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

Billund afdeling
tlf. 76 88 91 60
sparkron.dk

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

Alm. fortov

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

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

Snerydning i Sdr. Omme
Udføres for private og erhverv

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

TLF. 4042 9240
TV@VESTERBYMILJO.DK

Har fysioterapi og en 
gammel bygning på over 
100 år noget tilfælles?
- Det fortæller Liset Daniel Egs-
gaard, indehaver af LE Fysiote-
rapi og den gamle stationsbyg-
ning i Sdr. Omme  om.

Der er højt til loftet og ingen 
isolering i væggene, i disse ti-
der ryster vi på hovedet og slår 
kuskeslag. Byggestilen æn-
drer sig gennem årtierne og 
det samme gør behandlingen 
inden for fysioterapi. Der blev 
ikke sparet på ressourcerne, 

Er det dårlig faglighed, eller vidste vi ikke bedre?

da de store og prangende sta-
tionsbygninger blev opført i 
1920érne, dengang var vi ikke 
så energibevidste, som vi er i 
dag og ingen tænkte på ener-
gikriser.

Tiderne skifter, der er sket 
rigtig meget inden for fysiote-
rapi og behandling. Tilbage i 
1970erne var fysioterapeuter-
ne rigtig gode til at massere 
alle smerter væk og patienter 
lå med varmepakninger i 30 
minutter inden behandlingen. 
På sygehusene lå man endda i 
stræk med snore omkring ank-

ler og håndled for at få discus-
prolapser til at smutte ind på 
plads igen. 

Den Gamle Station har også 
gennemgået forandringer, som 
har været sin tid tro. Det kan 
ses på den gamle postbygning, 
som i 1970´erne blev omdan-
net til toiletter til de rejsende, 
her blev der isat vinduer som 
var smalle og tidstypiske for 
det årti. 

Det vi gjorde dengang, var 
ikke forkert, men vi ved bedre 
i dag, det gælder både inden 
for byggebrancen og sund-
hedssektoren. 

Så med et ønske om at bevare 
og bringe Den Gamle Stations-
bygning tilbage til den oprinde-
lige klassiske stil, er der lige så 
stort et arbejde med at deltage 
i fysioterapeutiske kurser og 
følge med udviklingen inden for 
behandling. 
Som fysioterapeut i dag er 
der i højere grad fokus på hele 
mennesket. – Psyken er lige så 
vigtig som aktivitet og træning. 
Det er vigtigt og oppe i tiden 
at patienten har forståelse for 
hvad smerter er og hvordan 
kroppen er bygget op for selv 
at kunne håndtere sine smer-
ter.

I år er de 4 gamle vinduer over 
mod Multicentret skiftet, det 

ses ikke da de er i samme stil 
som de gamle. Stilen inden for 
fysioterapi er dog skiftet ud, 
nu indgår moderne apparater 
som feks. akupunktur med 
strøm og shockwave, da det 
har en god effekt på sener og 
muskler.

Liset fandt tilfældigt dette unikke skilt på Sjælland, hos Frode og Rikke, 
som hun bare måtte have med hjem, hvor det hører til.

Smalle 70´er vinduer, som 
blev sat i da der blev etableret 
toiletter i den gamle postbygning. 
Vinduerne er rådne, det er planen 
at det skal mures til, for at komme 
tilbage til den klassiske 20´er stil.
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ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

RULLESTEG M/SVESKER 
EL. PERSILLE 1 KG

Tine
FREDAGSMENU   SÆLGES LUN FRA KL. 17-18

PR. PERS.

 65,- 
UGE 49:

STEGT FLÆSK
M/PERSILLESOVS,
RØDBEDER OG
HVIDE KARTOFLER.

TILKØB DESSERT 38,-: 
CHEESECAKE
TIL 2 PERS.

UGE 50:

SKINKESCHNITZLER
M/BRASEDE KARTOFLER,
ÆRTER OG
BEARNAISESAUCE.

TILKØB DESSERT 18,-: 
CHOKOLADE-
MOUSSÉ.

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

Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 7. DECEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 13. DECEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

PR. STK.

5000
SKARP PRIS

1 KG.

3995
SKARP PRIS

1 KG.

3995
SKARP PRIS

GESTUS ÆBLESKIVER

PR. POSE

1200
SKARP PRIS

TORSDAGS-
SMØRREBRØD

PR. STK.

2200
SKARP PRIS

UGE 51:

LUXUS
STJERNESKUD
M/2 STEGTE FISK, 
DRESSING OG PYNT.

Jens Boye

39TORSDAGS-

RÅ RULLEPØLSE

PR. 1/2 KG.

3995
SKARP PRIS

DOG IKKE SØNDAG

DOG IKKE SØNDAG

pristjek

udpluk fra 
slagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingenslagter-afdelingen

PR. 1/2 KG.

1495
SKARP PRIS

FRISKHAKKET SVINEKØD
8-14%

RIBBENSTEG
AF DANSK GRIS

HJEMMELAVET 
JULEMEDISTER
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Kims Chips, Snacks eller Nødder 
       Flere varianter.   80-235 g . 

 Paradiso Asparges 
       Fine aspargessnitter, Hvide 
kongeasparges eller Grønne 
kongeasparges.  
 110-240/180-430 g . 
 Max. kg pris 109,09   .      

GESTUS RUGBRØD
SOLSIKKE ELLER
SOFTKERNE 
800/1000 G

OMHU appelsiner 
eller klementiner 
 Udenlandske .    Kl. 1 .   
 950-2000 g . 

PR. PAKKE

2500
SKARP PRIS  Gestus Ovn-Kartofler 

       Flere varianter.   500-800 g .

PR. POSE

1000
SKARP PRIS

PR. STK.

1000
SKARP PRIS

torsdag og fredag -20% på alt vin

Billige sodavand.   Coca cola alm. eller zero, fanta 
exotic eller Alm.          18 x 25 cl. + Pant.  max 4 ks. pr. kunde pr. dag.

18X25 CL.

3500
SKARP PRIS

FREDAG OG LØRDAG 
VEJ-SELV SLIK

100 G.

895
SKARP PRIS

GESTUS RUGBRØD

 Gestus Ovn-Kartofler 

PR. POSE

1295
SKARP PRIS

Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 7. DECEMBER TIL OG MED TIRSDAG D. 13. DECEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

Kims Chips, Snacks eller Nødder 

SKARP PRIS

DOG UNDTAGET TILBUDSVIN FRA AVISEN

pristjek PR. STK.

1200
SKARP PRIS
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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.

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

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

Billund Kommune har de sidste 
ca. 2 år arbejdet målrettet med 
DK2020 klimaplan, og på sidste 
temamøde i kommunalbesty-
relsen, var det på dagsorde-
nen, hvordan vi når målene i 
2030. 

Det var et spændende møde 
med mange gode input. Og der 
er ikke tvivl om, at skal vi nå må-
lene, skal der virkelig gøres en 
indsats, samt også tænkes ud 
af boksen. 
Samtidig kommer vi til at gøre 
op med nogle af de vante ting vi 
har gjort.

For at bringe vores CO2 ud-
ledning ned, er der forskellige 
greb man kan ty til, og det var 
noget af det vi blev præsente-
ret for på mødet. 

Blandt andet kan man tage lav-
bundsjorde ud af landmandens 
landbrugsjord. 
Det er faktisk et effektivt greb, 

og mange landmænd er klar til 
at gå med i en sådan ordning.

Andre greb er selvfølgelig at 
opsætte flere vindmøller og 
solcelleanlæg. 
Det er normalt noget, der er 
stor enighed om, at vi er glade 
for den grønne strøm, som dis-
se anlæg producerer, men vi vil 
helst ikke have dem som nabo. 

Der er dog ingen tvivl om, at 
hvis vi vil den grønne omstilling, 
så kommer vi til at gøre op med 
denne tilgang.

Der er søgt om flere solcellean-
læg i Billund Kommune, og der 
skyder nogle af dem op.

Desværre synes jeg, at de 
skæmmer vores natur, og jeg 
kan ikke forstå at man skal pla-
cere dem i naturen i det åbne 
land. 
Godt nok har vi i sidste periode 
fået vedtaget et sæt regler for, 

hvordan projektet skal opstilles 
og afskærmes af beplantning.

En anden løsning, som jeg me-
ner er mere rigtig at bruge 
først – inden man begynder at 
opstille solceller i naturen, er 
at bruge bygninger – offentlige 
som private. 

Lad os få solcellerne op på ta-
get, og udnytte den plads først.
Det gælder om at få gjort reg-
lerne på dette område rettet til, 
så det er nemmere at opstille 
cellerne på taget. 

En anden mulighed er at ”over-
dække” vores parkeringsplad-
ser med solceller. Her er der 
masser af plads til solceller, 
som kan udnyttes bedre, i ste-
det for kun at være parkerings-
plads. 
Frankrig har netop vedtaget 
et lovforslag, hvor nye parke-
ringspladser skal overbygges 
med solceller.

Kommunens klimaplan RETTELSE
Julegudstjenesten på Omme Centret blev i sidste uge 

annonceret til at starte kl. 15.00 - den starter kl. 16.00. 

Julens gudstjenester

22. december kl. 16.00. Julegudstjeneste på Omme Centret.
24. december kl. 11.00, 13.00 og 16.00. Gudstjenester i kirken. 
25. december kl. 10.00. Gudstjeneste kirken.
26. december kl. 10.00.  Gudstjeneste kirken. 
31. december kl. 14.00. Gudstjeneste med efterfølgende 
champagne og kransekage. 

Sognepræst 
Patricia Paarsgaard Beck Poulsen

Orientering fra
Sdr. Omme Kirke

Bargums synder 
af Sofie Malmborg

Jeg glæder mig til at følge ar-
bejdet med vores DK2020 kli-
maplan!

Med venlig hilsen 
Allan Munk Nielsen 
Byrådsmedlem, 
Billund Kommune
Det Konservative Folkeparti

Anette Madsen er startet som ny skolesekre-
tær 14. november.
Velkommen til Anette. Vi ser frem til samar-
bejdet og håber, Anette bliver glad for at være 
her.

Beate Thunberg har valgt at stoppe som læ-
rer her til nytår for at gå på pension.
Tak til Beate for samarbejdet. Vi håber på, du 
vil nyde otiummet.
Vi har vidst i længere tid, at Beate ville stop-
pe. Derfor har vi planlagt det således, at Katja 
Hyrup Harris tager de fleste af Beates timer, 
når hun kommer tilbage efter adoptionsorlov.
Dog bliver der et par fag, der skal dækkes på
andre måder.

Tage Andersen har vi haft hentet ind i den 
periode, hvor Katja har været på orlov. Tage 
stopper derfor også til jul.
Tak til Tage for indsatsen. Det har været en
stor hjælp for os.

Githa Thorsted Sørensen går på barselsor-
lov til nytår. Som vikar for Githa har vi ansat 

Dianne Bisgaard Stenstrup, som kommer fra 
Hammerum.
Dianne er kendt på skolen i forvejen, da hun 
har været her som vikar i efteråret. Dianne 
kan først træde til fra uge 8, så der bliver nog-
le midlertidige løsninger ind til da.
Velkommen til Dianne. Vi håber, hun bliver 
glad for at være her.

Pædagogstuderende Andreas Ståel begyn-
der i praktik den 1. december og et halvt år 
frem. Andreas vil være med i en del lektioner i 
3.A samt i SFO om eftermiddagen.

Orientering fra Sdr. Omme Skole
Indsendt af Tonny Akselsen, Skoleleder

Luise Legaard Vestergård har tilbudt at træ-
de ind i skolebestyrelsen på den plads, der har
stået tom et par måneder.
Vi siger velkommen til bestyrelsen til Luise og
ser frem til samarbejdet.

Vi har fortsat ingen suppleanter til bestyrel-
sen, så hvis der skulle være andre interesse-
rede, hører jeg gerne fra jer.

Personalenyt Fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen 
mangler suppleanter

Det er blevet efterår igen. Derfor er det vig-
tigt at få tjekket lygter og reflekser.

Vi ved, at nogle af jer har et ønske om at få at
vide i god tid, hvornår børnehaven flytter ind
på skolen.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke mere, end 
vi gjorde i sommer, men vi skal nok melde ud, 
så snart der er nyt. Det varer dog ikke længe, 
før der bliver meldt noget ud.

I december har vi morgensang hver morgen.
Det vil væres sådan, at de enkelte klasser har
én dag hver, hvor de står for indholdet.

Husk lygter 
og reflekser

Flytning af 
børnehaven

Morgensang i
december

Månedens 
bog på 
Sdr. Omme 
Bibliotek

Historisk roman der foregår 
i 1700-tallet, og fortælles i to 
spor. I det ene følger vi han-
delsmanden Frederik Bargum 
og i det andet hans datter Re-
becca. 
Bargum er en opportunistisk 
forretningsfører, der hele 
tiden drømmer om mere rig-
dom for mindre arbejde. På et 
tidspunkt stifter han kendskab 
til datidens allerbedste handel-
svare, nemlig slaver, som frag-
tes fra Afrika til sukkerplanta-
gerne i Dansk Vestindien. Som 
med alle andre af Bargums ide-
er går slaveeventyret ikke som 
planlagt, og Bargum og hans 
kone må flygte ud af Danmark 
uden deres dengang 5-årige 
datter Rebecca. 
I historiens andet spor følger 
vi den nu voksne Rebecca, der 
er gået i gang med at lede efter 
sine forældres hemmeligheder 
for at få svar på, hvorfor de 
forlod hende, da hun kun var en 
lille pige. 
Bargums synder er Sofie 
Malmborgs debutromanen og 
vandt i 2020 bogforums debu-
tantpris.
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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

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

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.

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

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

I fredags den 2/12 kunne Omme 
Centret fejre deres søde Ernas 
100 års fødselsdag. 
Sådanne fødselsdage er en 
sjældenhed, - dog er det ikke 
første gang der bliver holdt en 
stor rund fødselsdag på cen-
tret. 

Personalet sneg sig ind til Erna 
og vækkede hende med mor-
gensang og flag. 
Foran Ernas dør var den røde 
løber rullet ud - så hun kunne 
føle sig, som en ægte ”Super 
Star” - for det er hvad Erna er, 
- en rigtig super kvinde. 
Hun er frisk, rørig og hovedet 
står knivskarpt. 

Erna havde inviteret sine nær-
meste pårørende, venner, be-
boere og personale på formid-
dagskaffe samt frokost. Dagen 
blev lige som Erna ønskede det, 
stille og rolig. 

Billund kommunes Viceborg-
mester kom på besøg. Erna 
modtog Dronningens brev.
Hele dagen væltede det ind 
med hilsner og blomster.

Centerleder Linette Christen-
sen kunne desværre ikke del-
tage, men hun havde lavet den 
flotteste video hilsen, som blev 
vist på storskærm. 

Erna siger tak for alt opmærk-
somheden. Resten af weeken-
den stod på fest med hendes 
familie.

Så blev det endelig december, 
og det er vi nogen der har set 
frem til. 
Vi vidste nemlig, at vi skulle 
have fint besøg, af små nisser 
fra Sdr. Omme Skole. 
Torsdag den 1. december kom 
de 18 små nisser syngende op 
til Omme Centret... ”Nu det jul 
igen” sang de i kor. 

Nisserne fra O. klasse gik 
straks i gang med at kreere 
fine dækservietter til beboer-
ne. Alle var i gang, både små og 
store. Det er noget vores bebo-
ere nyder. 
Der blev klippet og klisteret. 
Snakken gik lystigt imellem de 
ældre og børnene. De små nis-
ser havde øvet sange, som de 
sang for de ældre. De sang så 
højt, at det kunne høres ud på 
hele centeret. 

Vi sluttede en dejlig formiddag 
af med hjemmebagte pizza- 
snegle, æbleskiver og safte-
vand. 
Nu kan Omme Centrets beboe-
re næsten ikke vente på at det 
bliver fastelavn for der kom-
mer alle børnene igen. 

Det er skønt når byens insti-
tutioner kan samarbejde på 
tværs af hinanden.

100 års fødselsdag på Omme Centret
Indsendt af Kristina Svejstrup

Skriv til 
avisen

lyngposten.com
 post@lyngposten.com  

Tlf. 61 16 57 67

Nissebesøg på Omme Centret
Indsendt af Kristina Svejstrup
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Skriv om sport

Tlf. 40 28 67 03

I fredags den 2. december blev 
der afholdt Fed fredag, hvor 
børn og unge kunne komme og 
afprøve forskellige sportsakti-
viteter. Blandt andet kunne de 
prøve kræfter med judo, skyd-
ning, badminton, streethånd-
bold, brætspil og bordtennis 
mv. 

Det viste sig at være en stor 
succes. Der var omkring 100 
børn og unge, der mødte op.
Det var en flok glade børn og 
unge, der blev udfordret i lidt 
af hvert. Skumtennis, hockey, 
badminton, skydning, judo, 
spinning, brætspil, streethånd-
bold og fodbold. 
Vi satser på at gentage succes-
en. 

Fed fredag var en succes, 100 børn og unge deltog

Andy er ugens kæmper for at være 
evig judoglad og super dygtig.

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Andy

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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Skriv om sport

I fredags var judosporten med 
på programmet ved Fed fredag 
arrangement i Multicentret.
Et veltilrettelagt arrangement 
hvor ungerne kunne prøve alle 
mulige sportsgrene, og det 
blev brugt flittigt. 

Judo får smilet frem... 

Mange var forbi i ”dojoen” i 
multisalen for at prøve kræfter 
med kampsport. 
Nogle besøgte os flere gange 
og nogle i over 2 timer på fuld 
drøn.

Der blev grint, svedt og prøvet 
kræfter mod ens bedste ven 
eller elever i Judoklubben, som 
var rigtig gode til at tage imod 
alle de børn og unge, der ville 
prøve. 

Vi har ikke helt overblik over 
hvor mange der har været 
forbi judo, men alle vores lå-
nedragter har været i brug og 
kampmåtterne brugt til fuld 
kapacitet. 

Det skal osse nævnes, at der i 
lokalområdet, går flere rigtig 
seje ninjaer rundt, som vi håber 
har lyst til mere judo. 
Flotte teknikker og gåpåmod 
fra de der prøvede sporten af,  
var mere reglen end undtagel-
sen fredag aften. 
Heldigvis har en håndfuld un-
ger allerede lagt billet ind på en 
prøvetræning. 

Al information om træningsti-
der og generel info om klubben 
og sporten, kan findes på judo 
klubbens facebookside. 

Stor tak til klubben for at bidra-
ge til en fed fredag. 

JYSK FUGE
OG MONTAGE SERVICE
FACADERENOVERING/FUGESERVICE

TLF. 22 45 28 79
KONTAKT@JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

WWW.JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

Gevinsterne kan afhentes i Multicentret, 
onsdag den 14/12-2022 imellem 18.30-20.00.

Fodboldlotto:
Udtrækninger december 2022

Udtrækning pr: December
1. Præmie nr. 194 DKK 200-
2. Præmie nr. 143 DKK 200-
3. Præmie nr. 62 DKK 200-
4. Præmie nr. 173 DKK 200-
5. Præmie nr. 472 DKK 200-
6. Præmie nr. 25 DKK 200-
7. Præmie nr. 65 DKK 100-
8. Præmie nr. 763 DKK 100-
9. Præmie nr. 678 DKK 100-
10. Præmie nr. 681 DKK 100-
11. Præmie nr. 335 DKK 100-
12. Præmie nr. 88 DKK 100-
13. Præmie nr. 43 DKK 100-
14. Præmie nr. 37 DKK 100-
15. Præmie nr. 477 DKK 100-
16. Præmie nr. 105 DKK 100-
17. Præmie nr. 386 DKK 100-
18. Præmie nr. 816 DKK 100-
19. Præmie nr. 331 DKK 100-
20. Præmie nr. 302 DKK 100-
21. Præmie nr. 527 DKK 100-

Skriv til 
Lyngposten!

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

- et læserbrev.
- Så tøv ikke med at sende det til 

Lyngposten.
Vi bringer stort og småt, 

indsendt af  borgere, 
foreninger, klubber og erherv!

Send eller ring til:
E-mail: 

post@lyngposten.com

Tlf. 61 16 57 67

Indsigelsen vedrører åbenbare 
manglende tiltag vedrørende 
etablering af vejforbindelse til 
det nye fængsel.

I den kommunefremsendte ori-
entering skrives der, at planen 
ikke skønnes at få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Det er 
langt fra den opfattelse, man 
har i lokalområdet, som vil blive 
påvirket i væsentlig grad.

Holdgårdsvej er en lille villavej, 
som skønnedes passende di-
mensioneret i 1933, da Statens 
Arbejdshus blev etableret. Me-
get få havde bil, man cyklede 
eller kørte med heste og vogn. 
Den trafikale udvikling har væ-
ret stor, specielt i de senere 
år. Som herboende siden 1972 
har vi fulgt den på første hånd. 
Fængslet er nu ikke længere 
i overvejende grad selvforsy-

nende med forbrugsvarer, som 
derfor skal fragtes med lastbil. 
Markredskaber, som anvendes 
på fængslets arealer, benytter 
ligeledes vejen, ligesom råva-
rer og producerede varer fra 
fængslet passerer ad denne 
vej. Alle funktionærer har bil 
og kommer langvejs fra, og 
det genetablerede boligområ-
de, Holdgårdsparken med ca. 
35 beboede familieboliger har 
Holdgårdsvej som adgangsvej 
og er de derboende børns sko-
levej. Dette boligområde henlå 
tidligere i mange år næsten 
ubeboet.

Det vil være en stor miljømæs-
sig belastning, såfremt trafik 
til og fra fængslet med en stor 
forøgelse i omfang skal passe-
re ad Holdgårdsvej. For at und-
gå dette må en anden adgangs-
vej planlægges.

Der er forlydender om, at ad-
gangsvejen til det nye fængsel 
i en etableringsperiode skal 
være via Vilhelmsmindevej.

Vort forslag er, at denne ad-
gangsvej gøres permanent 
til benyttelse i sammenhæng 
med fængslets nuværende 
adgangsvej til Vejlevej ved Lille 
Brande.

Det vil åbne muligheden for at 
gøre Holdgårdsvej til en lukket 
vej ved indgangen til det nuvæ-
rende fængselsområde og sik-
re de lokale bløde trafikanter 
og især børnenes skolevej.

M.v.h.
Lotte Brynold Knudsen og 
Jens Østerby Knudsen, 
Holdgårdsvej 34.

Læserbrev

Med over 50 år i branchen og 
de sidste 26 år som indehaver 
af Westphals Fabrikker A/S, 
der blev stiftet af hendes mand 
tilbage i 1968, føler Doris West-
phal, at det er tid til at overlade 
roret til andre – og arvtageren 
har været et oplagt valg: Det 
danske firma Tromborg med 
Marianne Tromborg i spidsen 
har været medejer af fabrikken 
siden 2012 og overtager nu le-
delsen. Tromborg vil arbejde 
mod at udbygge den grønne 
profil, som lige siden starten 
har været fundamentet for 
Westphals Fabrikker.

I 20 år har Doris Westphal haft 
et tæt samarbejde med Trom-
borg, der bygger på fælles vær-
dier om naturlige kvalitetsråva-

Westphals Fabrikker A/S får ny ledelse

Doris Westphal overdrager ledelsen af Westphals Fabrikker til Tromborg.
Tromborg overtager ledelsen og aktiemajoriteten af Westphals Fabrikker i et 
drømmematch, der fortsat vil styrke den grønne profil.

rer, effektive plejeprodukter og 
miljøvenlig produktion. Derfor 
var det kun en naturlig forlæn-
gelse af samarbejdet, at Trom-
borg skulle overtage og sam-
men med Westphals Fabrikker 
fortsat gå forrest i den grønne 
udvikling. Med dette drømme-
match kan Doris Westphal stå 
inde for den faglige stolthed og 
bæredygtige produktudvikling, 
mens Tromborg overtager den 
daglige ledelse og overordnede 
grønne retning.

Det har altid været produktud-
viklingen i laboratoriet, der har 
stået Doris Westphals hjerte 
nær, og efter at være trådt til-
bage som virksomhedsleder, 
fortsætter hun som labora-
toriechef på nedsat tid. Hun 

glæder sig til et endnu tættere 
samarbejde og til fortsat at ny-
tænke unikke og bæredygtige 
plejeprodukter.

Den nye hverdag med Trom-
borg i spidsen vil give Westp-
hals Fabrikker et stort og in-
spirerende løft og ikke mindst 
styrke produktionskæden 
samt understøtte producen-
terne fremadrettet. Dertil vil 
det fortsatte samarbejde med 
Tromborgs CSO & biokemiker 
Tim Tromborg Schyberg be-
tyde, at udviklingsteamet står 
endnu stærkere.

Vi glæder os til fremtiden og 
ser frem til at styrke de kva-
litetsprodukter, som vi er så 
stolte af.

Tekst og foto: Westphals Fabrikker A/S

Sdr. Omme d. 1/12 2022. Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 332 og kommuneplan-
lægning nr. 8 for Sdr. Omme Fængsel.
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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


