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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.

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 Jørgen Møller 
og resten af holdet på 
Hovedgaden 30 i Billund.

Billund afdeling
tlf. 76 88 91 60
sparkron.dk

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

En perfekt 
gave
-Af Kristina Svejstrup, 
Omme Centret.

Det var noget af en overraskel-
se da Billund Kommunes de-
mensteam kom på besøg. 
Især fordi de havde den vildes- 
te gave med til os. En Sanse 
stol.

Stolen er super god til fx vores 
borgere med demens, uro, psy-
kiske vanskeligheder m.m. 
Kuglerne stimulerer kroppens 
berørings- og muskel-led-sans, 
og deres tyngde og tryk øger 
kropsbevidstheden og giver ro. 
En perfekt gave til vores kom-
mende Sanse-rum.

Vi er så taknemmelige.

Der var stor begejstring, da Billund Kommunes demensteam gav Omme Centret en sansestol. 
Centerleder Linette Christensen var hurtig til at sætte sig i stolen.
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www.flowyourlife.dk
Vestergårdsvej 9 . 7260 Sdr. Omme

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

Hver skole og hvert dagtilbud 
planlægger selv sine egne for-
løb i Billund Builds, men alle 
arbejder med samskabende og 
den legende tilgang til læring. 

Hvad er et stærkt fællesskab?
Hvornår fungerer et fælles-

Billund Builds: Børn ser på stærke fællesskaber
Billund Builds er det største projekt, som binder alle børn i Billund Kommune sammen i forhold til Børnenes Hovedstad. 
I Billund Builds-ugen arbejder børnene med årets tema Stærke fællesskaber.

skab – og hvornår gør det ikke?
Det er nogle af de spørgsmål, 
som alle børn i både dagtilbud 
og skoler i Billund Kommune 
skal arbejde med i uge 5, når 
der er Billund Builds uge.
”Jeg er meget stolt over, at 
vi endnu en gang samler alle 

kommunens børn til Billund 
Builds. Som hjemsted for Bør-
nenes Hovedstad ligger læring 
gennem leg i vores DNA, og vi 
tror på, at børn er mindst lige 
så kompetente som voksne. 
Derfor former vi fremtiden 
sammen med dem, der skal 

leve i den. Det er netop, hvad 
Billund Builds går ud på: At ska-
be en bedre verden sammen,” 
siger Bjarne Larsen, formand 
for Billund Kommunes Børne- 
og Familieudvalg.

Temaet er denne gang Stærke 
fællesskaber, og det kan være 
forskellige fællesskaber som 
familien, legegrupper og ude i 
verden.
På Sdr. Omme Skole har f.eks. 
5. klasserne fokus på ”Mig, 
Skolen, Byen/Fritid og verden” 
– og de formidler deres viden 
ved bl.a. at lave video, podcast, 
teater og skrive. 
På Vorbasse Skole er temaet 
for børnene på mellemtrin ”Fra 
mig til OS!”

Børn lærer gennem leg
Billund Builds er ét af de mange 
initiativer, der tages i Børnenes 
Hovedstad, og det er et samar-
bejde mellem Billund Kommune 

Foto: CoC Playful Minds

Skoleindskrivning
Vi har fået indskrevet 24 nye elever til kommende 0. årgang og 
skolestartergruppe. De nye børn bliver skolestartere 1. april, så 
det rammer lige ind i påskedagene.
Velkommen til alle nye børn og forældre.

Playful Learning
Jeg har tidligere fortalt om, at Billund Kommune har et 6-årigt 
projektforløb, hvor skolerne skal arbejde med udgangspunkt 
i playful learning. Sdr. Omme Skole er blandt de to skoler, der 
sidst tager hul på det.

Her i januar har vi haft et workshop for alle underviserne i sam-
arbejde med Billund Kommunes konsulenter på området.
Hen over foråret vil der komme nogle dage, hvor underviserne 
skal på skolebesøg på andre skoler, der er godt i gang med at 
undervise efter lignende metoder. Det kommer til at give lidt for-
styrrelse ind i elevernes hverdag. Herefter er det planen, at vi 
stille og roligt går i gang med nogle små forløb hen over foråret 
for at få et indtyk af, hvordan eleverne tager imod en undervis-
ning, der er tilrettelagt på en lidt anderledes måde.

Opmærksomhed - lygter
Vi begynder at se lys forude, så snart kan børnene køre i skole 
i dagslys. Jeg har dog fået meldinger på, at der er flere mørke 
cyklister på skolevejen. Derfor er det vigtigt at få tjekket lygter 
og reflekser og få det taget i brug.

og CoC Playful Minds. Billund 
Builds finder sted for 8. gang, 
og der er sket meget på de otte 
år. Lige fra det år, hvor temaet 
var Music, og børn f.eks. lyttede 
til en koncert og efterfølgende 
pillede et instrument fra hin-
anden for at se, hvordan det 
fungerer, til i dag hvor det lige 
så meget handler om sam-
skabelse med børn, hvor børn 
oplever, at deres deltagelse og 
bidrag er værdifulde ind i no-
get, der vedrører både dem og 
omverdenen.

Skolechef Morten Kirk Jensen 
ser Billund Builds som en træ-
desten, hvor man er trådt fra 
event frem til en almen pæda-
gogisk praksis, hvor alle børn 
i Billund Kommune skal lære 
gennem leg.
”Skolen er for nogen blevet 
for konform og for akademisk 
og dermed for kedelig, og så 
mister vi for mange børn. Jo 

flere alsidige, pædagogiske læ-
reformer, jo større er sandsyn-
ligheden for, at flere kommer 
til at lære noget, og at de kan 
se meningen. Et af legens ka-
rakteristika er netop at kunne 
se mening med det, man laver,” 
siger Morten Kirk Jensen.

FAKTA om Billund Builds
Børn fra alle dagtilbud og sko-
ler i Billund Kommune deltager.
I uge 5 har alle fokus på Billund 
Builds, men en række dagtil-
bud/skoler kører Billund Builds 
over flere uger – fra to til syv 
uger.
Hver skole og hvert dagtilbud 
planlægger selv sine egne 
forløb, men alle arbejder med 
samskabende og den legende 
tilgang til læring.

Parterne bag er Billund Kommune, 
LEGO Fonden, CoC Playful Minds, UCL 
Campus Jelling. Flere studerende fra 
sidstnævnte deltager i projektugerne.

Cykelparkeringen
Der er nu videoovervågning på cykelparkeringen, så forhåbent-
lig er det slut med at pille ved andres cykler.

Billund Builds

I uge 5 arbejder vi med Billund Builds. I år er temaet: ”Stærke 
Fællesskaber”. Vi vil i løbet af ugen på forskellige måder sætte 
fokus på forskellige former for fællesskab.
Nogle af de yngste elever har fået hjælp af de store til at få lavet 
maskerne, og de store elever har været fantastiske til at hjæl-
pe de små. Som en del af det har alle børn lavet ansigtsmasker i 
gips. De skal farvelægges, hvorefter de bliver hængt op som en 
stor mosaik, hvor alle har bidraget til at lave en udstilling.
Afsløringen af dette kunstværk vil være fredag d. 3. februar 
10.15.

Flytning af børnehaven
Vi afventer fortsat en udmelding på, hvornår vi kan fortælle om 
flytning af børnehaven. Jeg forventer, at det snart bliver meldt 
ud.

Med venlig hilsen
Tonny Akselsen

Orientering fra Sdr. Omme Skole
Indsendt af Tonny Akselsen, Skoleleder
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Program:
18.00 - 18.30 Fællesspisning
18.45 - 20.00 Søren Gade fortæller om arbejdet som Folketingets formand
20.00 - 20.30 Anni Matthiesen fortæller om de nye arbejdsopgaver i Venstres folketingsgruppe
20.30 - 22.00 Kaffe og generalforsamling jævnfør vedtægterne i vælgerforeningerne

Tilmelding til formanden for din lokale vælgerforening, senest den 20. februar 2023:
HEJNSVIG: christian@trollundgaard.dk (22786467)
BILLUND-VORBASSE: sofie@schmahl.dk (31474626)
SDR. OMME: danielsen-bjerregaard@os.dk (40746221)
GRINDSTED: rlj@marmorline.dk (24251425)

Kun adgang for medlemmer, så hvis du endnu ikke er medlem, kan du stadig nå at melde dig ind ved 
din lokale vælgerforening. Der er stemmeret hvis kontingentet er betalt senest d. 27. januar 2023.

Menu, drikkevarer & evt. kaffe afregnes direkte med Sdr. Omme Kro
Middag (ekskl. drikkevarer) og kaffe kr. 170,-
Hvis kun kaffe kr. 50,-

Bestyrelserne Hejnsvig, Sdr. Omme, Billund-Vorbasse & Grindsted

Generalforsamling i
Hejnsvig, Sdr. Omme, Billund-Vorbasse og Grindsted Venstre.

Kom og hør indlæg fra
Folketingets formand, Søren Gade og vores genvalgte folketingsmedlem Anni Matthiesen

Mandag d. 27. februar 2023 kl. 18.00 på Sdr. Omme Kro

I anledning af min

50 års fødselsdag
vil det glæde mig at se

familie, venner og bekendte
Søndag d. 26. feb. kl. 12.00

I Sdr. Omme Multicenter

Tilmelding på sms 2078 6691
senest d. 16. feb. 2023

Venlig hilsen
Allan Gejl

Sangaften i Sognehuset i Sdr. Omme

Vi fejrer Kyndelmisse med en sangaften, hvor der også er
mulighed for at møde det nye Menighedsråd

Tirsdag, den 7. februar kl. 17:15 til 18:45

Vi synger en times tid, hvorefter der er et glas vin og en
pølse + snak

Arrangementet er gratis for alle, men kræver dog tilmelding
til Menighedsrådsformand Peder Arvad på tlf. 29 43 47 28

Medvirkende: Annette B og Claus N. sang og klaver samt
Peder Arvad og Peter S. Sørensen i køkkenet

VEL MØDT!

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

Årets Sports- og kulturgalla 
løber af stablen fredag d. 24. 
marts 2023 i Billund Idræts-
center, men allerede nu kan 
du indstille kandidater til de 
7 priser samt hædersbevis-
ninger, som uddeles til det 
traditionsrige show.

Kender du nogen inden for 
kultur- og fritidslivet i Billund 
Kommune, som fortjener at 
blive hædret? Så er det nu, du 
skal komme til tasterne. Fra 
tirsdag d. 10. januar og frem 
til og med fredag d. 10. februar 
kan du nemlig indstille kandi-
dater til den årlige Sports- og 
Kulturgalla.
”Vi håber, at mange igen i år 
vil benytte sig af muligheden 
for at give et skulderklap og 
en anerkendelse til de mange 
dygtige og talentfulde aktø-
rer, ildsjæle og foreninger vi 
har i Billund Kommune, siger 
Anette Andersen, Formand for 
Kultur- og Fritidsrådet i Billund 
Kommune.

Sports- og Kulturgalla rykker 
til Billund Idrætscenter
Kultur- og Fritidsrådet, som 
behandler alle indstillinger til 
Sports- og Kulturgalla, har øn-
sket, at Sports- og Kulturgalla 
kan rykke rundt i Kommunen. 
Det betyder, at showet i år af-
holdes i samarbejde med Bil-

Årets Sports- og kulturgalla
lund Idrætscenter. Showet 
som sådan består stadig af de 
traditionsrige elementer med 
prisuddeling, underholdning 
og lidt at spise.

Hædersbevisninger 
og årets priser
Igen i år vil der være hæders-
bevisninger til både unge un-
der 18 og udøvere over 18, der 
har opnået ekstraordinære 
toppræstationer ved DIF-god-
kendte mesterskaber eller til-
svarende, eller som fortjener 
en hædersbevisning for deres 
præstation inden for kulturom-
rådet eller fritidslivet.
Både hædersbevisninger og de 
syv priser uddeles på baggrund 
af præstationer begået i 2022.

Fakta om de syv priser
Årets hold: Kan tildeles et hold, 
som i det forgangne år har 
gjort noget ekstraordinært. 
Prisen er en særlig påskønnel-
se af holdindsatsen, der har 
medført unikke præstationer 
eller handlinger. Alle hold, der 
er hjemhørende i Billund Kom-
mune, kan foreslås; f.eks. et 
idrætshold, en spejdertrup, et 
teaterhold, sammenslutning af 
frivillige eller en løbeklub.

Årets leder/træner: Kan tilde-
les en leder eller træner, der 
fortjener et særligt skulder-

klap for sin indsats, og som løf-
ter opgaven ud over det sæd- 
vanlige; er inspirerende, ny-
tænkende eller på anden vis le-
verer en bemærkelsesværdig 
indsats.

Årets kulturtalent: Kan tilde-
les et kulturtalent, der har gjort 
sig særligt bemærket med sine 
resultater og udvist særlig vilje, 
engagement, færdigheder og/
eller udviklingspotentiale inden 
for sin genre.

Årets idrætstalent: Kan til-
deles et idrætstalent, der har 
gjort sig særligt bemærket 
med sine resultater og udvist 
særlig vilje, engagement, fær-
digheder og/eller udviklings-
potentiale inden for sin idræts-
gren.

Årets kulturpris: Kan tilde-
les en gruppe, en forening, et 
kulturelt miljø eller en ildsjæl, 
der har været med til at igang-
sætte, fremme eller synliggøre 
kulturelle aktiviteter i Billund 
Kommune og derved fremhæ-
vet kommunen regionalt eller 
nationalt.

Årets idrætspris: Kan tildeles 
et hold eller en enkeltperson 
for en helt enestående toppræ-
station inden for sin idræts-
gren og derved fremhævet Bil-

lund Kommune regionalt eller 
nationalt.

Æresprisen: Kan tildeles en 
gruppe, en forening eller en 
enkeltperson for at have ydet 
en særlig, gerne flerårig, ind-
sats for fritidslivet, kulturen 
eller idrætten i Billund Kom-
mune og derved markeret sig 
på en betydningsfuld måde til 
glæde for borgerne i Billund 
Kommune.
Sidste års vinder af Ærespri-
sen var Grethe Hede Jensen, 
som vandt prisen for sit man-
geårige virke i Grindsted Hus-
holdningsforening. 

Indstil kandidater senest 
fredag d. 10. februar 2023
På  www.billund.dk/sports-og- 
kulturgalla kan du fra d. 10. ja-
nuar og frem til og med d. 10. 
februar indstille kandidater til 
hædersbevisninger, ærespri-
sen og de øvrige seks priser til 
Sports- og Kulturgalla.

Det er Kultur- og Fritidsrådet i 
Billund Kommune, der behand-
ler alle indstillinger, hvorefter 
vinderne afsløres ved selve 
prisuddelingen fredag d. 24. 
marts i Billund Idrætscenter.
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Jørgen Clement, Venstre,  der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Solceller, vindmøller – i det 
hele taget energiforsyning er 
også områder, hvor byrådet 
skal træffe beslutninger, blandt 
andet i forhold til lokalplaner. 
For at blive klogere på dette 
var Kommunalbestyrelsen den 
12. januar på ekskursion, hvor 
et af temaerne var fremtidens 
energisituation og –forsyning.

Første besøg var ved en solcel-
lepark i Vandel, placeret hvor 
den tidligere militære lufthavn 
var beliggende. Den dækker et 
areal på 330 hektar – det sva-
rer til et areal på 2 x 1,65 km. 
Solcellerne er anbragt med en 
hældning på 45 grader hvorved 
sollyset udnyttes bedst muligt. 
Anlægget er indhegnet, hvil-
ket begrundes sikkerhed – når 
solen skinner, er der virkelig 
spænding på anlægget, så me-
get at det kan slå et menneske 
ihjel, hvis man rører de forker-
te steder. 

Vi spurgte ind til, hvorfor man 
ikke placerede solcellerne på 
tage af bygninger, og her var 
svaret, at det ville kræve for 
store vedligeholdelsesudgifter, 
og at det ikke kunne betale sig 
til kommercielt brug.

Vi spurgte også, om man kunne 
dyrke afgrøder mellem solcel-
lestativerne? I Vandel dyrker 

man såkaldt energigræs, som 
kan benyttes i biogasanlæg. 
Dyrehold med geder og får er 
ikke mulig, da begge dyrearter 
kan finde på at gnave i lednin-
gerne, fik vi oplyst.

De vilde dyr affinder sig med 
anlægget og bevæger sig frit 
omkring, rådyr og krondyr 
springer over hegnet, mindre 
dyr løber igennem.

Solcelleparker skal vi også for-
holde os til i Billund Kommune, 
og når vi taler om parker på 
min 100 hektar –svarende til 
et areal på 1 x 1 km, så er det 
noget, man kan se i landskabet. 
Jeg kan ikke forestille mig, at 
det vil være rart at blive nabo til 
et sådant anlæg. Det er derfor 
min holdning, at de skal place-
res på lokaliteter, hvor ganske 
få kommer.

Som det er nu, har mange 
private husstande solceller 
på taget, som betyder at man 
har en produktion af strøm, 
der dækker eget forbrug. 
Overskydende strøm kan sæl-
ges til el-nettet. Det er derfor 
nærliggende at undre sig over, 
hvorfor de mange kommunale 
institutioner og centre ikke får 
etableret solcelle anlæg på ta-
gene. Det er der flere årsager 
til. For eksempel skal der op-

rettes en privat virksomhed til 
at drive solcelleanlægget, dvs. 
at hver institution skal oprette 
en ”solcellevirksomhed”. 
Denne konstruktion virker 
vanvittigt og er for mig at se et 
benspænd.

Senere på dagen var vi i Frede-
ricia, hvor der i regi af trekant-
kommunerne, som Billund er 
medlem af, er blevet oprettet et 
sekretariat, der skal tiltrække 
investorer til Power2X anlæg 
og teknologi. I trekant-områ-
det passerer hovedledninger 
af strøm nord/syd og vest/øst, 
dvs. vi er lidt af et knudepunkt 
for den danske transport af el.

Power2X går i korthed ud på, at 
man via katalysatorer omdan-
ner strøm til typisk brint, som 
man så skal have transporteret 
derhen, hvor brinten skal bru-
ges, tankstationer, transport-
centre, lufthavene. Det er dog 
ikke en løsning, der ligger lige 
om hjørnet. En brintbil, jeg så 
på Sjælland for nogle år siden, 
kan køre 800 km på en oplad-
ning. Brinten interagerer med 
ilt fra luften og bliver til vand – 
processen frigiver energi, som 
man bruger til at bevæge bilen.

Der skal meget strøm til at 
producere brint og strømmen 
produceres ideelt set af vind-

Energi og Power2X 
Fremtidens energisituation og –forsyning

møller og solceller. Når kapaci-
teten ikke udnyttes i industrien 
og husholdningerne kan over-
skudsproduktionen bruges til 
produktion af brint.

Man kan også forestille sig, at 
man kan lave andre brænd-
stoffer på basis af strøm f.eks. 
brændstof til fly – jeg ved ikke, 
om teknologien er udviklet 
endnu, men det giver perspek-
tiver for f.eks. Billund Lufthavn.

Det er lidt fascinerende at tæn-
ke, at vi i Danmark står midt i 
en stor omstillingsproces af 
vores energiforsyning og ener-
giforbrug. Man regner med, 
at strømforbruget om få år er 
steget med 3 til 4 gange det, vi 
har i dag.

Solcelleparker, vindmøller og 
Power2X bliver noget, vi skal 
forholde os til i Billund Kommu-
ne – det går ikke over!! Der skal 
findes fornuftige og langtids-
holdbare løsninger, og nu har vi 
i kommunalbestyrelsen fået en 
indføring i, hvad det går ud på.

Mvh
Jørgen Clement
Indvalgt i kommunalbestyrel-
sen for Venstre i Sdr. Omme

Skriv om sport

Håndbold
Kampe i Sdr. Omme Multicenter

Torsdag d. 2. februar
 Kl. 20.30: Serie 1 Herre - Brande

Lørdag d. 4. februar
 Kl. 12.00: Serie 3 Damer - Ejstrup/Hærvejen
 Kl. 13.00: Serie 1 Herre - Karup/Kølvrå
 Kl. 14.10: Serie 2 Herre - Billund

Søndag d. 5. februar
 Kl. 13.00: U13 Piger - Billund
 Kl. 13.55: U13 Drenge - Brande
 Kl. 14.50: U15 Drenge - Skanderborg
 Kl. 15.40: Jyllandsserie damer - Team Esbjerg

Kom og bak vores hold op.

Vi  har 2 hold der spiller turnering i Vestjysk Billard union og også 
2 hold der spiller Senior/oldboys i en turnering som Givskud bil-
lardklub arrangerer.
 
Turneringen der spilles i Vestjysk Billard union/ VBU slutter den 
16. marts og Givskud turneringen slutter den 27. marts, hvor der 
efterfølgende er afslutningsstævne i Givskud i april.
 
Sidste uges resultater er:
VBU turneringen.
Sdr. Omme 1 - Sdr. Felding 1: Uafgjort 4 – 4
Sdr. Omme 2 - Oksbøl 2: Uafgjort 4 – 4 

Givskud turneringen.
Sdr. Omme 1 – Karlskov 2: 6 – 2 
Sdr. Omme 2 – Givskud 2: 8 – 0

Sdr. Omme billardklub 

Jeg ankom til Multicentrets lille 
konferencerum en onsdag ef-
termiddag og allerede på par-
keringspladsen kunne jeg høre 
glade, livlige og højt snakkende 
mennesker. Min første indsky-
delse var, at Danmark havde 
vundet over Ungarn og at jeg 
ikke havde været opmærk-
som på tidsforskellen mellem 

Fra Aktive Kvinder og Lokalhistorisk Arkiv i Sønder Omme
…  Vi kan jo kalde ham Mortensen….!

Stockholm og Sønder Omme. 
Men det var et muntert arran-
gement mellem Aktive Kvinder 
og Lokalhistorisk Arkiv i Søn-
der Omme, som omhandlede 
besigtigelse af gamle fotos fra 
byens mange aktiviteter. 
Efter en kort velkomst blev 
der på traditionelt vis sunget 
en sang “Når vinteren rinder i 

grøft og grav”. Jeg havde nok 
valgt en anden sang i dagens 
anledning med Rollo & King 
som hedder “Der står et billed 
på mit bord”, nemlig vinder-
melodien til det danske Melodi 
Grand Prix i 2001.

Herefter kastede alle 70 perso-
ner, fordelt omkring 8 borde, 
sig over de omdelte kuverter 
med fotos fra en svunden tid 
30-40 år tilbage og da jeg sad 
yderst fik jeg lov til, at åbne den 
første kuvert med teksten “Ak-
tive kvinder i 1988”.  Det første 
foto jeg tager op af kuverten er 
et billed af Peter Arvad og Hen-
ry Jepsen, som trækker 2 køer 
i forbindelse med Stavnsbånds 
jubilæet, men da jeg kun har 3 
års anciennitet i Sønder Omme, 
så er det ikke lige her jeg skal 
spørge til Aktive Kvinder.

Der er en munter og livlig debat 
om de enkelte fotos og per-
soner, hvor bemærkningerne 
flyver over bordet “jeg ved ikke 
hvad de hedder, men vi kaldte 
dem altid Mortensen” eller “Åh, 
ja, og dem her hed altid Grøn på 
vores vej”. 

Jeg kender ikke Mortensen, 
men de enkelte kommentarer 
skaber nye vinkler til Dirch Pas-
ser og Kjeld Petersens kendte 
monolog som hed “Tømmer-
flåden”, hvor den ene falder i 
vandet og Dirch spørger “hvad 
hedder han” og med en skinger 
stemme siger Kjeld Petersen 
“vi kan jo kalde ham Morten-
sen”.

Vi sidder utålmodigt og venter 
på næste kuvert og i spænding 
på nye oplevelser, men bordet 

vi skal veksle med dvæler ved 
fotos af barndommens gade, 
og en del har fået tårer i øjen-
krogene. Vi kan vel kun mindes 
Anne Linnets sang “Barndom-
mens gade” som baserer sig på 
Tove Ditlevsens roman fra 1942, 
men det ser ud til at barndom-
mens gade også er kommet til 
Sønder Omme.

Stilheden bliver pludselig brudt 
med sætningen “jeg ved godt 
hvad han hedder, men jeg kan 
ikke huske det og vi kaldte ham 
altid urmageren”. 
Jeg vil være venlig og rejser 
mig for en af kvinderne, som 
straks siger til mig “sæt dig det 
her tager tid”. 
Dvæle ved gamle fotos og no-
stalgi har ingen tid i Sønder 
Omme.

Mit barnebarn på 8 år sagde 
forleden morgen “jeg er godt 
nok træt. Det er det samme 
hver morgen. Hver dag det 
samme”. Jeg kunne kun svare 
ham således “så bare vent til du 
bliver 73 år og bliver inviteret til 
lokalhistorisk arkiv og skal gen-
nemse 1000 fotos af nogle som 
du ikke kender.

Ligesom vi er chokeret over 
hvad Mette og Adam kan fin-
de ud af på landets Rigsarkiv 
i “Forsvundne arvinger” på 
DR TV, så er det fantastisk og 
et godt arbejde som udføres 
på det Lokalhistoriske Arkiv i 
Sønder Omme. Det er med til 
at holde ånden og nostalgien, 
men ikke mindst historierne og 
minderne i live i vores by. 
Tak for det.
Ole Filip Hansen

Ole’s skriverier...
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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

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

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

Jo, hurra for de mange tiltag 
i det nye regeringsprogram, 
som mere eller mindre er 
sakset ud af De Konservatives 
valgprogram – vi kan i flæng 
nævne det frie gymnasievalg, 
øget arbejdsudbud, opgrade-
ring af psykiatrien, akutpakke 
til sundhedsområdet, skattelet-
telse i bunden, ja endda store 
lettelser i topskatten, et forslag 
som Venstre lodret vendte ryg-
gen og som Mette Frederiksen 
brugte til at lægge De kon-
servative for had – vi husker 
tydeligt ”Vil du have topskatte-

lettelser for velfærd – men nu, 
joh, det er ikke altid lige nemt 
at finde ud af, hvad de der poli-
tikere egentlig mener.....

Desværre bliver ”Hurra'et” no-
get forstemt af det faktum, at 
befolkningen nu igen skal ople-
ve politikere, som efter et valg 
gør det stik modsatte af, hvad 
man inden valgdagen lovede 
sine vælgere.

Jo, da, politik er forhandlin-
gens kunst, og for efter valget 
at få enderne til at nå sammen 

må der gives og tages, og det 
kan koste på valgløftekontoen, 
men når det drejer sig om rets-
forståelsen, så kan der efter 
vores mening ikke gives køb.

To nuværende medlemmer af 
regeringen bedyrede højt og 
helligt inden valget, at der IKKE 
kunne blive tale om samarbej-
de før Mette Frederiksen hav-
de været igennem en uvildig 
advokatundersøgelse. UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER.... 
hør blot f.eks Lars Løkke i DR 27. 
sept. Og Jakob Ellemann i par-
tilederdebatten på valgnatten.

De to herrer fredede ikke de-
res egen Inger Støjberg, men 

en statsminister, der uden lov-
givning herfor udrydder et helt 
erhverv, får lov at slippe, blot 
fordi hun har noget at handle 
med – undskyld, men det falder 
altså vi konservatives retsfor-
ståelse for brystet – der må 
være en kant for, hvor meget/
lidt man kan sælge sig selv for. 
Og at det så har kostet hver 
eneste dansker – fra 0 til 100+ 
- mere en 5.000 kr før skat, jo 
da, herregud....

Siden bedyrer det nyetablere-
de trekløver, at man naturligvis 
ønsker demokratiets vej med 
bredest muligt samarbejde, 
alle partier skal inddrages, 
men inden regeringen kan hol-

de 2 måneders forlovelsesfest 
har man med St. Bededags 
sagen klart manifesteret sin 
holdning til samarbejde: Vær 
enige med os eller glem alt om 
indflydelse. Jo tak, så er stilen 
lagt....

Derfor håber vi, at vælgerne 
– trods alt – ved næste valg, 
hvornår det så end kommer, vil 
have disse klare løftebrud med 
i baghovedet, inden de sætter 
deres kryds, vi havde ellers i 
i Det konservative Folkeparti 
i Billund kommune glædet os 
til at tage den nye regering 
på dens løfter om bredt sam-
arbejde med alle partier. Nu 
må vi i stedet vente og se, om 

regeringen så i stedet vil gen-
nemføre de gode konservative 
mærkesager, de annekterede i 
deres fælles program, det frie 
gymnasievalg har vi allerede 
fået tilbage.....

På vegne af Billund Konservative 
vælgerforening,
Jørgen Frederiksen,
Næstformand.

I anledning af den årlige generalforsamling i Billund Konservative vælgerforening udtaler vælger-
foreningen følgende om den nuværende politiske situation :

Så fik Danmark en ny regering, der tilmed vil føre konservativ politik,  og hurra for det, eller......

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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ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Sdr.Omme
 TILBUDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 2. FEBRUAR TIL OG MED ONSDAG D. 8. FEBRUAR HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

UGE 5 - 3/2:

UNGARSK 
GULLASH
M/KARTOFFELMOS.

TILKØB DESSERT 20,-: 

ÆBLEKAGE

Tine
FREDAGSMENU   SÆLGES LUN FRA KL. 17-18

NAKKEKOTELETTER 1,8 KG

RULLESTEG M/SVESKER 
EL. PERSILLE 1,7 KG

FLÆSK I SKIVER
 1,5 KG

SVINEKOTELETTER 
1,6 KG

BENLØSE FUGLE 1 KG

PR. PERS.

 65,- 
UGE 6 - 10/2:

FLÆSKESTEG
M/BRUNEDE 
KARTOFLER OG 
RØDKÅL.

TILKØB DESSERT 20,-: 
CITRONFROMAGE

UGE 7 - 17/2:

MØRBRADGRYDE
M/KARTOFFELMOS,
OG GRØN SALAT. 

TILKØB DESSERT 20,-: 
ÆBLEKAGE.

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

Tine

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

FRISKHAKKET
SVINEKØD 1,8 KG 
8-14% (IKKE SØNDAG)

HAKKET OKSEKØD 
1,2 KG 8-14% 
(IKKE SØNDAG)

kødmarked - se det store udvalg i butikken

pristjek

100.-
marked

OKSEKØD I TERN 1 KG

SKINKESCHNITZLER 1,2 KG

MARINERET ØLKAM 1,5 KG

HEL NAKKEFILET 1,8 KG

GRYDESTEG AF OKSEBOV 1 KG
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Sdr.Omme

pristjek

VEJ-SELV SLIK
FREDAG OG LØRDAG

20200000
8 STK.

STORE
APPELSINER
ELLER
KLEMENTINER
Udenlandske. Kl. 1.

RYNKEBY
FRUGTDRIK
ELLER SØD
BLANDET 
FRUGT & BÆR
Flere varianter.
1 liter.

MØRBRAD AF
DANSK GRIS
Med bimørbrad.

DR. OETKER 
RISTORANTE PIZZA
Flere varianter. 320-375 g. Frost.

889595
100 G.

AMO ELLER GLUTEN 
HVEDEMEL
Flere varianter. 2 kg.

GESTUS
FRILANDSÆG
Str. M/L/XL. 10 stk.

SANTA MARIA 
SPICEMIX ELLER 
TORTILLA
Flere varianter. 15-371 g.

FRIKADELLE - ONSDAG
HVER ONSDAG 
FRA KL. 11 - 17

VI STEGER
HELE 

DAGEN

VI STEGER
HELE 

DAGEN

550000
PR. STK.

22220000
PR. STK.

TORSDAGS-
SMØRREBRØD

meny sdr. omme billigere end du tror

29299595
PR. 1/2 KG.

10100000
PR. STK.

20200000
PR. PAKKE

15150000
PR. POSE

12120000
PR. STK.

20200000
PR. BAKKE
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FRIT VALG

950
FIRST PRICE 
ITALIENSK SALAT 
ELLER KARRYSALAT
300 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
PIZZA BOLOGNESE
3-PAK. 3X300 G.

PR. PAKKE

3995

PR. STK.

1250

FIRST PRICE
MINIMÆLK. 
0,4%.
1 L.

PR. STK.

1275

FIRST PRICE
LETMÆLK. 
1,5%.
1 L.

SDR. OMME

MORGEN-
MAD

KELLOGS,
NESTLE

M.FL.

FRIT VALG

2995

FIRST PRICE
HAMBURGERRYG
150 G.

PR. STK.

1495

FIRST PRICE
RULLEPØLSE
150 G.

PR. STK.

1695

FIRST PRICE
SALAMI 200 G.

PR. STK.

1395


