta.dk . Tlf. 61 16 57 67

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 hæk, græsslåning, 

til at få luget ukrudt i bedene eller andet, 
så kontakt:

Jonas Hansen
Tlf. 20 42 07 77

Havearbejde tilbydes
i Sdr. Omme og omegn

AKTIVE KVINDER

FOREDRAG 
ROSA KILDAHL

Rosa uden filter
Kom og vær med til en 

inspirerende og humoristisk aften

onsdag d. 16. november 
kl. 19.00 

i Sdr. Omme Multicenter
   Der serveres kaffe og kage.
   Billetter til 150 kr. købes senest 
   onsdag d. 9/11 hos: 
   Tove, tlf. 23 46 10 05 
   eller Sys, tlf. 28 33 17 26  

Alle er velkomne!
Med venlig hilsen bestyrelsen

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

JYSK FUGE
OG MONTAGE SERVICE
FACADERENOVERING/FUGESERVICE

TLF. 22 45 28 79
KONTAKT@JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

WWW.JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

Den 3. november kl. 19.00 vil der være borgermøde 
på Sdr. Omme Kro, vedrørende høring om nybygge-
riet for udvidelsen af Sdr. Omme fængsel. 
Inden borgermødet, vil der om eftermiddagen kl. 15.00 være mu-
lighed for at besigtige stedet, hvor det nye fængsel skal bygges.
Ved borgermødet vil kriminalforsorgen, kommunen og Landsby-
rådet være repræsenteret.

Mandag d. 24. oktober, kommer der nærmere orientering om til-
melding til besigtigelse af stedet, hvor der skal bygges samt tilmel-
ding til borgermødet. 

Formanden træder ud af 
Sønder Omme Landsbyråd.
Vedrørende Landsbyrådet, så er der ændring i bestyrelsen. 
Formand Ole Filip Hansen har valgt at trække sig ud af Landbyrå-
det af personlige årsager. 
Fungerende formand i landsbyrådet er Eva-Lene Sode Nielsen.
Derudover består bestyrelsen af Orla Lykke Madsen, 
Allan Randeris, Allan Østergaard Jansen og Ivan Kjær.

Info fra Sønder Omme
Landsbyråd

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

Det er svært at finde 
Sønder Omme Posten

Siden sidste mandag den 10. oktober, har byportalen sdr-omme.dk, hvor Sønder Omme Posten ligger, ikke 
været tilgængelig. 

I tirsdags blev der i hast oprettet et nødlink til et andet domæne, som blev formidlet i Sønder Omme Po-
stens facebook gruppe. Men det er ikke alle dem,  der kan tilgå internettet, der er på facebook og selvom 
de er, så er det ikke givet, at de kender til Sønder Omme Postens side.
Heldigvis var der mange der delte opslaget med nødlinket, - men der er stadig mange læsere vi ikke har 
nået og det beklager vi rigtig meget - ikke mindst overfor annoncørerne, da det er dem, der gør det muligt,  
at vi overhovedet kan lave avisen. 
Indtil videre vil vi gerne fortsat appellere til, at I der ser Sønder Omme Posten på facebook, vil hjælpe med 
at dele opslaget med nødlinket, så det kan nå ud til mange flere i denne uge.

Midlertidigt nødlink: grafiskdesign-tryk.dk
I løbet af denne uge arbejdes der på at finde et sikkert og stabilt domæne, 

hvor avisen kan findes fremover. Lige så snart løsningen er på plads, vil det nye link blive formidlet 
på vores facebookside og med plakater rundt i byen, i de butikker, som vil sætte dem op.

Men der kommer også til at ske andre ændringer.

Avisen udkommer fremover om tirsdagen
Allerede fra næste uge vil avisen udkomme tirsdag. Vi vil gerne kunne omtale alle arrangementer, men 

for nogen er det  svært at nå deadline, da rigtig mange arrangementer foregår lørdag og søndag. 

Der er andre spændende ting i gære - men mere om det i næste uges avis.

Med venlig hilsen
Annitta Højgård
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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

FREDAGSMENU 
FRA KL. 17-18

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

KUNKUN

65,-

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 19. OKTOBER TIL OG MED TIRSDAG D. 25. OKTOBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Det er bare
billigt

Vanvittig
billigt

MENY SDR. OMME - vanvittige gode tilbud

FREDAGSTILBUD

       FREDAGS

DONUTA PR. STK. 495

FREDAGS
VEJ-SELV SLIK

895
100 g.

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 19. OKTOBER TIL OG MED TIRSDAG D. 25. OKTOBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

MENY SDR. OMME - vanvittige gode tilbud
KRYDDER-
BOLLER

GESTUS RUGBRØD
SOLSIKKE
ELLER
SOFT-
KERNE
800/1000 G

HJEMMELAVEDE
FRIKADELLER

500
PR. STK.

KUN

995
PR. STK.

KUN

995
12 STK.

KUN

KALKUN
GORDON 
BLEU

STOR FRISKBAGT
LEVERPOSTEJ
450 G

RULLESTEG
M/PERSILLE ELLER SVESKER
CA. 1000 G

4995
PR. STK.

KUN

Vanvittig
billigt

Vildt
billigt

Det er biiiiilligt

1495
PR. BK.

KUN

500
PR. STK.

KUN
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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 Mogens Jørgensen, Dansk Folkeparti, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Siden sidst er Venstre og So-
cialdemokratiets budgetforlig 
for 2023 endeligt vedtaget. Til 
budgetvedtagelsen fremlagde 
jeg en lang række ændrings-
forslag.

På anlægsdelen, altså kommu-
nens investeringer i byggeri 
og renoveringer, foreslog jeg 
selvfølgelig, at man afsatte 8 
millioner til renovering af de 
eksisterende tandundersøgel-
sesklinikker i stedet for ca. 30 
millioner til en centralisering 
i Billund og Grindsted. At man 
satte gang i byggeriet af perma-
nente daginstitutionspladser i 
Billund, i stedet for at leje mid-
lertidige pavilloner til pasning. 
At byggeriet af Hejnsvig Skole 
igangsættes allerede i 2023 
og står færdigt et år tidligere 
end forligspartierne foreslår. 
At man i stedet for renovering 
af de gamle gymnastiksale ved 
Vestre Skole bygger en hal. At 
der gives 5 millioner til Filskovs 
halrenovering, i stedet for kun 
1. At der afsættes 750.000 
kroner i gennemsnit pr. år til 
etablering af uformelle være-
steder for kommunens unge i 
alle byer og landsbyer, et sted 
af gangen år for år. Derudover 
en række mindre ændringer, 
og alt sammen indenfor samme 
økonomiske ramme som bud-
getpartierne.

På servicedelen, altså kom-
munens udgifter til løn, hus-
leje, transport og lignende, 
foreslog jeg, at man rullede 
en række besparelser på psy-
kisk udfordrede børn, unge og 
voksne tilbage. At man rullede 
besparelserne på kommunens 
svageste ældre borgere tilba-
ge. At man rullede besparel-
sen på landsbyernes skoler 
tilbage. At man IKKE skal øge 
forældrebetalingen på dagtil-
bud igen. At der etableres et 
”efter skole pasningstilbud” til 
børn i 4. - 6. klasse. At man ikke 
afsætter ekstra millioner til 
eksterne konsulenter. At man 
ikke afsætter millioner til nye 
politiske projekter. Og at man 
sænker puljen til uforudsete 

AFRUNDING BUDGET 2023 + FOLKETINGSVALG 2022
udgifter fra 13,5 millioner til 12 
millioner, således at der sam-
let er økonomi til, at rulle ca. 8 
millioner kroners besparelser 
tilbage. Jeg mener, Venstre 
og Socialdemokratiets bespa-
relser er lige dele kyniske og 
kortsigtede, og at det på lang 
sigt kommer til at koste dyrt, 
når man skærer i hjælpen til 
at få udsatte børn og unge til at 
fungere i skole, uddannelse og 
arbejdsmarked.

Både på Anlæg og Service blev 
alle ændringsforslag stemt 
ned. Selv mit ekstra forslag, om 
at bruge 110.000 kroner , som 
Venstre og Socialdemokratiet 
fik tilovers i deres budget, så de 
svageste hjemmehjælpsmod-
tagere kunne bevare deres ret 
til en halv times ekstra hjælp 
ugentligt, stemte Socialde-
mokratiet og Venstre ned, de 
valgte i stedet at opskrive pul-
jen til uforudsete udgifter med 
de 110.000 kroner. Jeg forstår 
simpelthen ikke, de vil være det 
bekendt!

Nok om Budget 2023 for nu. 
Folketingsvalget skal også have 
et par ord med på vejen. Det 
første par uger af valgkampen 
har været præget af to ting. En 
masse debat og udspil omhand-
lende især hjælp til at håndtere 
inflationen, psykisk sårbare 
børn og unge, og klimaet, og 
så en lang række større eller 
mindre skandaler omkring po-
litikkernes gøren og laden.

Det sidste først. At en forelsket 
Søren Pape viderefortæller 
nogle historier fra sin mand, 
der viser sig at være usande, 
er efter min mening den mest 
ligegyldige og ubetydelige 
skandale jeg endnu har hørt 
om. Den historie har alligevel 
nærmest fået mere omtale, og 
effekt på diverse meningsmå-
linger, end Mette Frederiksens 
ulovlige instruks om aflivning 
af alle mink, hendes slettede 
SMSer og diverse usandheder 
i valgdebatterne tilsammen. 
Pape har også (for år tilbage) 
udtalt, at Grønland er Afrika på 

is, hvilket alle er enige om er en 
rigtig uartighed, men som min 
søn spurgte ”Hvad er der nu 
galt med Afrika? Hvornår er 
det blevet ok at opfatte Afrika 
som noget negativt og mindre-
værdigt?”
Alex Vanopslagh har fiflet med 
sin adresse. Det samme har 
Miljøminister Lea Wermelin, 
og hun topper den lige, ved at 
have ladet det offentlige be-
tale for hendes flyrejser til og 
fra valgkredsen på Bornholm. 
Wermelin holder hårdnakket 
fast i hendes faste bopæl er på 
Bornholm, til trods for hun op-
holder sig størstedelen af året 
i lejligheden i København, hvor 
hendes mand og to børn bor, og 
hvor børnene også går i skole. 
Minister for udviklingssamar-
bejde Rasmus Prehn, der var 
helt fremme i skoene, da Løkke 
havde en bilagssag, har lavet 
dokumentfalsk i forbindelse 
med sin egen bilagssag. Ja 
elendigheder er der nok af.

Når det gælder selve politikken 
er alle ”de kloge” enige om, at 
hjælpen til at bistå danskerne 
mod inflationen helst ikke må 
hjælpe for alvor. Næh for så va-
rer inflationen bare længere si-
ger de. De lader ikke til at have 
opfattet, at inflationen stort 
set er verdensomspændende, 
og at andre langt større lande 
sænker afgifterne markant 
for at hjælpe deres befolk-
ninger. At afgiftssænkninger 
i lille Danmark så skulle have 
den helt store effekt på den 
verdensomspændende inflati-
on er svært at se. Det handler 
efter min mening mere om, at 
det vælter ind med afgiftsmilli-
arder i statskassen, og dem vil 
politikkerne hellere bruge på 
egne politiske prioriteter, i ste-
det for at sikre borgerne kan 
betale deres leveomkostnin-
ger. Ris til Mette Frederiksen 
for at foreslå en ældre dame, 
hun bare kan belåne sit hus, for 
at betale leveomkostningerne. 
Ros til Dansk Folkeparti for at 
foreslå en halvering af momsen 
på fødevarer.

Den megen snak om psykisk 
sårbare er tilsyneladende 
mest snak, for der er reelt intet 
sket på området siden valget i 
2019, hvor det også var et stort 
emne. Man nåede med nød og 
næppe, at lave en alt for lille 
og utilstrækkelig aftale inden 
valgkampen rigtig gik i gang, 
nok mest fordi valgkampen 
kom. Og efter Fields skyderiet, 
hvor alle råbte op om flere mid-

ler til psykiatrien, ville det se 
dumt ud, at intet var sket.

Klimaproblematikken har 
politikkerne ganske håbløst 
bestemt sig for, at håndtere 
som om det ikke er et græn-
seoverskridede problem. Rige 
Danmark skal bare sænke 
udledningen med 70%, så er 
problemet løst. At vi kun står 
for EN tusindedel af verdens 
CO2 udslip, og at langt de fleste 
af verdens lande ikke har råd 
til vores løsninger ignorerer 
de fleste. Kina, der er verdens 
næststørste økonomi med næ-
sten en tredjedel af verdens 
CO2 udslip giver man, via EU, 
handelsmæssigt status som 
uland, så deres varer produce-
ret primært på kulkraft lettere 
kan importeres. Det er derfor 
billigere at bestille en pakke fra 
Kina end fra København. Måske 
det havde større effekt, at stille 
krav til de lande vi importerer 
fra.  Nu skal landbruget have en 
særskilt CO2 afgift, så de kan 
stoppe med at producere kød, 
og selvom produktionen så for 
en stor dels skyld bare flytter til 
et andet land, betyder det intet, 
for måske er der enkelte andre 
lande der har landbrug ligeså 
CO2 neutrale som de danske, 
og det er selvfølgelig lige netop 
til disse lande HELE produktio-
nen flytter hen, må man forstå. 
Selvom landbruget står for en 
tredjedel af det danske CO2 ud-
slip, fjerner man ikke en tredje-
del ved at omlægge det til rent 
jordbrug. Man reducerer det, 
og samtidig flytter en del af den 
animalske produktion til lande, 
hvis landbrug udleder meget 
mere CO2 end de danske. Jeg 
vil savne frikadellerne, pølser-
ne, oksestegen, spegepølsen 
og leverpostejen, når vi kom-
mer så vidt, men det værste 
for mig bliver nok at undvære 
mælken.

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

Onsdag den 12. oktober tog 39 Aktive Kvinder Sdr. Omme, på tur til 
Brande. Først besøgte vi WineNFun, hvor vi fik lækkert tapas, som  
i øvrigt var leveret af Meny Sdr. Omme. Dertil smagte vi 4 forskelli-
ge vine. Indehaver af WineNFun, Søren Rasmussen, fortalte om de 
forskellige vine, og det var helt klart han vidste hvad han talte om.
WineNFun arrangerer også vinrejser, og selvfølgelig havde han 
lavet et godt tilbud til os.

Så gik  vi over i dametøjs forretningen CHIC,  hvor de to indehavere 
Anita og Hanne samt deres personale og modeller, stod klar til at 
vise os efterårets mode. Og vi må sige at de havde tøj for enhver 
smag og pengepung.
Der blev også udtrukket nogle meget flotte gevinster, som de to 
butikker havde sponseret. Der blev også serveret kaffe og kage.
OG SÅ BLEV DER ELLERS SHOPPET IGENNEM .

En stor tak til de to butikker og ikke mindst til medlemmerne i Ak-
tive Kvinder, som støtter op om vores arrangementer.

Næste arrangement er foredrag med Rosa Kihl, ROSA UDEN FIL-
TER. Det er den 16. november i Sdr. Omme Multicenter. Sidste 
chance for at købe billetter er den 9. november.  

På tur med Aktive Kvinder
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Køkkenassistent
søges

Vi søger en køkkenassistent m/k, 
til at hjælpe vores køkkenchef Trine. 

• Ca. 32 timer ugenligt, som kan aftales nærmere. 

• Erfaring på området er nødvendig.

• Du skal indgå i et lille team med høj flexibilitet 
   og fokus på service til vores brugere.

• Vi laver skolemad og festmenuer, 
   både ”ud af huset” og til arrangementer i huset, 
   derfor må weekendarbejde påregnes.

Er det dig vi søger, så ring eller skriv til:
Henrik Knudsen, 23 71 28 63
Trine Pedersen, 29 35 01 72
- eller soic.henrik@mail.dk

Henrik Knudsen
Sdr. Omme Multicenter

Arbejdsdag i Naturrum
Vi har brug for din hjælp til praktiske opgaver !!

Lørdag d. 5. november kl. 9.00 - ca.13.00

Vi starter arbejdsdagen med : 
Rundstykker - Juice - Kaffe/the (gratis)

Vi hjælper hinanden med at opgaverne :
Ude:

Ordne plantebede.
Ordne fliser og feje.

Udtynde beplantning (buske/små træer).
Fylde jordhuller på taget.

Inde:
Rengøring af stole og borde.

Rengøring af indvendige døre.
Rengøring af køkken.

Sætte hylder op i depot og køkken.
Fjerne klister fra vinduer.

Vi slutter arbejdsdagen med :
Suppe - Sodavand / Øl (gratis)

Tilmelding : 
Før d. 1. november til Torben Madsen 

SMS: 24 24 02 35  eller mail: tma@vikingdanmark.dk

Spejdere, spejderforældre og andre lokale borgere der 
nyder at Naturrum holdes pænt, opfordes til at hjælpe!!

Vi ses 

IKEA kommer til  Sdr. Omme

I forskellige butikker rundt om 
i landet har IKEA Klik og Hent 
udleveringssteder, men i et 
større område omkring Sdr. 
Omme findes der ikke udleve-
ringssteder, men det bliver der 
nu lavet om på.

IKEA har valgt at Meny Sdr. 
Omme skal være udlevering-
sted, da man mener, at de kan 
trække folk til, ikke bare fra 
Sdr. Omme, men fra et stort 
opland omkring byen.

Nu kan du få udleveret IKEA Klik og Hent varer hos MENY i Sdr. Omme.
”Vi bliver den eneste butik i et 
meget stort område, der kan 
tilbyde denne service.
Vi er glade for at netop Sdr. 
Omme er valgt som udleve-
ringssted, og vi håber at det 
kan trække endnu flere kunder 
til byen, og forhåbentlig vil det 
smitte af på alle forretningsdri-
vende i byen”, siger Iver Egs-
gaard, indehaver af Meny Sdr. 
Omme.

Det er nemt og bekvemt. 
Man kan bestille alt fra deres 
online sortiment på IKEA.dk og 
få det leveret ved Meny for kun 
79,-
De bestilte varer bliver udleve-
ret på parkeringspladsen, hvor 
IKEA-bilen holder. 
Udlevering ved Meny Sdr. 
Omme sker allerede fra i mor-
gen tirsdag den 18. oktober og 
hver tirsdag derefter fra kl. 
17-18.

 

 

AKTIVFEST 
SOIF fylder 120 år  
 
HVORNÅR 
19. november 2022 
18.00-01.00 
HVOR 
Sdr. Omme 
Multicenter 
 

Indslag 
Taler 
LIVE MUSIK 

TILMELDING OG BETALING; 
WWW.SOIFSPORT.DK SENEST 
D. 7. NOVEMBER 2022 

HELE BYEN 
INVITERES TIL 
FEST….  
FRA 15 ÅR.  
 
 
 
 
 

PRIS: 195 KR. 
DRIKKEVARER KAN KØBES…  
 

PROGRAM 
- Velkomst 
- Lækkert mad 
- Uddeling af priser 
- Taler 
- Live musik og dans 

 

VI GLÆDER OS 
TIL AT FEJRE 
VORES SOIF… 
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Skriv om sport

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

TEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Tidspunkt: Hold:  Stadion:

Lør 22/10 14:00: Serie 3 - Sædding GIF Sdr. Omme

Man 24/10 19:00: Serie 5  - Farre IF Sdr. Omme

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

Cilje er ugens kæmper for sine resultater. Jysk mes-
ter, Horsens Cup vinder og Klubmester i samme år. 
Koncentration, vilje og godt humør = resultater. 

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Cilje

Søndag den 9. oktober, deltog 
judoklubben til Kuscheltur-
nier  judostævne i Neustadt i 
Tyskland. 
Kuschelturnier er et børne-
stævne hvor ca. 100 judoele-
ver stillede op i år.
Sdr. Omme var eneste danske 
klub repræsenteret i år, men 
flere har deltaget gennem 
årene. 

Vi stillede op med en deltager, 
Anton Sørensen, træner Mar-

tins søn, og ivrig turnerings-
kæmper, på trods af en alder 
på kun 8 år. 

Turneringen i Tyskland foregår 
på en lidt anden måde end bør-
neturnering i Danmark.
Der kæmpes på mindre måtter, 
samtidig er scoringssystem-
met  anderledes. Men det var 
sjovt at opleve.

De var hårde de tyske kæm-
pere, især Antons sidste mod-

stander der kæmpede stærkt, 
MEN de havde ikke mødt en Sdr. 
Omme kæmper før, og Anton 
kæmpede simpelthen så flot, 
kastede hans modstandere og 
især i gulvarbejdet, Osae-wasa 
brillierede Anton virkelig, og 
han holdte hans modstandere 
fast på gulvet. 

Anton fik toppoint i puljen og 
udover at være til tops i pla-
ceringen, vandt han et flot di-
plom og en super sej bamse til 
præmiehylden. Stort tillykke til 
Anton.

Allerede i november, tager 
Sdr. Omme Judoklub igen til 
Tyskland, til et endnu større ju-
dostævne, i Tarp ved Flensborg.

International deltagelse for Sdr. Omme Judoklub

Vi har i mere end 30 år gen-
nemført en lokal tennisturne-
ring med deltagende hold fra 
Vejle i øst til Varde i Vest og så 
hen over det midtjyske.
I 2022 deltog 9 hold opdelt i 3 
puljer.

Puljevinderne (Brande, Grind-
sted og Varde tennisklubber) 
havde så de afsluttende kampe 
i oktober måned, og her løb 
Varde af med sejren i tæt op-
gør med Brande.

Resultat af årets motionsturnering

Det vindende hold fra Varde. Fra venstre Anton Petersen, Vilfred Lauridsen, Poul Rasmussen, Klaus Hjort Knudsen, 
Miri Landes, Liana Johansen, Lone Egebjerg, Hardy Balle og Jannick Jakobsen.
Der var 2 fraværende ved fotograferingen - Erna Metum og Jan Kristensen.

Indsendt af Jørgen Clement, 
turneringsleder fra Sdr. Omme 
Tennisklub.

- Indsendt af Lenni Andersen, 
Sdr. Omme Spejderne.

Sdr. Omme Spejderne havde 
besøg af en masse ivrige spej-
dere fra Horns Rev Division.

Cirkusartister uddannet på stribe!

Med Naturrum og Sdr. Omme 
by som ramme, blev omtrent 
90 små spejdere udlært i cir-
kusuniversets mange finurlig-
heder. Linedans, klovneri, jong-
lering, gå på stylter og klatring. 

Dagen blev afrundet med en 
rigtig tryllekunster, som viste 
en masse tricks og han formå-
ede at overraske som en rigtig 
tryllekunstner nu kan. 

Inden spejderne tog hjem blev 
de begavet med en masse flotte 
ballondyr.
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Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

 Smedegade 9, 7260 Sdr. Omme   Tlf.: 22 68 88 30   Mail: jj@jjstaalmontage.dk

Tlf. 40 28 67 03

Sdr. Omme Spejderne har den 
tradition, at når man er trops-
spejder i alderen 13-16 år, så 
skal man på en udenlandstur. 
 
I nogle år rejste vi til Rondane i 
Norge, hvor vi fik hjælp af nord-
manden Svein og svenskeren 
Svante, til at opleve Rondane 
nationalpark, fjeldet og sæt-
teren. En gang tog vi til Bengt-
fors i Sverige for at opleve det 
svenske søvand og sluserne i 
kanoer.  En enkelt gang nåede 
vi en pinsetur til Frankfurt for 

At rejse er at leve

at besøge nogle af spejderne 
fra vores venskabsgruppe Skt. 
Stefan Gonzenheim, her fik vi 
fornøjelsen af at smøre ma-
krel- og leverpostejsmadder til 
1000 mand, sikke en kø. 

Som spejderleder får man et 
stort netværk internationalt. 
Der udbydes nogle udlandsture 
man kan deltage i som spejder-
leder. 
Et år kom jeg med spejdere 
fra hele Danmark til Ghana, på 
en tur sammen med ghanesi-

ske spejdere, hvor vi opdager 
at spejderarbejdet ikke er så 
meget anderledes, selvom man 
rejser om på den anden side af 
jorden. 

Et andet år var jeg med norske 
spejdere på rundrejse på Is-
land, for vi skulle gennemføre 
den gamle engelske spejder-
disciplin ”Explorer Belt”. 200 
kilometers vandring på Island, 
samtidigt med at man skulle 
løse opgaver undervejs, ved at 
tale med lokalbefolkningen for 
at opklare lidt om Island.  

De norske spejdere inviterede 
mig til deres landslejr et stykke 
øst for Oslo året efter, her mød-
te jeg en mand som sad i bade-
kar og fortalte historier. 
Jeg fandt ikke ud af hvad han 
hed, men han pralede gevaldigt 
med, at Stavanger i Norge var 
det perfekte sted at tage på 
spejdertur, jeg slog det hen, 
da vi havde for vane at rejse 
til Rondane med Sdr. Omme 
Gruppen. 

Året efter kunne jeg ikke få fat 
i Svein fra Rondane og så var 
gode råd dyre. Det slog mig, at 
det kunne være en fordel at få 
fat i manden i badekarret. 
Jeg ringede til forbundskon-
toret i Oslo, og efterlyste en 
mand i et badekar.  Jeg fik fat i 
ham, og fandt ud af, at han hed 
Steinar.
Og de sidste par gange vi har 
været på udlandstur, så har 
destinationen heddet Prædike-
stolen ved Lysefjorden, med et 
smut indenom Stavanger, hvor 
vi boede 25 personer i hans 
dagligstue.  Vi har besøgt ste-
det tre gange nu, i 2006, 2013 
og 2018.  

Jeg ser frem til at planlægge en 
udlandstur for de 9 tropspej-
dere vi har i Sdr. Omme. 
Og hvis nu du går og tænker, at 
du vil med, og går i 7., 8. eller 
9. klasse, så vil spejderåret gå 

med at planlægge udlandstu-
ren, tjene penge og gennemfø-
re en fed tur, som du vil huske 
resten af dit liv. 

Om vi skal til Ghana, Island, 
Skotland, Tyskland eller Sveri-
ge, står hen i det uvisse. 

Efter efterårsferien går vi i 
gang med at finde vores desti-
nation.

Hvis du ikke har besøgt prædikestolen, så har du snydt dig selv.
- Tekst og fotos af Lenni Andersen, tropleder for Sdr. Omme Spejderne.

Riverrafting på Mandal Elva.

Nikolaj Gammlgård stod fredag den 13. på Prædikestolen.

OMME LIFT A/S er i gang med 
at blive tilsluttet fjernvarme 
og en større modernisering af 
maleanlægget, så det er er up-
to-date og kan imødekomme 
morgendagens produktion, og 
give en mere energivenlig drift. 

Produktionschef Jesper An-
dersen fortæller, ”Vi arbejder 
løbende på at forbedre fabrik-
ken og tage nye initiativer til at 
gøre virksomheden bedre som 
arbejdsplads.” 
I løbet af oktober måned bliver 
fabrikken tilsluttet fjernvarme 
fra Sdr. Omme Varmeværk. 

Fra venstre: Axel Thøgersen, Ole Frandsen og Jesper Andersen.

OMME LIFT A/S tilsluttes fjernvarme

I dag er der 785 forbrugere til-
sluttet varmeværket. 
Med tilslutningen af OMME LIFT 
A/S, vil forbruget stige med det 
der svarer til 115 parcelhuse.
”Denne forøgelse af forbruget, 
kan vi stadig klare med værkets 
nuværende kapacitet”. fortæl-
ler driftsleder Ole Frandsen, 
Sdr. Omme Varmeværk. ”Sam-
tidig vil det også give stordrifts-
fordele med bedre udnyttelse 
af hovedrøret”.  

I dag opvarmes fabrikken med 
olie. Opkoblingen til fjernvarme 
vil give en mere CO2 neutral 

energikilde. Dette er et vigtigt 
skridt i retning mod et bedre 
klima og i opfyldelsen af kli-
mamålene for 2030. 

”Dette tiltag er vigtigt for os 
som virksomhed, i en verden 
hvor klima fylder mere og 
mere. Vi vil gerne bidrage til 
reduktionen af CO2 og vores 
klimaaftryk, derfor omlægger 
vi virksomhedens primære 
varmekilde til fjernvarme”.
siger Axel Thøgersen, Admini-
strerende Direktør, OMME LIFT 
A/S.
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Meny Sdr. Omme havde arran-
geret whiskysmagning på Sdr. 
Omme Kro i fredags den 14. 
oktober, og det kunne samle 43 
rundt om bordene.

Foredragsholder Carsten Her-
ring brænder for historien 
om whisky. Han rejser verden 
rundt og besøger whiskydestil-

Stort fremmøde til whiskysmagning

lerier og han formår at få hans 
viden formidlet på en let for-
ståelig måde, så alle kan være 
med. 

Ingen af deltagerne i fredags 
var i tvivl om, at det er Carstens 
store passion og med stor hu-
mor fortæller han om de for-
skellige whiskytyper.

Efter whiskysmagningen blev 
der serveret Tapas og en kop 
øl. 
Der var stor ros til Sdr. Omme 
Kro for deres tapasanretning.

Og mon ikke der blev solgt en 
flaske whisky eller to.

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

ApS

Ca 250 forventningsfulde børn 
og forældre var i fredags mødt 
op til cirkusforestilling i Multi-
centret og de fik en dejlig op-
levelse.

Der var hunde og heste - ja selv 
to kloge grise, var der med i 
forestillingen.
Allermest henrykkede en sjov 
og glad klovn både børn og 
voksne.

Jeg tror alle gik hjem med en 
god oplevelse og fantasien sat 
i gang. 

Sdr. Omme Multicenter havde 
købt forestillingen på forhånd, 
for at kunne udbyde billetter-
ne meget billigt, så alle kunne 
være med.
Prisen for en billet ville ellers 
være det dobbelte.

Cirkus i Sdr. Omme Multicenter

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
Send til email eller ring:

 post@annitta.dk 
Tlf. 61 16 57 67

KØB - SALG - BYTTE

Sælges

Fin og velholdt frimærkealbum med ca. 475 frimærker fra DK 
og mange andre lande. Pris 100 kr. 

Tlf 21403934

Sælges

Brun Varna, kaffe, sukker og 
fløde fra 1940, er hel intakt. 

50kr. 

Tlf. 21 40 39 34

KOM OG BYD
Fra bolig på Aavej 11 sælges disse næsten nye møbler.

Hvide antikke senge 90x200cm med nye luxus bokse.
Tilsvarende hvid antik toiletbord. 2 hvide taburetter.
Smukt naturfarvet gyngestol med gænger.
Hjørne computerbord, natur. Flot sofabord 80x130 i træ med glasplade.
2 hvide bogreoler 70x190. TV bord, naturtræ.
Næsten ny vaskemaskine AEG - topkvalitet.

Åbent hus torsdag den 18. oktober fra kl. 17.00 - 19.00.

KØB - SALG - BYTTE
Har du noget du vil købe, sælge eller bytte dig til, så skriv en notits og vedhæft et til to billeder.

Det er gratis for private.

Send det til post@annitta.dk 
- eller send en fb besked på Sønder Omme Postens facebookside. 
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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

VALG-
FLÆSK

PÅ TLF. 75 34 17 00
www.sdr-omme-kro.dk - info@sdr-omme-kro.dk

Forbehold for små ændringer og udsolgt

         145,-
PRIS PR. COUVERT

BUFFET MED DANMARKS NATIONALRET NR. 1

TIRSDAG D. 1. NOVEMBER 
BUFFET FRA KL. 17.00 - 20.00

SMALL DANISH HOTELS

SMALL DANISH HOTELS

På Sdr. Omme Kro har vi en fast tradition 
til nytårsaften, hvor du - uden at skulle bruge flere timer i køkkenet, 

kan servere en festlig menu for dine gæster. 
Vores dygtige køkkenchef har kreereret en forrygende nytårsmenu. 

Maden skal afhentes den 31/december 2022 
i tidsrummet kl. 10.00-13.00.

Vi vedlægger udførlig anvisning på såvel opvarmning som anretning. 

Vi skal have din bestilling senest 26. december kl. 16.00 
men meget gerne før, da vi har stor efterspørgsel på menuen. 

Med forbehold for udsolgt

Prisen er pr. kuvert og mindste bestilling er 2 kuverter.

         395,-PRIS PR. COUVERT

NYTÅRSMENU 2022 
4-retters menu

Kun ud af huset

Forret
Blåmuslinge bisque - marineret skaldyr

rørt creme fraiche - urter - brød

Hovedret
Duet af okse - jordskokke terrine - løg puré - ristede svampe

pommes fondant - kraftig sauce - urter 

Mellemret
Karamel kage - tonka bønne is - skovbær kompot

honning tuille m/havsalt

Dessert
Syrlig æble is - æble crumble – skovsyre

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

Betal nytårsmenuen på forhånd - og gør afhentningen hurtigere. Forbehold for små ændringer og udsolgt

Kommende arrangementer
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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


