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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.

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

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  APSVi sidder klar, 
når du ringer

Kontakt Berit Rahbek 
og resten af holdet på 
Hovedgaden 30 i Billund.

Billund afdeling
tlf. 76 88 91 60
sparkron.dk

Lidt fakta
Vi har i Multicentret nu gen-
nem 10 år kørt en skolemads-
ordning for alle elever på mel-
lemtrin og overbygningen på 
Sdr. Omme Skole.
Eleverne har kunnet tilmelde 
sig en ordning, hvor man spi-
ser to gange ugentligt og man 

tilmelder sig for en måned eller 
flere ad gangen.
Altså ikke noget med at ”pluk-
ke” de dage ud, hvor menuen er 
ekstra populær.
Dette har en god virkning på 
børnene, idet de lærer at spise 
flere forskellige ting.
Vi serverer en alsidig menu 

med dagligdags retter og hver 
dag med både sundt og  grønt 
tilbehør.

Tilslutningen til vores madord-
ning har altid været stor, og vi 
har indtil nu lavet mad til ca. 45 
børn hver dag på skift mellem 
overbygning og mellemtrin.

Dette er superflot i forhold til 
mange andre skolemadsord-
ninger, hvor man flere steder 
har afskaffet ordningen igen 
pga manglende tilslutning.

Ny skolemadsordning 
ved årsskiftet
Flere hjem har udtrykt ønske 
om at udvide ordningen, så 
eleverne kan spise 4 gange 
ugentlig.

Skolen foretog en undersøgel-
se blandt hjemmene og resul-
tatet viste en overraskende 
positiv holdning til at udvide 
ordningen. Derfor gav vi her 
ved årsskiftet alle mulighed for 
at melde sig til spisning enten 2 
eller 4 gange ugentlig.

Udvidelsen er blevet superflot 
modtaget. Vi bespiser nu i snit 
ca. 80 elever hver dag og dette 
har resulteret i, at spisefri- 
kvarteret er blevet inddelt i to, 
så eleverne nu spiser i to hold.

Vi vil gerne fra Multicentrets 
side sige tusind tak for den 
superfine opbakning til vores 
madordning.

Ny udvidet skolemadsordning på Sdr. Omme Skole 
er populær blandt elever og forældre

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

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

ApS

Sportsskader  |  Hælspore  |  Iskiassmerter
Slidgigt  |  Hovedpine  |  Skuldersmerter 

Få en ordentlig behandling!

Stadion Allé 11, Sdr. Omme. Tlf. 61 28 21 12
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LYNGPOSTEN
Lyngposten 

udkommer hver 

tirsdag 
på domænet

lyngposten.com
Det er også muligt at læse Lyngposten 
på Biblioteket og på Omme Centret.

Kontakt:

post@lyngposten.com
Tlf. 61 16 57 67

Det er gratis at få artikler med i avisen.
Vedr. annoncering, ring for information.

Sdr. Omme
Lokalarkiv

afholder
Generalforsamling

Onsdag den 22. februar 2023 kl, 16.30
i arkivets lokaler v/Multicentret, 

Stadion Allé 16.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkomne.

Hilsen bestyrelsen

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

HOVEDGADEN 12 - SDR.OMME

TLF. 42 96 10 11
ELLER BOOK ONLINE PÅ

WWW.WINIA.DK

KIG IND OG SE OM VI HAR EN TID.

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

I ugen op til jul havde vi jule-
træsfest i legestuen, forældre-
ne var inviteret til eftermid-
dagskaffe. Vi  fik æbleskiver og 
kaffe og børnene fik saftevand, 
som Meny Sdr. Omme gav os.

Vi sang julesange og dansede 
om juletræet sammen med ju-
lemanden, som havde   godter 
med til børnene.
Nogle af børnene skulle lige se 
julemanden lidt an, inden de 
turde komme for tæt på ham, 
mens andre holdt sig på god 
afstand.

Det var en rigtig hyggelig dag i 
dagplejen.
Hilsen 
Dagplejerne i Sdr. Omme

Juletræsfest
og julemand
i dagplejen
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• Har du mistet tænder?
• Har du meget løse tænder?
• Har du en protese, der ikke 

sidder, som den skal?
Ja, så er tandimplantater en mulighed for dig. Vi viser 
de mange nye behandlingsmuligheder for at få faste og 
pæne tænder.

Med vores anerkendte og veldokumenterede system fra 
Nobel Biocare kan vi også lave tænder på én dag.

Tandlæge Torben Lillie har over 20 års erfaring med 
tandimplantater og talrige kurser i ind- og udland. Han 
har erhvervet certification i implantologi fra universitet 
i Frankfurt og vi modtager henviste patienter fra andre 
tandklinikker.

Ønsker du en konkret vurdering af dine muligheder for 
bedre tyggefunktion og alt i alt en større livsglæde med 
pæne og faste tænder, så er du meget velkommen.

Vi foretager en uforpligtende implantatundersøgelse, 
hvis du ønsker det.

Af hensyn til pladser og traktement bedes du tilmelde 
dig på telefon 97 18 00 79.

hos dinTANDLÆGE Brande
mandag d. 30. januar 2023 kl. 17.00

Åbent hus om
tandimplantater

Tandlægerne Laura Boe-Hansen, Maiken Dueholm,
Lisbeth Lillie og Torben Lillie

Torvegade 8 • 7330 Brande • Tlf. 97 18 00 79
www.dintandlaege-brande.dk

Tandløs - men ikke hjælpeløs!

MES har siden 2007 etableret 
fibernet til cirka 11.500 hus-
stande i områderne omkring 
Brande, Give, Ejstrupholm, Sdr. 
Omme og Filskov. I sommeren 
2021 besluttede MES at åbne 
sit fibernet, så alle internet- og 
tv-udbydere kan få adgang til 
at sælge deres produkter på 
selskabets infrastruktur, og 
nu går den første nye udbyder 
i drift.

- Vores andelshavere kan alle-
rede vælge produkter fra Alti-
box på vores fibernet, og nu får 
de også mulighed for at vælge 
Fastspeed. Det er vores am-
bition at få mange forskellige 
udbydere på nettet, så bruger-

Nu kan 11.500 husstande i Brande- og 
Giveområdet få Fastspeed på fibernettet

Fastspeed indtager nu Brande- og Give-området, hvor den populære udbyder 
melder klar til at levere lynhurtigt internet samt adgang til billigt tv til 11.500 
husstande på MES’ fibernet.

ne får nogle gode valgmulighe-
der, der kan dække forskellige 
behov. Derfor er vi rigtig glade 
for, at vi nu har fået Fastspeed 
ombord, siger Majbritt Skriver 
Mortensgaard, som er adm. 
direktør i MES.
Fastspeed er en af de bred-
båndsudbydere, der kan levere 
hurtigt internet til flest danske 
husstande, og nu kommer mu-
ligheden altså til endnu et om-
råde i det midtjyske.
- Vi er repræsenteret på næ-
sten alle fibernet i Danmark, og 
for os er det stort, hver gang 
vi kan udvide dækningen. Vi er 
kendte for et skarpt og enkelt 
produktudbud, meget tilfredse 
kunder og attraktive priser. Det 

glæder vi os over, at vi nu også 
kan tilbyde til en masse midt-
jyske husstande, siger admini-
strerende direktør i Fastspeed, 
Jens Raith.

Der er i denne uge blevet åb-
net for bestilling af Fastspeeds 
produkter på fibernettet i MES’ 
område. 

Om Fastspeed 
Fastspeed er et af Danmarks 
hurtigst voksende bredbånds-
selskaber og førende på Trust-
pilot blandt de anerkendte 
teleselskaber, med den bedste 
kundeoplevelse og service. 
Yderligere har Fastspeed den 
førende dækning i Danmark 
ift. at kunne levere højhastig-
hedsbredbånd til flest danske 
husstande. 
Fastspeed leverer bredbånd 
via bl.a. TDC’s og AFAAs coax-
net (kabel-tv) samt via fiber-
forbindelser fra TDC Net, EWII 
Fiber, Norlys, Nord Energi, Thy-
Mors, Onefiber, Fibia, Energi 
Fyn, RAH Fiber, Aura og SEF. 
Ligeledes er der nu indgået 
aftale om levering af Fastspeed 
via fiber fra MES, og flere fiber-
aftaler er på vej.

Om MES Fibernet A/S
MES Fibernet A/S er ejet af 
MES A.m.b.a. og leverer fiber-
nettet i området fra Sdr. Omme 
i vest til Kollemorten i øst samt 
fra Gludsted i nord ned til Bil-
lund lufthavn. Man har i dag 
mulighed for at levere fibernet 
til ca. 11.500 adresser.
MES A.m.b.a. er en forkortelse 
for Andelsselskabet Midtjyl-
lands Elektricitetsforsynings 
Selskab, der blev etableret for 
mere end 100 år siden i 1921. 
I begyndelsen forsynede vi 
Brande omegn med elektri-
citet, og med tiden voksede 
efterspørgslen og derfor også 
selskabet. I 2007 dannede vi 
MES Fibernet A/S, så vi kunne 
begynde at etablere fibernet til 
vores andelshavere.

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

Skriv til 
Lyngposten!

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 
Lyngposten.

Vi bringer stort og småt, indsendt af  borgere, 
foreninger, klubber og erherv!

Har du lyst til at annoncere i Lyngposten, 
så skriv eller ring for info.

E-mail: post@lyngposten.com
Tlf. 61 16 57 67
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Mogens Jørgensen, Dansk Folkeparti, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Mit første indlæg til Lyngposten 
i det nye år, og godt nytår til jer 
alle, skal handle om den måde 
politik bliver drevet af de fleste 
politikere. Som eksempel vil jeg 
gribe fat i et højaktuelt lands-
politisk emne, og et højaktuelt 
lokalpolitisk emne. Lighederne 
mellem de to sager er slående, 
og udstiller den kynisme og 
mangel på respekt for borger-
ne/vælgerne, der ofte udvises.

Den nye regering har med sit 
spinkle flertal bestemt, at af-
skaffe Store bededag som fri- 
og helligdag. 
Ingen af de tre regeringsparti-
er havde så meget som et ord 
om afskaffelse af en helligdag 
som finansieringsforslag i valg-
kampen. 
Først da folk havde sat krydset, 
og magten var sikret, kom dette 
forslag. 
Forslag er reelt en forkert for-
mulering, for det er ikke til for-
handling. 

En måling har vist, at ca 1/3 af 
de vælgere, der stemte på de 
tre regeringspartier, ville have 
stemt på et andet parti, hvis de 
havde vidst regeringen ville af-
skaffe Store bededag.

HVORFOR SKAL POLITIK VÆRE GRIMT???
Konstitueringspartierne i Bil- 
lund Kommune, Venstre, So-
cialdemokratiet og Konser-
vative har bestemt at lukke 
landsbyernes tandundersøgel- 
sesklinikker. 
Ikke et ord om denne plan blev 
nævnt af nogen af de tre partier 
i valgkampen. Ganske som Sto-
re bededagsafskaffelsen kom 
det først frem, da vælgerne 
havde sat deres kryds, og mag-
ten var sikret. 
Der findes ikke undersøgelser 
af hvor mange borgere i Billund 
Kommune, der ville have sat 
krydset et andet sted, hvis de 
havde vidst, at landsbyernes 
tandundersøgelsesklinikker 
ville blive lukket, og at der med 
beslutningen følger en kæmpe 
regning på over 20 millioner 
kroner til udvidelse af klinik-
kerne i Grindsted og Billund. 
En regning der betyder, at der 
ikke er råd til en hal ved Vestre 
skole i Grindsted, hvor børnene 
som de eneste i kommunen må 
nøjes med en gymnastiksal, at 
der ikke er råd til permanente 
daginstitutionspladser til de 
mange nye børn i Billund, og at 
skolebyggeriet i Hejnsvig end-
nu engang udskydes. Mit gæt 
er, at byrådet havde set meget 

anderledes ud, hvis planer-
ne ikke var holdt skjult, indtil 
stemmerne var afgivet.

Men der stopper lighederne 
ikke.   Regeringen har stillet 
som ultimatum til folketingets 
ni øvrige partier, at enten 
stemmer de for afskaffelsen af 
Store bededag, eller også er de 
automatisk udelukkede fra at 
deltage i forhandlingerne om 
det kommende forsvarsforlig.

På præcis samme måde stillede 
Venstre, Socialdemokratiet og 
Konservative som ultimatum, 
at byrådets øvrige medlemmer 
skulle stemme for nedlæggel-
sen af landsbyernes undersø-
gelsesklinikker, og den dermed 
følgende kæmpe ekstrareg-
ning, ellers var vi automatisk 
udelukkede fra at deltage i for-
handlingerne om budgettet for 
Billund Kommune. 
De folk der er valgt i landsby-
erne for Venstre og Socialde-
mokratiet måtte ikke engang 
selv bestemme hvad de mente 
om sagen, på trods af de intet 
kendte til planen før efter val-
get. To af dem, Jørn (valgt for 
Venstre i Vorbasse) og Arne 
(valgt for Socialdemokratiet i 

Vorbasse) havde modet til at 
stå ved deres holdninger. De 
blev begge smidt ud af deres 
parti, mens modet svigtede 
resten.

Når et budget for Billund Kom-
mune vedtages, er det kutyme 
at gruppelederne i byrådet 
holder en såkaldt skåltale, altså 
at man fremhæver alt det posi-
tive i aftalen, og skøjter let hen 
over det eventuelle negative. 
Hvor mange ved, at der også 
er uofficielle regler for disse 
”skåltaler”? 
Selvom de andre partier har 
presset noget igennem i bud-
gettet, som man virkelig er 
imod, må man ikke give udtryk 
for at man hader det, eller 
hvem der har presset det igen-
nem. Selvom man har måttet 
kæmpe helt vildt for at få noget 
med, som andre har bekæmpet 
med alle kræfter, og kun har 
accepteret på betingelse af, at 
du går med til noget DU er vir-
kelig imod, må de gerne rejse 
sig og tage deres del af æren 
for det, som du var den eneste 
der ønskede. Og det gør de så.

Jeg tror fuldt og fast på, at man 
mener det man mener. At man 

siger hvad man mener, og at 
man går til valg på det man me-
ner. Hvis der ikke er nok, der 
mener de samme ting som dig 
og dit parti, bliver du ikke valgt. 

Bliver du valgt, kan der være 
ting, du ikke kan få igennem, og 
der kan være ting du må opgive 
eller acceptere, for at få ender-
ne i en aftale til at gå op, men 
der skal også være røde linjer.
Der skal være mærkesager, 
hvor vælgerne kan stole på, at 
sætter de krydset ved dig, kom-
mer du ikke til at stemme imod 
disse mærkesager. Kort sagt, 
sig hvad du mener og stem som 
du siger!

Sådan fungerer det desværre 
generelt ikke. Mange politikere 
og partier indtager i valgkam-
pene bare de positioner, der er 
størst opbakning til, eller glider 
af på ting, de ved er upopulære. 
Efter valget gør de så nøjagtig 
som det passer dem, og satser 
på vælgerne har glemt det, el-
ler er optaget af noget andet, 
næste gang der er valg.
Derfor kan man valg efter valg 
gennem fem,  ti eller tyve år, stå 
med de samme problemer og 
politiske kamppladser, hvor 

der kommer masser af snak, 
men ingen løsninger. Det er 
efter min mening den største 
grund til politikerlede.

Det er som om, mange politi-
kere har glemt, at de er valgt 
til at mene noget, og til at gøre 
det bedste for borgerne, ikke 
mindst de svagere borgere, 
der har brug for hjælp på den 
ene eller den anden måde.

I stedet er politik blevet en 
holdsport, hvor det handler 
om at vinde, og kan du smadre 
modstanderen fuldstændigt, 
er det helt perfekt. Man bak-
ker ukritisk op om ting man er 
uenig i, for at sikre holdet sejre. 
De fleste tilpasser sig det politi-
ske spil, og glemmer med tiden 
hvorfor man oprindeligt gik ind 
i politik og stillede op.

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

Elevaften på Sdr. Omme Kro 
med 4 retters menu + overra-
skelse i en hyggelig atmosfære.

- Det er overskriften på to kok-
keelevers helt eget arrange-
ment, som afholdes på kroen 
den 10. marts. 

Om os elever

Vi elever, Katrine og Freja, er 
snart er ved at være udlærte 
kokke, og vi er blevet sluppet 
løs. Vi har fået muligheden for 
at få stablet vores eget arran-
gement på benene.
Vi har fokus på at I kommer 
hinanden ved og skaber en 
hyggelig atmosfære samt får 
noget godt mad.

For at forklare lidt om hvem vi 
elever på Sdr. Omme Kro er, 
- så er vi to unge kvinder, der 
brænder for at lave mad, både 
for familie og venner, men også 
for mennesker vi ikke kender.
Vi ønsker at give alle en god 
oplevelse via mad, og på den 
måde være med til, at flere 
personer kan få et godt fæl-
lesskab med deres familier og 
venner.

Vi valgte at tage en uddannelse 
som kokke, dog har vi valgt at 
tage EUX linjen for kokke.
Selvom vi har den samme ar-
bejdsplads, går vi ikke på den 
samme skole, Freja går på UCH 
i Holstebro, Katrine går på Col-
lege360 i Silkeborg.

Katrine
Katrine valgte at blive kok fordi 
hun altid har kunne lide at lave 
mad der hjemme, og hun ville 
gerne udvikle sin interesse og 
viden inden for mad. 
Hun valgte at tage EUX linjen, 
fordi hun gerne ville have nogle 
flere muligheder i fremtiden, 
både som student og svend. 

Men egentlig var det ikke kok-
keuddannelsen Katrine havde 
i tankerne som det første, det 
var først da hun gik på efter-
skole i 10. klasse, at hun beslut-
tede sig for at tage kokkeud-
dannelsen. 

I fremtiden vil Katrine gerne 
prøve lidt forskellige brancher 
indenfor kokkeverden for at 
samle erfaring. I fremtiden vil 
hun gerne prøve at arbejde i 
udlandet og hun vil også gerne  
prøve at arbejde på en efter-
skole.

Freja
Det har ikke altid været tanken 
for Freja at uddanne sig som 
kok, men mad har altid været 
et interessant emne for hende. 

Det var da Freja gik i 8. klasse, 
at hun fik ideen om at blive kok.
På det tidspunkt prøvede hun 
kræfter med brobygning på 
Teknisk Skole i Skjern. 
Planen var at det bare skulle 
prøves, da det lød meget sjo-
vere med en brobygning på et 
gymnasie. 
Det var spændende og medri-
vende, taget i betragtningen af 

det ikke var det mest gastro-
nomisk udfordrende. Efter 10. 
klasse på efterskole startede 
Freja så på grundforløb.
 
Tema aften
Tiderne skifter, Corona har 
ramt os, der er brudt krig ud i 
Europa og Danmark er hårdt 
ramt af inflation. 
Der er mange ting at bekymre 
sig om, og hverdagen begynder 
at se anderledes ud. 

I disse tider er det vigtigt at 
man en gang imellem stopper 
op, og tager en pause fra be-
kymringer og stress, og bruger 
den pause i godt selskab. 

Vi har valgt at vores tema for 
elevaftenen, skal være hygge 
og fællesskab, fordi vi synes 
at det er vigtigt at vi husker at 
livet ikke kun handler om arbej-
de, men at man også husker på 
at være sammen med familie 
og venner.
 
Men det er ikke kun derfor vi 
har valgt dette tema, vi har 
også valgt det, fordi det har 
stor betydning for os, selv i vo-
res hverdag på arbejdet, fordi 

det er vigtigt for os, at vi har et 
godt fællesskab mellem os og 
vores kollegaer. 

Vi har også kunnet mærke det 
tæt på os selv, at vi har været 
ramt hårdt på fællesskaber de 
sidste par år, hvor Corona har 
stået i vejen for os. 
Det har været hårdt, men man 
får også øjnene op for, hvor me-
get fællesskab, hygge og bare 
det at være sammen med dem 
omkring en betyder.
 
Det er derfor vigtigt for os at 
vi har et godt fællesskab, for 
eksempel på arbejdet, fordi 
det er med til at man får en god 
arbejdsdag, det er også med til, 
at man kan lide at tag på arbej-
de, derfor vil vi elever fra Sdr. 
Omme Kro gerne minde jer alle 
om, at det er vigtigt at man hu-
sker at bruge tid på familien og 
vennerne.
 
Vi glæder os til at servere læk-
kert mad for Jer. 
På gensyn til elevaften den 10. 
marts.
 
Hilsen kokkeeleverne 
Katrine og Freja

Elev aften på Sdr. Omme Kro
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Tilbud
18.998,-

Samlet vejl. pris  28.580,-

Dansklavet 
eleva� onsseng
180 x 200 cm

5 zonet pose� edre medium/ fast
50 mm latextopmadras
Glat hovedgavl
8 Stålben
Sidestopper 
Dansk linak motor
med trådløs � ernbetjening 
2 dyner + 2 puder + 1 lagen

GRINDSTED - EGTVED - ØLGOD - FREDERICIA

Borgergade 6 - 7200 Grindsted - www.senge-universet.dk - Tlf. 71 74 77 73
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Skriv om sport

Årets første weekend var de 
fleste hold fra Team BFO i Bil-
lund for at spille om Kommune 
Mesterskabet i indefodbold.

Her blev der kæmpet for hver 
en bold, scoret mange flotte 
mål og det blev også til mange 
sejre.

Både i U15-16 drenge- og pige-
rækkerne, blev det til en pokal 
til klubben. Begge hold vandt 
en flot 2. plads. Også Dame 
Senior tog en flot 2. plads med 
hjem.

U10 drengene har også gjort 
det rigtig flot. De deltog søndag 
den 15. januar i Gorms Cup i 
Jelling. Drengene havde 2 hold 
med. Desværre skulle de møde 
hinanden i kvartfinalen og der-
med måtte et af holdene forla-
de stævnet. Det vindende hold 
vandt senere finalen 5-0.
Rigtig flot af ALLE drengene.

Repræsentanter fra Team BFO
Vintertrænings-pigerne fra 
Team BFO var på kunstgræsba-
nen i Grindsted, onsdag den 18. 
januar 2023, for at repræsen-
tere Team BFO.
Her blev velfærdsalliancen 
mellem Billund Kommune un-
derskrevet af borgmester Ste-
phanie Storbank og formand i 
DBU Jesper Møller.

Før og efter aftalen blev under-
skrevet efterfulgt af taler, hyg-
gede pigerne sig sammen med 
forskellige fodboldaktiviteter. 
Blandt andet Tegbold, Freestyle 
fodboldtricks, kamp og skud-
øvelser på mål.

Flot start på 2023 for Team BFO
Tre Sdr. Ommepiger har været til ridestævne i den bidende kulde 
i Højris i weekenden. 
De har alle reddet LA3 dressur på deres kategori 3 ponyer. 
(En kategori 3 pony er den mindste kategori. De må være maks 
1.30 i højden og rytteren må ride på dem til og med det år, rytteren 
fylder 13).

Pigerne går til dagligt i 6.klasse og har fulgtes ad i ridesporten 
siden de var helt små. I dag var de både kammerater og konkur-
renter - som så ofte før. 

Ingen af dem opnåede sløjfer/placeringer - det var skrapt sel-
skab, da alle kategorier var slået sammen. Det betyder at kategori 
2 (max højde 1.40) og kategori 1 (max højde 1.48) med piger op til 
16 år på ryggen - red imod de små. 
Til gengæld er de alle tre en erfaring rigere og har bestemt ikke 
mistet modet.

Ridestævne

Billede fra 2023 - hvor pigerne fylder 13 år. Til venstre, Thea og Mia til 
højre. Desværre nåede Kathrine ikke med på dette billede.

 Fra venstre, Thea Lundgaard Nissen, Kathrine Hollænder Knudsen og Mia 
Maja Jørgensen. De tre piger har fulgtes ad i ridesporten fra de var helt 
små. Billedet er fra 2017 - hvor pigerne fyldte 7 år.

U15-16 drenge fik en anden plads med hjem fra Mesterskabet i Billund. Fv.  Lau, Junge, Emil, Marcus, Hjalte og Frederik 

U10 drenge, vindere af Gorms cup i Jelling. Trænerne  Lina, Laura og Emilie sammen med spillerne  Elias, Mathias, 
Tobias, Jonas, Christian, Tom, Tino, Otto, Malthe, Liam og Lucas. 

U15-16 piger vandt anden pladsen i Mesterskabet i indefodbold. 
Fv. Mai, Emma, Lina, Mille, Camilla, Josefine, Karoline, Sophia, Emilie og Amalie

Indsendt af Lisbeth Venø.
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MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

TLF. 4042 9240
TV@VESTERBYMILJO.DK

Rottespærre til private og erhverv

Hos Vesterby Miljø- og Entreprenørservice ApS tilbyder vi 
at installere rottespærre.
Hvis du oplever problemer med rotter, er det vigtigt, at du får bekæm-
pet skadedyrene hurtigst muligt. Rotter formerer sig hurtigt og kan gna-
ve sig igennem de fleste materialer blødere end jern og medføre store 
skader på installationer og bygninger. Ligeledes bærer rotter på smit-
somme sygdomme til skade for personer.

Effektiv rottebekæmpelse med rottespærre.
Installation af en rottespærre er en god løsning, hvis du vil slippe af 
med rotterne. Rottespærre installeres mellem kloakken og din bygning, 
så vi forhindrer rotterne i at komme op af afløbet i din bygning. Rotte-
spærre er også en god forebyggelse mod rotter.

Vesterby Miljø- og Entreprenørservice ApS holder til i Sønder Omme, 
hvis du er bosat nær Billund, Grindsted, Brande, Ølgod, Sønder Felding 
eller omegn, kommer vi gerne ud og installerer en rottespærre – så du 
ikke skal bøvle med rotter i fremtiden.

Vi gør opmærksom på, at du bør anmelde rotter til kommunen 
eller på borger.dk.

Hvad koster en rottespærre? Få et uforpligtende tilbud.
Det kan være meget forskelligt, hvad det koster at få installeret en rot-
tespærre. Kontakte Vesterby Miljø- og Entreprenørservice ApS, 
så vi kan gennemgå dine behov og du kan få et uforpligtende tilbud.

Typiske tegn på rotter.

Tegn på rotter ude:
Huller og gange i jorden 
Nedsænkede fliser eller 
asfalt
Rottehuller i træværk 
eller ved husmuren på 
5-11 cm

Tegn på rotter inde:
Lyde fra rotter
Afføring fra rotter
Stærk lugt fra kloakken
Gnavespor

Det er lørdag morgen og jeg 
står og betragter et impone-
rende syn med den ene bil efter 
den anden som ankommer til 
Skovvej. 
Det er som en anden militær 
kolonne der skal parkerer de-
res biler i lige linje fra grusstien 
i Anlægget ned mod Grindsted-
vej. 
En efter en stiger der personer 
med grønlige bukser og jakker 
eller med camouflage tøj ud af 
bilerne og det er lige før jeg får 
den opfattelse, at krigen plud-
selig er flyttet til Sønder Omme. 
Heldigvis har de fleste en hue 
eller kasket på med et bredt 
orange bånd rundt om hovedet 
og alle bevæger sig i rask tempo 
hen mod bålhuset i Anlægget. 

Min tanke er, at det nok er en 
flok klappere og jægere som 
lige skal indtage en kop varm 
kaffe og måske en lille en til hal-
sen inden, at resultatet af den 
store jagt frigives til de mange 
fremmødte. En gruppe som 
rundt regnet tæller vel en 25-
30 personer og jeg forsøger, at 
undersøge om der er en royal 
person mellem deltagerne. 
Det ville jo være en fantastisk 
nyhed i både Lyngposten og 
alle landets aviser med foto på 
forsiden og med overskriften 
“Den dag kronprinsen besøgte 
Sønder Omme”.

Midt i min undersøgelse og fo-
kus på om kronprinsen skulle 
deltage i denne kongejagt, så 
slukkes mit udsyn øjeblikkeligt, 
ved at en kvinde stiller sig foran 
mig. 
Jeg forsøger at veksle lidt mel-
lem hende og jagtselskabet, 
men så siger hun pludselig “Kan 
du ikke se det”? 
Jeg er klar over at tilstedevæ-
relsen af hende og den bestem-
te tone i spørgsmålet kræver 
min opmærksomhed og for-
mentlig også et svar. 
Jeg betragter hende og kan da 
godt se, at håret er lidt halv vådt 
og lidt uglet, hvor det til alle an-
dre tider er velfriseret og væ-
ret forbi en hårtørrer. 

Min første indskydelse er en an-
befaling af en hue med orange 
kant, hvilket nok ikke er en pas-
sende bemærkning.
Som de fleste andre mænd så 
kan jeg ikke se hvad der er galt, 

og jeg forsøger med en taktisk 
manøvre ved at sige et pause 
fyldord “Hva…!” 
Kvinder vil altid have et klart 
og tydeligt svar og altid det 
rigtige svar, hvilket betyder at 
jeg får endnu en klar besked i 
et toneleje lidt højere “Du ser 
mig jo ikke…”. 
Jeg er klar over at gulvet er 
ved at brænde under mig og 
febrilsk forsøger jeg, at fin-
de bare et lille vink med en 
vognstang, om det er øjnene, 
håret, øret, næsen eller noget 
andet som gør en forskel. 
Jeg forsøger det gamle tricks 
med charme og appel til følel-
serne og fremstammer, at du 
jo altid er smuk og ser dejlig 
ud. 
Lige så hurtigt som patronen 
forlader geværet efter et skud 
mod rådyret, ja, lige så hur-
tigt siges næste sætning i et 
toneleje, hvor enhver ikke er i 
tvivl om meningen med det der 
siges “Du ser mig jo ikke…” og 
svaret kommer prompte - ”kan 
du ikke se, at jeg er blevet lang-
håret og har fået krøller. Det 
er flere måneder siden, at jeg 
har været til damefrisøren”.

Vi mænd forstår så lidt og vi 
bliver udsat for mange ople-
velser og vi tænker vel tit på 
i vores resultatorienterede 
verden, at tingene vel kunne 
gøres mere enkelt ved bare, at 
sige “damefrisør - kør mig”.

Det måske kongelige jagtsel-
skab er imidlertid forsvundet 
og jeg gik glip af chancen for 
en forsidehistorie om måske 
kongelig deltagelse i jagtsæ-
sonen i Sønder Omme. 
Det eneste jeg må er, at køre 
op på tanken og fylde diesel på 
bilen til den kommende tur til 
damefrisøren. 

Da jeg tanker bilen kommer en 
af personerne med de orange 
stribede huer forbi og siger 
henslængt til mig. “Har du hørt 
at prisen på diesel stiger til 
igen 18-19 kr”. 
Jeg orker ikke flere spørgsmål 
og svarer blot. “Det betyder 
ikke noget - jeg tanker kun for 
200 kr pr gang”.

Ole Filip Hansen

Da kronprinsen måske 
kom til Sdr. Omme
- Af Ole Filip Hansen

ELEVAFTEN

BESTIL BORD SENEST 3. MARTS PÅ TLF. 75 34 17 00
www.sdr-omme-kro.dk   -   info@sdr-omme-kro.dk

Forbehold for små ændringer. BORDBESTILLING ER NØDVENDIGT.
SMALL DANISH HOTELS

4 retters menu 
+ overraskelser i en hyggelig atmosfære

Vi, Katrine og Freja, er snart er ved at være 
udlærte kokke, og vi er blevet sluppet løs. 

Vi har fået muligheden for at stable 
vores eget arrangement på benene.

Vi inviterer Jer alle til en hyggelig aften på kroen. 
Vores fokus er, at I kommer hinanden ved 
i en hyggelig atmosfære med god mad.

Vi har valgt at lave et delevenligt koncept. 
Så tag endelig din svigermor, børn, søskende og 

venner under armen og deltag den 10. marts 2023.

Vores dygtige kokkeelever 
laver hemmeligheder i køkkenet,
og kreerer en menu bestående af

appetizer, forret, hovedret og dessert
samt en lille overraskelse til kaffen.

468,-PR. KUVERT KUN

FREDAG DEN 10. MARTS FRA KL. 18.00

www.lyngposten.com
 post@lyngposten.com

Tlf. 61 16 57 67
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HAKKET
SVINEKØD
450 G.

Sdr.Omme

meny sdr. omme billigere end du tror

NAKKE-
KOTELETTER
4 STK.

FLØDE-
KARTOFLER
DE ORIGINALE
700 G.

KALKUN
CORDON
BLEU
4 STK.

FREDAGSMENU
SÆLGES LUN 
FRA KL. 17-18

STEGT FLÆSK 
M/PERSILLESOVS, 
KARTOFLER OG 
RØDBEDER

TILKØB DESSERT 20,- 

PORTVINS-
FROMAGE

pristjek

70700000
PR. STK.

Tine

25.-
marked

 TILBUDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 26. JANUAR TIL OG MED ONSDAG D. 1. FEBRUAR HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25

25.-
25.- 25.-

KOTELETTER
MARINERET
4 STK.

KOTELETTER
ALM. 4 STK.HJEMMELAVET

LØGPØLSE
CA. 350 G.

KYLLINGE
BRYSTFILET
280 G.

LANDGANGS-
BRØD 
MED 3 SLAGS 
PÅLÆG

35350000
PR. STK.

49499595
PR. PK.

2 STK. OKSE-
MEDALJON
M/BACON.
CA. 350 G.
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550000
PR. STK.

Sdr.Omme

pristjek

meny sdr. omme billigere end du tror

VEJ-SELV SLIK

FREDAG OG LØRDAG

889595
100 G.

15 STK. GESTUS SKRABEÆG
Str. M/L. 15 stk.
Max. 4 bk. pr. kunde pr. dag.

20200000
PR. BK.

889595
PR. BUNDT

GESTUS
BROCCOLI
Udenlandsk. 
Kl. 1.

32320000
PR. GLAS

30300000
PR. POSE

79799595
24 x 33 CL.

COCA-COLA,
COCA-COLA ZERO,
TUBORG SQUASH
ELLER FANTA
Flere varianter.
Afhentningspris.
Sælges kun i hele rammer

OMHU
APPELSINER
Udenlandske. 
Kl. 1.

25250000
PR. NET

GESTUS
JORDBÆR
Udenlandske. 
Kl. 1.

25250000
PR. BAKKE

LOTUS TOILETPAPIR
ELLER KØKKEN-
RULLER
Flere varianter. 25250000

PR. STK.

KLOVBORG 
OST
Flere varianter. 
650 g.

55550000
PR. STK.

NUTELLA
350 g.

HARIBO
Flere varianter.
325-375 g.
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Find de varer, du bruger mest i hverdagen til en fast lav pris – hver dag. 
Kig efter skiltene, når du handler i MENY.

FIRST PRICE
LOMMELETTER

10x10 STK.

875

PR. STK.

695FIRST PRICE
DIGESTIVE
400 G.

FIRST PRICE
HAKKEDE
TOMATER 
I DÅSE
400 G.

PR. STK.

595

FIRST PRICE
REMOULADE
400 G.

PR. STK.

1195

FIRST PRICE
MAYONNAISE
400 G.

PR. STK.

1195

FIRST PRICE
ALT-MULIG-KLUDE 10 STK.

PR. PK.

1195

FIRST PRICE
RENGØRINGS-
SVAMPE 
10 STK.

PR. PK.

750

FIRST PRICE
STEGE- OG BAGE
500 G.

PR. STK.

1095 FIRST PRICE
10 HÅNDVÆRKERE 600 g.

ELLER 12 MINI FLUTES 750 g

PR. POSE

1495

GRØN BALANCE
ØKOLOGISKE
GULERØDDER
1 KG.

PR. STK.

1100

SDR. OMME


