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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.

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

Nu nærmer den søde juletid sig med hastige skridt – og vi glæder 
os alle. Ventetiden er lang, men en lang ventetid går som regel lidt 
bedre med en sang; derfor synger vi julen ind! 

Vi synger julen ind sammen med Søren Peter Frøsig tirsdag d. 19. 
november 2022. Oprindeligt var planen at vi ville gøre det i kirken 
kl. 19.00, MEN, MEN, MEN vi fik en meget bedre idé! 

Alle der er interesseret i noget hyggeligt samvær omkring julens 
musikskat og nogle lune æbleskiver og varm gløgg er hjertelig 
velkomne til at tilmelde sig vores arrangement, som bliver afholdt 
tirsdag d. 29. november kl. 18.45 på Omme Centret. 

Tilmelding er nødvendig og skal ske til præsten på email:
ppp@km.dk eller på tlf. 29 12 80 05 senest d. 27. november.

- Indsendt af Kristina Danielsen.
Fredag eftermiddag var ca. 
70 børn samlet til en fælles 
dag med spring og leg som 
hovedoverskrift i Sdr. Omme 
Multicenter.
To instruktører fra DGI slog ve-
jen forbi, hvor SOIF Gymnastik 
havde planlagt denne eftermid-
dag for byens børn og unge. 

Der var lidt af hvert for både 
store og små og alle så ud til at 
nyde de par timer, hvor vi var 
samlet. 
Arrangementet var gratis og 
alle børn og unge kunne delta-
ge.
For skolebørnene var der 
spring og leg på tapetet og for 
de mindre var der gymnastik 

og leg. Den sjove eftermiddag 
blev kun afbrudt af en tiltrængt 
pause, hvor SOIF Gymnastik 
var vært for saftevand, frugt og 

grønt. Eftermiddagen kunne 
sluttes af med fælles spisning i 
cafeteriet, hvor der kunne kø-
bes lasagne. 
Arrangementet gik over alles 
forventninger og SOIF Gym-
nastik blev positivt overrasket 
over så mange fremmødte, 
både store og små. 

SOIF’s Fri fredag blev en stor succes ”Syng julen ind”

Levende musik
til festen med Ernst
Ernst Larsen 21 28 38 64 / 75 34 17 64
Se mere på www.larsenmusik.dk
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Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Sdr.Omme
 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 16. NOVEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 22. NOVEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Fødselsdag
med priser som 
i gamle dage

TORSDAGS-
SMØRREBRØD

DAGSTILBUD
MAN. D. 21/11 OG TIRS. D. 22/11

SLAGTERENS 
HJEMMELAVEDE 
JULEMEDISTER

PR.
1/2 KG
KUN

1295
SKARP FØDSELSDAGSPRIS 65,- 

KALVESTEG STEGT 
SOM VILDT M/ 
WALDORFSALAT, 
VILDTSOVS, TYT-
TEBÆR OG HVIDE 
KARTOFLER.

TILKØB: HJ.LAVET
SHERRYFROMAGE 18,-

Tine
PR. PERS.

Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25

RIBBENSTEG

          PR. 1/2 KILO 

24 95

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKAFTEKOTELETTER 
2 STK. CA. 500 G PR. BK.

              PR. BK. 

25 .- 
RULLESTEG M/PERSILLE
ELLER SVESKER CA. 1000 G

              PR. STK. 

50 .- 

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

SKARP FØDSELSDAGSPRIS
STJERNESKUD

              PR. STK. 

35 .- 

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

TINES TARTELETFYLD
CA. 1000 G

              PR. BK. 

29 .- 
SKARP FØDSELSDAGSPRIS

STRYHN’S LEVERPOSTEJ 
500 G

              PR. STK. 

19 95

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

Jens
Boye

SÆLGES LUN FRA KL. 17-18

FREDAGSMENU
KALVESTEG STEGT 
SOM VILDT
WALDORFSALAT, 
VILDTSOVS, TYT-
TEBÆR OG HVIDE 
KARTOFLER.

TILKØB: HJ.LAVET
SHERRYFROMAGE 18,-

Tine

SÆLGES LUN FRA KL. 17-18

FREDAGSMENU

              PR. STK. 

22 .- 
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Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Sdr.Omme

FIRST PRICE SUKKER 
1 KG. Max 6 stk. pr. kunde 
pr. dag

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 16. NOVEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 22. NOVEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Fødselsdagmed priser som i gamle dage

nyt nyt nyt
gULDbageren

fra grindsted
vender tilbage

FREDAG OG LØRDAG 
VEJ-SELV SLIK

                  100 G
                  KUN 

7 95

                1 KILO 

5 .- 

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

LURPAK 200 G GESTUS RUGBRØD
SOLSIKKE ELLER
SOFTKERNE 
800/1000 G

            FRIT VALG
             PR. STK. 

10 .- 
SKARP FØDSELSDAGSPRIS

STORE ÆBLER
RED PRICE ELLER
RØD HOLSTEINER COX

MOU HØNSE- ELLER
OKSEKØDSSUPPE 
1 KG
FROST

            FRIT VALG
             PR. STK. 

10 .- 
SKARP FØDSELSDAGSPRIS

FIRST PRICE 
PASTA SKRUER 500 G

LURPAK 200 G GESTUS RUGBRØD
SOLSIKKE ELLER
SOFTKERNE 
800/1000 G

            FRIT VALG
             PR. STK.              PR. STK. 

            FRIT VALG
             PR. STK. 

18 .- 

SKARP FØDSELSDAGSPRIS

             PR. STK. 

5 .- 
SKARP FØDSELSDAGSPRIS

            FRIT VALG
             PR. STK. 

2 .- 
SKARP FØDSELSDAGSPRIS
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Lyngposten udkommer online på www.lyngposten.com. 

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

Lyngposten udkommer tirsdag i hver uge. 
Artikler: Materiale indsendes senest lørdag kl. 16.00 eller mandag kl. 9.00 KUN efter aftale.
Annoncer: Materiale indsendes senest fredag kl. 12.00 - eller efter aftale.

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

Skriv til Lyngposten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

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

Lyngposten.
Vi bringer stort og småt, indsendt af  borgere, 

foreninger, klubber og erherv!

E-mail: post@lyngposten.com . Tlf. 61 16 57 67

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

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

ApS

JYSK FUGE
OG MONTAGE SERVICE
FACADERENOVERING/FUGESERVICE

TLF. 22 45 28 79
KONTAKT@JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

WWW.JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

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

KØB - SALG - BYTTE

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@lyngposten.com 
- eller send en fb besked på Lyngpostens facebookside. 

Sælges 
Ny skumnadras 
(koldskum) str. 
90x200x8 cm 
- nypris 495 kr. 
Kan købes for 
400 kr. Fejlkøb 
passer ikke i str.
Tlf. 21 40 39 34

Den 14. november vender Guldbageren fra Grindsted tilbage til 
Meny i Sdr. Omme, og det glæder de sig over i Meny.

Vi har haft mange kunder, der har efterspurgt et alternativ, så 
vi kontaktede Jørgen Fuglsang fra Guldbageren i Grindsted, om-
kring et samarbejde.

- Og Jørgen Fuglsang var igen var klar til at levere frisk brød til 
vores butik alle ugens syv dage, siger købmand Iver Egsgaard.
- Vi glæder os til samarbejdet. Vi har igennem mange år fået le-
veret brød fra Guldbageren i Grindsted og vi kender Jørgens høje 
standart, og både vi og vores kunder har været rigtig glade for 
brød fra Guldbageren, siger Iver Egsgaard.

Nu glæder vi os til igen at fylde hylderne med frisk brød fra Guld-
bageren i Grindsted.

Guldbageren vender tilbage som leverandør
til Meny i Sdr. Omme

Sdr omme judoklub, er en klub 
der rummer alle, uanset om 
man vil hyggetræne  med sine 
venner, eller om man vil træne 
mere seriøst og deltage i man-
ge stævner og arrangementer.
Men vi har nogle kæmpere der 
viser spæde step til at kunne 
tage det til The Next Level. 
Her menes, en dag at kunne 
deltage i store stævner som 
Danish Open, eller Matsu-
me cup. Måske endnu videre. 

Vi har i denne uge 2 kæmpere, 
Kathrine og Celica på talent 
camp i Horsens, hvor de i en hel 
weekend træner intensivt med 
kæmpere fra hele Danmark.
Efterfølgende er der stævne,  
- også i Horsens. 
Ud over vores to Talentcamp 
deltagere, har vi 3 kæmpere 
med. Victoria, Sofie og Lucas, 
der alle er spået gode chancer 
for sejre til stævnet. 

Vi er ikke professionelle.... men alligevel
Det er fantastisk for enhver 
sportsklub, at der er elever 
der går op i deres sport og 
virkeligt giver den gas til tur-
neringer. Det er noget især de 
mindre elever kan se op til og 
spejle sig i. 
Vi har både højere gradueret 
unge mennesker og helt nye 
elever, og den forskel i niveau 
er med til, at eleverne lærer 
hurtigere og træner mere 
koncentreret. 

Hvis man ønsker at træne 
mere en blot torsdag og fre-
dag i Sdr. Omme, har vi et 
samarbejde med både Her-
ning og Videbæk judoklubber. 
Her kan man komme op og 
få ekstra træning og træne 
med judokast, som man ikke 
træner med så ofte, - og få en 
mere alsidig modstand. 
Alle er velkomne, så kom ned 
og vær med. Vi ses.

Jacob er ugens kæmper for hans præstationer som træner 
og det store arbejde og engagement han lægger i klubben.

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Jacob ”Blå smølf”

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

Som alle vel efterhånden ved, 
står fængslet i Sdr. Omme 
overfor en stor udviddelse med 
en lukket afdeling.   Vi har i by-
rådet fået forelagt en lokalplan 
(En slags drejebog over planer-
ne for udviddelsen.) som vi så 
har vedtaget at sætte i høring. 
En del af planen drejer sig om 
hvorledes den store mængde 
ekstra trafik til og fra fængslet 
skal afvikles.

I det materiale vi som politikere 
blev bedt om at forholde os til, 
fremgik det at praktisk taget 
hele den øgede trafik mængde 
skal afvikles via Holdgårdsvej. 
På spørgsmålet om hvorfor, 
lød svaret, det er simpelthen 
nødvendigt for sikkerheden, at 
man kan have en fælles vagt/
indgang til fængslet. Der var 
foretaget en trafikanalyse, der 
viste, at det ikke ville betyde 
nævneværdigt at afvikle den 
ekstra trafik. Der var også  
foretaget en miljø screening, 
der fastslog, at det ikke er nød-
vendigt, at foretage en egentlig 
miljøvurderung, da der nær-
mest ingen påvirkning vil være 
for de berørte borgere.

Den 3. november 2022 var der 
så mulighed for, at se områ-
det hvor det nye fængsel skal 
ligge og få forklaret planerne 
lidt nærmere. Efterfølgende 
var der et borgermøde på Sdr. 
Omme kro, hvor man kunne 
stille spørgsmål til fængslet, 
folkene bag byggeprojektet og 
kommunens planafdeling.
Allerede ved fremvisningen af 
området begyndte jeg at få en 
dårlig smag i munden. Borge-
re der havde søgt aktindsigt 
kunne fortælle, at den del af 
traffikanalysen der forholdt sig 
til trafikken på den del af Hold-
gårdsvej, hvor der er beboelse, 
var blevet pillet ud af det, vi 
som politikere var blevet præ-
senteret for. Analysen skulle 
heller ikke forholde sig til tra-
fiksikkerheden overhoved, ikke 
engang påvirkning for bløde 
trafikanter, så det kan undre, 
hvorledes man i miljø screenin-
gen kan konkludere, at der kun 
vil være meget lille påvirkning 
af borgerne på Holdgårdsvej, 
og at der blandt andet på den 
baggrund ikke er behov for en 
miljøvurdering.

En anden ting der undrede 
ved fremvisningen var, at der 
overhoved ikke bliver talt om 
fællesvagt og adgang til det 

”FÆNGSELSNYD” OG MIDLER til 
OMRÅDEFORNYELSER I LANDSBYERNE

åbne fængsel. Det bliver slet 
ikke muligt, at få adgang til den 
åbne afdeling fra den lukkede 
afdeling eller omvendt. Ved 
borgermødet stod det mere og 
mere klart, at der slet ikke er 
tale om et sikkerhedsspørgs-
mål, når man vil gøre Hold-
gårdsvej til adgangsvej, der er 
derimod tale om, at det er den 
billigste løsning for både staten 
og Billund Kommune, hvis man 
kan bruge en eksisterende vej, 
og for at sige det ligeud, lade 
som om det dels er den eneste 
mulighed af hensyn til sikker-
hed, dels at det er en optimal 
løsning trafikmæssigt.

Jeg skal ikke gøre mig til en-
delig herre over, om det er 
den rigtige løsning, at benytte 
Holdgårdvej som hovedadgang 
til det nye fængsel, når man 
holder økonomien i projektet 
op mod de gener det vil medfø-
re for borgerne, især på Hold-
gårdsvej og i Holdgårdsparken, 
men også i mindre grad på 
Vejlevej og Grindstedvej, hvor 
traffiken jo også skal igennem. 
Det kan man jo kun afgøre, hvis 
der forelægger både analyser 
af trafiksikkerhed, især for 
bløde trafikanter, og bereg-
ninger over hvad det vil koste, 
at opgradere andre mulige ad-
gangsveje. Det jeg VIL gøre mig 
til herre over er, at de oplysnin-
ger man får, når man som me-
nig byrådspolitiker skal træffe 
afgørelser, ikke er manipule-
rede og misvisende, for at sikre 
man beslutter det, borgmeste-
ren, konstitueringspartierne 
eller ledende embedsmænd 
måtte ønske. Det sidste ord er 
slet ikke sagt i denne sag.

På byrådsmødet den 8. no-
vember var der et punkt om 
vedtagelse af en ny model for 
områdefornyelse i landsbyer-
ne. Kommunen finder det be-
sværligt, at benytte den stats-
lige områdefornyelsespulje, da 
det kræver et større arbejde, 
og man vurderer at et tilskud 
fra staten på op til 50%, ikke 
er besværet værd. Jeg synes 
faktisk 400.000 ekstra, når 
man får 800.000 til et projekt 
i en af kommunens landsbyer, 
bestemt er værd at tage med! 
Men uanset om man er enig 
med mig i det eller ej, er der tre 
problemer i de retningslinjer et 
flertal i byrådet stemte for.
For det første har man valgt, at 
vedtage de nye retningslinjer 
uden at have dem i høring ved 

landsbyrådene. Borgmesteren 
gik til valg på åbenhed, borger-
inddragelse og respekt for de 
frivillige kræfter. Det lader hun 
til at have glemt nu her på den 
anden side af valget.
For det andet er de kriterier, 
hvorpå man vil vurdere ansøg-
ninger fra landsbyerne sim-
pelthen komisk/håbløse, alt 
efter ens temperament. For 
eksempel er det en fordel at 
projekter ligger i centrum af 
landsbyerne. Der skal også ta-
ges hensyn til, om der i projekt-
gruppen er bred repræsentati-
on f.eks. alder, køn, foreninger, 
tilhørsforhold, nytilflyttede osv. 
Det er altså ikke København 
eller Aarhus vi taler om. Det er 
Sdr. Omme, Hejnsvig osv. hvor 
der næppe er mere end en 
5-700 meter til centrum, uan-
set hvor projektet ligger. 
Om der er nytilflyttede i pro-
jektgruppen, om det er mænd, 
kvinder, unge eller ældre der 
lige har overskud til at lægge 
det frivillige arbejde, der skal 
til, er vel også fuldkommen li-
gegyldigt!
For det tredje vedtages det, 
at de penge landsbyerne får 
til områdefornyelse, selv skal 
dække kommunens admini-
stration af projekterne. Det 
vil sige, at hvis vi i Sdr. Omme 
får 500.000 til et områdefor-
nyelsesprojekt, får vi faktisk 
kun 400.000 til projektet. De 
resterende 100.000 bliver pil-
let ud, til at betale lønnen til de 
medarbejdere på kommunen, 
der involveres. Kan nogen fore-
stille sig det samme ske, når 
diverse puljer til byfornyelse i 
Billund eller Grindsted bruges? 
Nej vel.

Jeg stillede et ændringsforslag 
om, at vedtagelse af den nye 
model for områdefornyelse i 
landsbyerne blev udsat, indtil 
den havde været i høring ved 
landsbyrådene, så landsbyerne 
og deres frivillige havde mulig-
hed for at give deres meninger 
til kende. Det blev desværre 
stemt ned, så ovenstående er 
den nye virkelighed for lands-
byerne.

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

Julen nærmer sig med hastige 
skridt. Inden vi får set os om, så 
er det den 1. december. 

De foregående år har Sdr. 
Omme Borger- & Erhvervsfor-
ening arrangeret julemarked i 
Multicentret den første søndag 
i advendt, og i mange år før da, 
blev julemarkedet afholdt på 
Hans Helles Plads.

Men i år har vi valgt at gå nye 
veje. Det skyldes bl.a. at det 
har givet større underskud end 
overskud at afholde julemar-
kedet, hvorfor vi har kigget på 
andre muligheder. 

Juletræstænding erstatter Julemarkedet

I år vil vi forsøge os med jule-
træstænding på Sigengtorvet.
Vi tror, at det kan blive en rig-
tig hyggelig tradition, at folk 
samles om at tænde det store 
juletræ på Sigeng Torvet.
 
Alle detaljer er endnu ikke 100 
procent på plads, men vi arbej-
der på sagen og hele program-
met vil komme ud snarest. 

På nuværende tidspunkt kan 
vi dog løfte sløret for, at Varde 
Garden stadig kommer og spil-
ler, Julemanden kommer forbi, 
der vil være fakkeloptog, salg 
af æbleskiver og gløgg og vi har 

andre nye tiltag på tegnebræt-
tet. Dog vil der ikke blive arran-
geret julemarked i år.
Tidspunktet flyttes fra den 1. 
søndag i advent, til lørdagen 
inden, så i år bliver det lørdag 
den  26. november 2022.

Vi håber på stor opbakning fra 
byen og vi glæder os til at se 
rigtig mange til Juletræstæn-
ding på Sigeng Torvet lørdag 
den 26. november.

Arrangementet starter kl 17.00 
med Varde Garden som går 
foran fakkeloptoget fra Omme 
Centret til Sigeng Torvet.

- Af Kristina Danielsen, Sdr. Omme Borger- & Erhverv.

MENY Sdr. Omme søger
Serviceminded salgsassistent

Meny Sdr. Omme  søger en salgsassistent, der skal være med til at sikre, at vores 
gæster oplever super kvalitet samt et spændende varesortiment. Du vil få selv-
stændige ansvarsområder. Stillingen er på fuldtid (37 timer/ugen).

Du bliver en del af en butik i konstant udvikling, hvor vi generelt oplever en travl 
hverdag med mange kunder. Du vil i den forbindelse få en vigtig rolle i vores 
koncept. Du vil få mulighed for at arbejde i en butik, hvor ikke to dage er ens, og 
hvor der er et konstant behov for udvikling og nytænkning, for hele tiden at sikre, 
at vores kunder får den bedst tænkelige indkøbsoplevelse.

Arbejdsopgaver: 
• Varebestilling og prisstyring
• Vareopfyldning
• Opbygning af spændende og inspirerende udstillinger
• Salgs- og indtjenings optimering
• Kvalitetssikring og fokus på den positive og inspirerende indkøbsoplevelse

Du:
• Er kvalitetsbevidst og har sans for detaljer
• Er salgsorienteret og i stand til at yde kompetent vejledning
• Brænder for at give dine kunder en god oplevelse med hjem
• Er kreativ i dine udstillinger
• Kan være både nyuddannet eller have længere erfaring indenfor detail branchen

Hvis du har kendskab eller interesse for frugt og grønt, vil dette være et stort plus, 
dog ikke at krav.

Vi tilbyder:
• Et spændende og varieret job i en dynamisk butik
• Gode arbejdsforhold samt personalegoder.

Synes du ovenstående lyder spændende så send en ansøgning til:
iver.egsgaard@meny.dk eller kom forbi butikken og uddyb gerne, hvorfor 

du ønsker at blive en del af vores spændende butik. 
Yderlige info om stillingen, kontakt: Købmand Iver på telefon: 40 83 02 99. 
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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
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LYNGPOSTENLYNGPOSTEN
ønsker SOIF tillykkeønsker SOIF tillykke

med de 120 årmed de 120 år
Her på de næste sider finder I udvalgte artikler og overskrifter, der fortæller om Sdr. Omme Idrætsforening, 

og om de mange præstationer, der har været gennem tiden. Artikler og overskrifter taler for sig selv. God læselyst.

En stor tak til Sdr. Omme Egnsarkiv for at låne 
os plads og mulighed for at kigge materiale 
igennem. Og en meget stor tak til Lyngpostens 
to assistenter, Mogens Hansen og Poul Erik 
Høj, for deres ihærdige arbejde og hjælp med 
at udvælge materiale til avisen. 
På billedet ses til venstre Mogens Hansen 
og til højre Poul Erik Høj i en ivrig debat om, 
hvem der er hvem på avisudklippet. 
Jo, de kunne fortælle rigtig mange historier.

Også en meget stor tak til jer der har ind-
sendt jeres tilbageblik og erindringer om ti-
den med SOIF.
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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.

Skriv til Lyngposten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

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

Lyngposten.
Vi bringer stort og småt, indsendt af  borgere, 

foreninger, klubber og erherv!

E-mail: post@lyngposten.com . Tlf. 61 16 57 67

Sdr. Omme IF 120 år.
I år fylder Sdr. Omme IF 120 år, og det fejrer vi med jubilæumsfest på lørdag. 120 år er 
mange år, og der har gennem årene været mange frivillige ledere igennem foreningen, 
der har været med til at skabe vores idrætsforening, som vi kender i dag. 
Så jubilæumsfesten er en hyldest til alle de frivillige, der siden idrætsforeningens stiftel-
se har været med til at præge foreningen.

Jeg har været formand for foreningen siden 2014, og før det var jeg med i håndbold-
bestyrelsen siden 2008. Det har været nogle dejlige år, men også år hvor der er brugt 
meget tid på at drive foreningen og arbejde med at sørge for, at alle i Sdr. Omme har 
haft en mulighed for at dyrke sin sport. Min indgang som frivillig leder i Sdr. Omme IF 
er vist den klassiske – man vil gerne yde en indsats for at der er gode idrætsmuligheder 
for ens børn. Derfor gik jeg ind i håndboldbestyrelsen i sin tid, og det var også derfor jeg 
accepterede opfordringen til at blive formand for idrætsforeningen.

Jeg tror alle, der har ydet et stykke frivilligt arbejde, kan skrive under på, at det er glæ-
den ved at se glade idrætsudøvere i hallen, på stadion eller i svømmehallen. Samtidig 
har jeg også oplevet et unikt sammenhold og godt samarbejde med andre frivillige, 
samtidig med, at det har givet gode venskaber. Et sammenhold og en klubfølelse som 
forstærkes af, at vi er en forening med mange år på bagen, hvor der gennem historien 
er skabt store resultater. 
Som nævnt er der også arbejde – også hårdt arbejde, når der eksempelvis skal skaffes 
frivillige til Jydefesten eller andre arrangementer, som kan skaffe penge til foreningen, 
men alle de sure timer er glemt, når man står i Flensborg med håndboldforeningen, og 
ser den umiddelbare glæde spillerne viser på banen, men også sammenholdet blandt 
spillere, forældre, trænere og ledere.

Eller når man er i hallen til den årlige gymnastikopvisning, og ser hvert hold præsentere 
det, de har lært i løbet af sæsonen. Ser børnene stråle i deres opvisningsdragt, og ser 
stolte trænere, som har lagt et stort arbejde i hele sæsonen, og det arbejde nu kulmine-
rer i opvisningen.

Eller når vi trygt sendte vores børn afsted til svømning, fordi der her også er nogle frivil-
lige, som står klar til at lære dem at svømme.

Eller når man er på stadion og se ungerne spille fodbold, er med til Kibæk Cup, hvor 
ledere og trænere er med til at skabe sammenhold og klubfølelse, som afslutning på 
fodboldsæsonen. Og igen oplever sammenholdet mellem forældrene på sidelinjen.

Eller når jeg trækker den blå løbetrøje over hovedet, for at deltage i et løb sammen med 
klubkammerater – f.eks. VM i halvmaraton i København eller Engsøløbet i Grindsted. 
Eller vores egen Sdr. Omme Løbet skabt af frivillige fra vores forening, og som har ry for 
at være et af de allerbedst arrangerede motionsløb i det syd- og midtjyske.

Så bliver man stolt af at være en del af vores idrætsforening, og ydmyg over det store 
stykke arbejde, som gennem flere generationer er ydet, for at skabe vores Sdr. Omme IF!

Med venlig hilsen
Allan Munk Nielsen
Formand, Sdr. Omme IF
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Sdr. Omme IF 120 år.
Jeg var formand for fodbold fra 2007-2017. Også dengang var det svært at få frivillige ledere, og der var mangel på 
spillere. Jeg husker ikke så meget de oprykninger og nedrykninger vi fik i denne periode, men kommer til at tænke 
på en lille solstråle historie som udspandt sig i 2014.

Vi havde stor mangel på spillere, og i bestyrelsen besluttede vi, at vi ingen senior hold kunne have med i turnering. 

Men jeg blev kontaktet af to unge fyre på henholdsvis 20 og 21 år, nemlig Marc Andersen og Jakob Rahbek, som 
sagde, at selvfølgelig skulle vi have hold med i turnering. De tilbød at skaffe spillere og i øvrigt selv være spillende 
trænere. Vi aftalte at holde et møde, det var med en vis skepsis at jeg gik til mødet med de to unge fyre. Jeg tænkte, 
at det vil da aldrig gå godt. 

Men jeg blev nærmest blæst bagover, for da de efter et 1½ times langt møde havde fremlagt alle deres tanker og 
ideer, til hvordan vi kunne få gang i fodbolden i Sdr. Omme igen, var jeg ikke i tvivl om, at de brændte for det. 

De fik næsten  frie hænder til at gå i gang. I løbet af kort tid, gik de fra at være 0 til træning til at være 25-26 til 
træning 2 gange om ugen. Sådan kørte det et par år, men alting har en ende, så da Marc og Jakob skulle til at læse 
i Århus, gik det desværre stille og rolig ned af bakke igen

Min pointe er, at man ikke skal være bange for at give de unge mennesker ansvar, såfremt de ønsker det. Mit håb 
for fodbolden i Sdr. Omme, at der findes flere derude, som Marc og Jakob.

Med de bedste ønsker for SOIF fodbold de næste mange år.
Bjarne Kristiansen
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Tillykke til SOIF med de 120 år.
Siden det nuværende Sdr. Omme Multicenter (fra starten 
kaldt Stadionhallen) blev bygget i 1970, har huset været 
omdrejningspunkt for Sdr. Omme Idrætsforenings aktivi-
teter.
 
Alle, der er vokset op i byen, har gennem tiden haft de-
res gang i “hallen”.  SOIF har gennem alle årene haft et 
meget bredt udvalg af tilbud til byens borgere, lige fra 
forældre/barn gymnastik til ældreidræt for seniorer.  
 
Svømmebadet var gennem mange år et dejligt sted for 
specielt byens børn at boltre sig i. 
Billedet er fra opstarten af svømmebadet omkring 1970.

Et stort tillykke fra os i Multicentret med tak for godt og 
konstruktiv samarbejde.

Sdr. Omme Multicenter
Henrik T.  Knudsen
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SOIF 120 år.
Når jeg tænker tilbage på min tid med SOIF, så husker jeg 
især årene 1992 - 1993. Det var en fantastisk sæson, hvor 
håndbold herrerne havde tre hold, der alle rykkede op.
Henrik Sten Andersen var træner for både første og andet 
holdet.

I Landspokalturneringen kom første holdet rigtig langt,  
- men blev til sidst slået ud af Skovbakkens anden divitions 
hold.

I den sæson havde Bodegaen den største omsætning no-
gensinde.

Tillykke SOIF med de 120 år.

Med venlig hilsen
Ejvind Larsen

Ejvind Larsen var formand for Håndboldafdelingen og blev 
senere formand for SOIF.
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Jeg blev medlem af Sdr.Omme IF først i 60erne, og har 
været det uafbrudt siden.
Det overrasker mig faktiskt, hvor mange år det er blevet 
til.
Jeg husker med glæde tilbage til starten og årene deref-
ter, i starten spillede jeg lidt håndbold mm, men så lidt 
tilfældigt faldt jeg over gangsporten. Jeg var godt klar at 
her blev der langt hen ad vejen arbejdet på eliteplan, 
min nabo hjemme fra funktionærboligerne ved fængslet 
havde lige været med til olympiaden i Rom.

Jeg fandt hurtigt ud af, at det var her, jeg befandt mig 
bedst, og at jeg tilsyneladende havde et talent udover 
det normale for denne sportsgren. Nogle ildsjæle hav-
de bragt denne lille landsbyklub op til at være ”verdens-
kendt” i Danmark, og jeg skulle blive en del af dette.
Det meste af min træning i starten foregik på en gam-
mel og slidt cindersbane rundt om opvisningsbanen på 
stadion. I dag ligger Idrætshallen på det meste af den 
gamle bane. Omklædning foregik i bygningen hvor der 
er Billard i dag, træningen foregik året rundt, men van-
det i omklædningsbygningen var lukket af om vinteren, 
så ville man lige vaskes lidt efter træningen, så gik turen 
med en spand i hånden ned til barber-mester Høj Mad-
sen, hvor vi fik en spand varmt vand.

Jeg vandt mit første danske mesterskab i 1966, og i min 
elitekarriere nåede jeg at vinde i alt 32 individuelle dan-
ske mesterskaber.
På den tid var det at dyrke eliteidræt absolut en ama-
tørbeskæftigelse, udover nogle timers daglig træning 
(senere lidt mere), skulle skolegang, arbejde mm også 
passes.
Ens sponsorer var ens forældre, og hvad man selv ev-
nede at bidrage med. Der var ikke noget der hed Team 
Danmarkstøtte eller for den sags skyld foreningsstøtte.

Jeg var pavestolt da jeg blev udtaget til at repræsentere 
Danmark i en landskamp mod de stærke englændere i 
London, det var i 1966. MEN vi deltagere måtte selv be-
tale halvdelen af rejsen til London, - det var betingelser-
ne dengang. Og som et kuriosum husker, at da jeg kom til 
Billund Lufthavn for at flyve til København, så havde jeg 
glemt mit pas. Landsholdsdeltagere hang ikke på træer-
ne i Billund lufthavn dengang, så piloten sagde at de ville 
vente med at flyve, hvis vi kunne skynde os at tilveje-
bringe passet.

Svenskerne og englænderne var mine største konkurren-
ter på den tid, og jeg er pavestolt over, at jeg har for-
bedret 3 verdensrekorder, sat netop af piger fra disse 2 
nationer.

Den sidste blev sat – under behørig opsyn – netop på 
vores nyanlagte stadionbane her i Sdr. Omme. Det var en 
råkold lørdag i oktober 1973, husker jeg.

Noget af det, der står rigtigt stærk i min erindring, er den 
opmærksomhed som jeg og en lidt upåagtet idrætsgren 
fik, i forbindelse med mine verdensrecorder.
Årets bedste idrætsudøvere i Danmark blev jo hvert år 
kåret under stor festivitas, og pludselig så jeg også mit 
navn blandt store idrætsnavne i landets aviser, som op-
takt til kåringer.
”BTs GULD” som er den fornemste idrætspris herhjem-
me, havde jeg den store glæde og oplevelse, at blive 
stemt til tops i. Også Ekstrabladet havde sin kåring ”Årets 
tolver”, og igen havde jeg den kæmpeoplevelse at bli-
ve stemt til tops, kun overgået af årets verdenmester i 
speedway Ole Olsen.
Og det at være med til at feste og blive fejret sammen 
med mange store danske idrætsstjerner var noget, 
som gav blod på tanden og lyst til at give den en ekstra 
tand under træningen hjemme på træningsturene i Sdr. 
Omme.

Jeg glemmer heller ikke de oplevelser jeg fik lov at få i 
forbindelse med Vejle Amts Folkeblads årlige kåringer. 
At læserne flere gange stemte mig foran så store lands-
holds fodboldkoryfæer som bl.a. Ulrik le Favre og Johnny 
Hansen var en ære og oplevelse.
Stor var min glæde også, 50 år efter, at blive inviteret ind 
på Vejle stadion og møde de samme personer igen.

Noget af dette står virkeligt stærkt i min erindring, men 
der har jo været rigtigt mange flere, og jeg vil aldrig glem-
me mine mange dejlige klubkammerater, med hvem der 
har været så mange store oplevelser.

Jeg holdt mig blandt verdenseliten igennem 11-12 år, 
og det der i dag ærgrer mig mest, er den kendsgerning, 
at kvindekapgang først kom på det olympiske program 
i 1992. Herrerkapgang derimod har uafbrudt været OL 
disciplin i næsten 120 år.

Sdr. Omme IF har altid været min klub, og vil altid vedbli-
ve med at være det. Jeg har altid været stolt af at bære 
navnet på ryggen.  

Tillykke med de 120 år.

KARIN MØLLER THOMSEN 
(dengang Karin Møller)  

SOIF 120 år.
Et tilbageblik…….
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SOIF – håndbold og idrætsforeningen har været en del 
af mit liv gennem masser af timer – både som spiller, 
træner og formand. Det at være en del af en sådan sam-
ling mennesker giver en masse oplevelser men også på 
erfaringsbasen. 

Mit ringbind ”Håndbold” – blev taget ned fra reolen, 
hvor der er en masse avisartikler, som får en til at tænke 
på nogle af de oplevelser der har været.

Flensborgturen – det har mest været en årlig tilbageven-
de tur til Flensborg, som startede tilbage i 80’erne – er 
meget sikker på at det var Ejvind Larsen, som egentlig 
kom med ideen. Ideen som blev til virkelighed og blev 
en kæmpe succes – det at man som ungdomsspiller skul-
le til Tyskland – altså udenlands – for at spille bold. De 
unge havde fået lidt lommepenge med hjemmefra – og 
slik kostede næsten igenting – de havde nok ikke tænkt 
på, at det ikke var priser i danske kroner. Trænerne hav-
de også mange alsidige opgaver – i løbet af turen havde 
de på skift deres hold med på gågaden, hvor specielt Mc 
Donald blev besøgt, men også ved aftentiden, kunne der 
spørges ”kan du ikke nusse min øreflip, det plejer min 
mor at gøre”. 

Tanker fra møderne i hovedbestyrelsen – en del af mø-
derne var, at alle formænd fortalte, om hvad der ske-
te rundt i afdelingerne –når turen kom til kapgang, Kai 
Thomsen, så var det sikkert og vist, at han brugte lige så 
meget tid, som vi andre gjorde til sammen. Der skulle vi 
høre om præstationerne – hvordan der blev trænet med 
masker, så man kunne træne med et højere luftfugtighed 
og meget andet. Der blev holdt julefrokost hvert år, hvor 
et kendetegn under Walther Friede (formand for idræts-
foreningen), var at vi altid så ”Julefrokosten (1976)”.

Damerne rykker op – seniordamerne rykker op sidst i 
80’erne, skulle spille deres sidste kamp om søndagen, 
hvor det skulle fejres med champagne – Poul Erik fra 
Brugsen ville sponsorere en sådan flaske, så jeg hentede 
den, posen med indhold blev hængt på min cykel og jeg 
trak hjemad med champagne og mange andre varer. Jeg 
mødte en af drengene fra Simmelsgård (præsten), som 
havde plukket vintergækker i haven og spurgte om jeg 
ikke ville købe en buket, jeg syntes det var sødt og det 
ville jeg. Det gjorde bare at jeg tabte posen på cyklen og 
champagnen piblede ud – måtte så købe en ny flaske. 
Damerne vandt og det blev fejret.

Trænere – en kæmpe opgave for bestyrelse er at finde 
trænere til alle hold, det er mange timer trænerne skal 
bruge på den opgave, skal altid være forberedt til træ-

ning – de skal med ud til kampe oftest i weekenden, så 
det er virkelig nogen som er dedikeret til en sådan udfor-
dring. Et år kneb det med at finde en dametræner. Spil-
lerne satte sig for selv at tage handsken på – kreerede en 
annonce, hvor de søgte træner af hankøn med angivelse 
af forskellige mål – lavet på en meget humoristisk måde 
– det gav masser af omtale i aviserne, men ingen træner 
på baggrund af annoncen.

Sportens Venner – har været en vigtig spiller/aktør, som 
har gjort det muligt at lave forskellige tiltag i idrætsfor-
eningen – i håndbold har det bl.a. gjort det muligt med 
før omtalte Flensborgtur for alle ungdomsspillere. Spor-
tens Venner har selvfølgelig bidraget på mange andre 
måder, derfor syntes håndboldbestyrelsen at vi skulle 
tage til banko en mandag aften på kroen – vi grinede lidt 
af, at vi var nye – vi satte os selvfølgelig ved det forkerte 
bord, men fandt da en plads, hvor vi kunne få vores ban-
koplader frem. Som altid er der mange ting som skulle 
vendes, når vi mødtes, det resulterede så i ,at nogen ved 
siden af syntes vi skulle tie, mens spillet kørte.

Herresiden – som formand er det altid rart når det bl.a. 
resultatmæssig går godt. Ynglingeherrer, som født om-
kring 1969, der var der et hold som virkelig gjorde det 
godt – var klar til Jysk Mesterskaber, som skulle spilles 
her i Sdr. Omme, det var en dag, hvor der virkelig var 
mange mennesker i hallen. Disse unge mænd blev jo se-
niorer, så sammen med de andre spillere fik vi et hold, 
som gennem de kommende år resultatmæssig var noget 
vi kunne være stolte af. Herrerne vandt også landsme-
sterskaberne i udendørs håndbold tilbage i 1991.

Specielt 2 fra dette hold – er et par som har gjort et 
kæmpe arbejde rundt omkring i afdelingen – nemlig Ole 
Nielsen og Thomas Larsen, som har gjort deres som træ-
nere – holdledere, bestyrelsesmedlem mv. Men der er 
selvfølgelig mange andre, som man ser, giver en kæmpe 
hjælpende hold. 

En hjælpende hånd er en nødvendighed for at en for-
ening kan leve – så man må sige at det er lykkedes i Sdr. 
Omme Idrætsforening.

TILLYKKE med de 120 år. 

Med venlig hilsen
Lone Danielsen
Tidligere formand for håndboldafd.

SOIF 120 år.
Tilbageblik på en håndboldafdeling 
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Vi flyttede til Sønder Omme i 1985 og blev egentlig kort tid 
efter medlemmer i SOIF, dels i håndboldafdelingen, dels i 
gymnastikafdelingen. Der har gennem mange år været god 
ånd og aktivitet i de forskellige afdelinger i SOIF, det bevidner 
avisudklip, omtale, billedmateriale og beskrivelser om. 
Gennem årene er der også kommet flere afdelinger til. SOIF 
er medlem af DGI (Danske Gymnastik- og idrætsforeninger, 
med det formål at styrke de frivillige foreninger som ramme 
om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for 
at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter).

Foreningsliv er at løfte i flok. Det er givtigt at være instruktør, 
hvor du som frivillig – fordi det er noget du brænder for – mo-
tiverer andre og lærer at forholde dig til mennesker og deres 
behov, samarbejde med andre instruktører, undervise på dit 
niveau og udvikler dig som instruktør, ved at se på deltager-
ne. Via SOIF og DGI kan man komme på inspirationskurser.

Gennem 25 år som instruktør og nogle som formand i gym-
nastikafdelingen, har jeg haft kontakt med mange børn og 
voksne. 

De første år på forældre-barn holdet (sammen med Pia Eske-
sen), hvor de små spændte poder kommer ind i den store 
hal, med far eller mor i hånden og med store øjne den første 
gang. Siden finder de hurtigt deres kammerater fra dagplejen 
og knuser hinanden. Når hallen så fyldes med skumredska-
ber, bolde, hulahopringe m.m., ser man hvor energisk de ta-
ger del i de forskellige mulige og umulige øvelser.

Ligeledes ses når de lidt større skolebørn glædestrålende 
kommer og fortæller, at nu kan de stå på hænder eller slå en 
vejrmølle – nu har de ”knækket” koden. Ofte ”smitter” det, at 
deltage i sport. Det er så dejligt at Anne kommer og siger at 
hun har taget Sofie med til gymnastik. Jeg tror det er fordi at 
man føler glæde og velvære ved at bevæge sig og når legen 
kommer ind over, så er der konkurrencemomenter i og det 
elsker vi egentlig alle.

Det der inspirerer som instruktør er når børnene kommer 
drønende ind i hallen, får bevæget sig til musikken sammen, 
boltrer sig med hinanden og tumler sig i redskaberne og går 
fra timen sammen med sved på panden - med et ”vi ses på 
tirsdag”.

SOIF er en kvalitet i lokalsamfundet. Der er flere lokale ek-
sempler på, at sporten har betydet kvalifikationer udover det 
sædvanlige, og man derved arbejder videre med sporten på 
konkurrenceplan. 

Vi har i dag et multicenter, som base for SOIF, der fungerer 
med alle mulige aktiviteter. Der er tilbud til såvel børn som 
voksne i alle aldre. Så der er ingen grund til at holde sig tilba-
ge. 

Stort TILLYKKE til SOIF.

Med venlig hilsen
Dorthe Christensen

SOIF 120 år.
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 Smedegade 9, 7260 Sdr. Omme   Tlf.: 22 68 88 30   Mail: jj@jjstaalmontage.dk

Skriv til Lyngposten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

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

Lyngposten.
Vi bringer stort og småt, indsendt af  borgere, 

foreninger, klubber og erherv!

E-mail: post@lyngposten.com . Tlf. 61 16 57 67 Tlf. 40 28 67 03

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
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