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Nu er det snart tid til årets 
generalforsamling i Naturrum 
Sdr. Omme, som holdes onsdag 
den 6. april.
Sidste år holdt vi general-
forsamlingen udendørs pga. 
corona restriktionerne, men i 
år rykker vi indendørs i Natur-
rums dejlige fællesrum. 
Alle er hjertelig velkommen til 
generalforsamlingen, som ikke 
”kun” er for spejdere !! Vi vil 
rigtig gerne, at lokale borgere 
fra Sdr. Omme og opland mv. 
har lyst til at besøge Naturrum 
ved generalforsamlingen, for 
det er en rigtig god anledning, 
til at få et indblik i, hvad vi arbej-
der med i Naturrum. 
”Eventpakken” er f.eks. noget 
af det, vi har arbejdet med den 
seneste tid, hvor vi har samlet 
i alt 190.000 kr. fra fonde og 
puljer (Ole Kirks Fond, Nordea 
Fonden, Kulturvirket Grind-
sted, Sct. Georgs Fonden, Jubi-
læumsfonden og Landdistrikts-
puljen). Derudover afventes 
svar fra Sydbank Fonden, som 
er ansøgt om 20.000 kr. 
Hvad ”Eventpakken” består af, 
vil vi løfte sløret for på general-
forsamlingen. 
Som noget ”nyt”, kan man for 
50 kr. blive medlem af Natur-
rum Sdr. Omme, medlemska-
bet er helt uforpligtende. Med 
et medlemskab støtter man 

fælles arrangementer i Na-
turrum, hvor alle må deltage 
(f.eks. Sct. Hans, foredrag, fæl-
leskaffe mv.). Et medlemskab 
giver stemmeret ved general-
forsamlingen. Vi er 7 bestyrel-
sesmedlemmer og 2 supplean-
ter i Naturrum bestyrelsen, og 
vi har valgkandidater der stiller 
op til generalforsamlingen. Så 
du/ I kan roligt komme til gene-
ralforsamlingen, du risikerer 
ikke at komme hjem med en 
bestyrelsespost.

Som noget nyt, vil vi i år ved 
generalforsamlingen, servere 
Lennis hjemmebagte pandeka-
ger i pausen. Det bliver godt – 
så kig forbi til en hyggelig aften 
i Naturrum - Vi ses !!

Med venlig hilsen
Naturrum bestyrelsen

Invitationen til generalforsamlin-
gen kan findes på opslag i Sdr. Om-
mes butikker og i Multicenteret, på 
Facebook”Naturrum Sdr.Omme”, 
på www. naturrum-sdr-omme.dk 
og på skilte ved Naturrum.

Velkommen til første udgave af 
Sønder Omme Posten

Så blev det til virkelighed. Du sidder nu og kigger på en god gammeldags udgave af en ugeavis, 
sådan da... 
- Så gammeldags som den nu kan være, når den kun udkommer online. Havde vi dog bare stadig 
haft vores gode gamle Lyngposten, trykt på rigtig avispapir - med rigtig sværte, så det også 
duftede af en rigtig avis.
Villy Gundbrandt Jensen ville stadig have udgivet Lyngposten, hvis han havde fået den fornød-
ne opbakning. Han havde i den grad borgernes opbakning, men det er ikke helt nok, - der skal 
mere til, for at udgive en ”rigtig” avis.

I den sidste udgave af Lyngposten, onsdag den 29. december 2021, skrev Villy Guldbrandt 
Jensen:
Vi kigger ind i en række udgifter der stiger - og en manglede landspolitisk opbakning, der 
gør at vi ikke ser mulighed for at fortsætte med at udkomme som områdets lokalavis læn-
gere 
Når vi skyder på landspolitikerne skyldes det at vi ikke har kunnet trænge igennem over for 
dem med vores dybe be kymring over at man favoriserer nogle medier frem for andre. F.eks. 
får JyskFynske medier - der bl.a. ejer kommunens to andre ugeaviser - over 62 millioner 
kroner om året i medie støtte. Lyngposten får O kroner. 
Vi får at vide at de godt kan se det skæve i det og at de også gerne vil kigge på det.  
Det har de nu sagt gennem mange år. Men fakta er at der igen er lavet budgetforlig - uden 
en ene ste krone til de privatejede ugeaviser. 
Den ugentlige kommunale annoncering har vi desværre hel ler ikke kunnet få del i. 

Alt dette er historie når vi runder nytårsaften. 
Jeg vil blot håbe at der ikke følger flere ugeavislukninger efter. 
Vi har brug for et lokalt talerør, som ugeaviserne som de ene ste kan udfylde.

Pandekager og generalforsamling 
i Naturrum Sdr. Omme

Hvad skal vi da også, med de gammeldags lokale ugeaviser, når vi bare kan google nyheder ? 
Vi er blevet så ”moderne”, at vi læser vores nyheder på diverse medier på nettet. - Men hvor 
meget finder vi så egentlig, om alt det lokale der foregår lige foran næsen på os ? Jeg tør godt 
vove den påstand, at det er meget, meget lidt vi får af lokalt stof på den ”moderne” måde. For 
at finde det, skal der virkelig googles igennem, det er et utal af facebooksider og hjemmesider 
man skal finde for at blive orienteret om, hvad der foregår lokalt.

Vi har brug for et lokalt talerør, som ugeaviserne som de ene ste kan udfylde. Skrev Villy.
- Og netop derfor skal vi have en ugeavis - om det så ”bare” er en online avis. - Et sted, som kan 
samle alle nyheder og informationer for vores område 7260. Mit ønske er, at alle vil bruge Søn-
der Omme Posten, at foreninger, klubber, butikker og erhverv vil bakke op, og sende skriverier 
ind, - stort eller småt.

Jeg har allerede mødt stor opbakning til dette initiativ og TAK for det.
- Men, Sønder Omme Posten kan kun eksistere, hvis opbakningen også fortsætter fremadret-
tet. Så skriv, skriv, skriv og send ind og bliv ved med at sende ind !!

Jeg glæder mig til at bringe info og nyheder i Sønder Omme Posten, fra jer alle - til jer alle.

PS. Der vil blive lavet udskrifter af avisen, som kan læses på hhv. Omme Centret og Sdr. Omme 
Bibliotek, for de der ikke har adgang til internettet.

Mange hilsner Annitta Højgård
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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
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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.

Generalforsamling
Sdr. Omme Vandværk afholder generalforsamling 

torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00
i Sdr. Omme Multicenter.

Alle er velkommen.

Dagsorden i flg. vedtægter. 
(se vedtægter på www. sdrommevandvaerk.dk )

Vandværksvej 5 - 7260 Sdr. Omme
Tlf. 75 34 14 50

E-mail: bogholderi@ommevand.dk

SSddr.r.      mme mme VVananddvæværrkk
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Sønder Omme Posten udkommer online i samarbejde med Sdr. Omme Borger- & Erhvervsforening
på www.sdr-omme.dk.

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

Sønder Omme Posten udkommer mandag i hver uge. 
Artikler: Materiale indsendes senest søndag kl. 9.00 - eller efter aftale. 
Annoncer: Materiale indsendes senest torsdag kl. 12.00 - eller efter aftale.

Materiale indsendes til Annitta Højgård: Email: post@annitta.dk   Tlf.: 61 16 57 67

Fodbold lotto

Udtrækning 01-04-2021 01-05-2021 01-06-2021 01-07-2021 01-08-2021 01-09-2021 01-10-2021 01-11-2021 01-12-2021 01-01-2022 01-02-2022 01-03-2022
1. Præmie nr. 33 132 130 160 111 155 196 1 5 1 120 84 DKK 200-
2. Præmie nr. 162 311 183 186 231 11 82 310 345 216 DKK 200-
3. Præmie nr. 239 492 200 559 322 379 82 92 347 350 305 DKK 200-
4. Præmie nr. 320 544 430 595 505 592 281 307 144 576 451 581 DKK 200-
5. Præmie nr. 418 641 472 693 621 626 293 322 374 776 634 668 DKK 200-
6. Præmie nr. 696 650 672 801 728 736 331 482 780 799 662 696 DKK 200-
7. Præmie nr. 78 54 32 58 67 63 58 53 70 11 42 91 DKK 100-
8. Præmie nr. 137 75 189 69 105 82 89 98 79 53 100 DKK 100-
9. Præmie nr. 150 114 216 207 158 128 142 101 144 79 116 DKK 100-
10. Præmie nr. 169 121 267 109 168 188 207 169 169 86 119 DKK 100-
11. Præmie nr. 169 192 352 161 337 192 211 241 363 193 225 146 DKK 100-
12. Præmie nr. 206 213 423 182 341 199 355 367 365 197 263 158 DKK 100-
13. Præmie nr. 233 221 435 398 370 203 362 421 368 206 363 160 DKK 100-
14. Præmie nr. 253 257 546 411 378 226 365 495 441 374 240 DKK 100-
15. Præmie nr. 407 394 550 453 440 232 421 535 465 382 453 339 DKK 100-
16. Præmie nr. 444 400 562 472 534 337 441 615 492 454 459 349 DKK 100-
17. Præmie nr. 489 510 595 481 543 341 445 635 580 470 548 387 DKK 100-
18. Præmie nr. 682 664 527 674 472 532 651 605 483 555 456 DKK 100-
19. Præmie nr. 763 723 675 546 692 558 578 672 644 560 649 484 DKK 100-
20. Præmie nr. 781 753 685 652 782 628 721 722 689 600 693 680 DKK 100-
21. Præmie nr. 814 766 749 695 805 633 730 749 702 681 781 749 DKK 100-

Gevinsterne kan afhentes i Multicentret anden onsdag i måneden, samt den 22/8 kl.18.30-20.00
Vi beklager den sene lodtrækning.

Udtrækninger i SOIF’s Fodbold-lottori i 2021
Da det ikke længere var en mu-
lighed, at bringe lottoudtræk-
ninger i Lyngposten, blev det 
svært for mange at finde dem.
Den sidste lottoudtrækning 

for 2021, blev bragt i Lyngpos- 
ten 1. december 2021.
Vi bringer her alle udtræknin-
gerne for 2021-2022, som gæl-
der for de blå lodsedler.

Udbetaling af gevinster sker 
kontant fra Sdr. Omme Fodbold-
afdeling i Multicentret, anden 
onsdag i måneden fra kl. 18.30 
- 20.00, senest 30. april. 

Har man ikke fået hentet sin 
gevinst, så er der altså stadig 
en chance onsdag den 13. april 
og lørdag den 30. april.

De tomme felter er vindernumrer, hvor gevinsterne er udbetalt indtil 1. marts.

Onsdag den 23. marts tog 40 
Aktive kvinder på tur til Skouni-
verset i Grindsted.
Vores formand bød velkommen 
og takkede de to butikker for at 
vi måtte komme.
Jens fra Wine and Fun servere-
de et par stykker smørebrød til 
os, - og så var der smagsprøver 
på hvidvin – rosevin – rødvin  - 
og portvin. Han fortalte også 
om de forskellige vine.
Jesper fra Skouniverset fortal-
te lidt om Sketchers sko, også 
at de har fået lidt flere feminine 
sko hjem,  da skoringen lukke-
de spurgte kunderne mere  til 
forskellige mærker, og nu har 
de alle de gode mærker som 
vores fødder er vilde med.
Da de 40 damer blev sluppet 
”løs”,  stod det dygtige persona-
le klar til at hjælpe os. 
Og mon ikke de fleste fik gjort 
en god handel, både på vin og 
sko. Aktive kvinder havde kaf-
fe med, hvortil Jens serverede  
lækker chokolade. 

Så takkede formanden af, og 
mindede os om næste arrange-
ment  HYGGE VED KVIE SØ den 
20. april 2022. Hold øje med 
annoncen, den bliver bragt i 
Ugeavisen Grindsted.

Aktive Kvinder, Sdr. Omme på 
besøg i Skouniverset i Grindsted

Salg af Fodboldlotto i 2022
I disse dage er frivillige rundt for at sælge lodsedler for SOIF’s fodboldafdeling 

På billedet er det Brian ”Bager” Nielsen (tv) og Michael Nielsen, der er på besøg hos Rita og Vagn der troligt har købt 
lottosedler gennem 30 år, og lige så længe har Michael været lottosælger og Brian har været med  i 28 år. 

Det var Karl-Erik Hansen, da-
værende formand for SOIF’s 
fodboldafdeling, der fik ideen 
til fodboldlotto. Det blev en stor 
succes som gennem årene har 
givet godt en million kroner til 
fodboldafdelingen.

Der er 12 lottosælgere og ca. 
halvdelen af dem har været 
med næsten fra starten. Sæl-
gerne har faste ruter og kø-
berne af lottosedlerne har fa-
ste lottonumre og det kan der 
ikke laves om på. - Men det har 
sælgerne helt styr på.
De 12 lottosælgere gør en fan-
tastisk indsats for SOIF’s fod-

boldafdeling. År efter år går de 
deres rute, og på 4 uger formår 
de at sælge mellem 600 - 700 
lodsedler.
Pengene fra lottosalget går til 
fodbold ungdomsafdelingen og 
er blandt andet med til at holde 
prisen på kontingentet nede, 
samt at give alle mulighed for 
at deltage i stævner og turne-
ringer.

Tag rigtig godt imod de 12 fris-
ke lotto-sælgere, når de ringer 
på. De sidste to år har været en 
udfordring for sælgerne pga 
Corona restriktionerne, så i 
år håber fodboldafdelingen, at 

der vil blive solgt rigtig mange 
ekstra lodsedler.

Michael og Brian kender deres 
faste købere godt. Og de ind-
rømmer da også, at de tager 
turen til fods, da der er en del 
steder hvor de lige skal ind og 
have en snak og en kop ”kaffe”.

Hvis ikke du får besøg
Ønsker du at støtte fodbold-
afdelingen, med køb af en lot-
toseddel, men ikke får besøg 
af en af sælgerne, så kontakt 
Annitta Højgård, tlf. 61 16 57 67, 
senest den 15. april.
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HUSK AT BESTILLE PÅ TLF. 75 34 17 00
www.sdr-omme-kro.dk · info@sdr-omme-kro.dk

Der tages forbehold for små ændringer

UGENS 
JYDE
UD AF HUSET ELLER I RESTAURANTEN

VARIATIONER AF DANSKE KLASSIKERE  
DER SKIFTER HVER UGE

KUN 100,-
PRIS PR. PERSON

EN SØD 
NYHED

UGENS DESSERT  
KUN 50 KR

Gælder fra d. 5. - 30. april
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Sdr. Omme Spejderne,  Spej-
derbestyrelsen og Naturrum 
bestyrelsen siger 1000 tak for 
Landsbyprisen, som vi mod-
tog ved Borgermødet den 16. 
marts på Sdr. Omme Kro. Det 
var en meget glædelig nyhed, 
som vi er stolte af – tak for de 
fine ord fra Sdr. Omme Lands-
byråd. 
”Sdr. Omme Landsbypris gi-
ves hvert år til en person eller 

Naturrum Sdr. Omme takker for Landsbyprisen 

Foto: Torben Hansen, Sdr. Omme Kro.
Fra venstre: Torben Madsen, Mikkel Henriksen, Susanne Pedersen, Egon Lundt, Søren Nielsen, Lenni Andersen, 
Joan Bindesbøl, Brian Birkedal, Martin Tronborg, Birthe Tronborg, Peter Sørensen og Lisbeth Arvad.

Torsdag den 17. marts, var der 
gourmetaften på Sdr. Omme 
Kro. Det var en rigtig vellykket 
aften med mange velsmagende 
retter. 
Kroens køkkenchef, Alex, var 
rigtig dygtig til at komme med 

Gourmetaften på Sdr. Omme Kro

Fotos: Stephanie Graugaard, Sdr. Omme Kro

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

gruppe, som har gjort en helt 
speciel indsats for Sdr. Omme 
by eller område. Prisen er en 
anerkendelse af den særlige 
indsats, der har medvirket til 
en fortsat udvikling”.
Projekt ”Naturrum” har væ-
ret i ”støbeskeen” i mange år, 
faktisk helt tilbage til ca. 2014, 
hvor de første idéer og stre-
ger blev sat for byggeriet. 
Tak til alle jer der har støt-

tet projektet - lokale borge-
re - virksomheder – Billund 
Kommune - fonde og puljer. 
Tak til jer der gennem årene 
har bidraget med frivilligt be-
styrelsesarbejde og frivilligt 
praktiske opgaver i Naturrum.

Med venlig hilsen
Naturrum bestyrelsen

Æresjyden tildeles til en 
som igennem en person-
lig indsats har virket til 
gavn for Sdr. Omme.

Og Lucas Møller Hansen må 
siges at have fortjent den flotte 
titel som Æresjyde.

Lucas har siddet i Landsbyrå-
dets bestyrelse i 16 år, hvor han 
ihærdigt har arbejdet for Sdr. 
Ommes udvikling. Han træder 
nu ud af bestyrelsen og lader 
nye kræfter tage over.
Landsbyrådet lavede en hel-
hedsplan i 2009 - 2011, der 
omhandlede hvad vi ønskede os 
i byen. Og på baggrund af den, 
søgte kommunen staten om 
tilskud til områdefornyelse og 
fik det.
Det betød at ønskerne kunne 
realiseres, og de er med suc-
ces afsluttet i 2021. 
Det sidste projekt der er blevet 
færdigt, er på hjørnet i lysregu-
leringen, hvor der er lavet en 
lille sti med flot beplantning og 
belysning.

Lucas Møller Hansen kåret som Æresjyde

Det giver mening for mig at 
stoppe nu og lade nye kræfter 
komme til, idet der nu skal la-
ves en ny 10-års plan, fortæller 
Lucas. Han takker for Æresjy-
den og titlen, den er han stolt 
af.
”Samtidig benytter jeg lejlighe-
den til at takke for 16 års godt 
samarbejde med resten af fol-

kene i Landsbyrådet og også 
for det gode samarbejde med 
kommunen”, siger Lucas.

Det er Sdr. Omme Borger- & 
Erhvervsforening, der tildeler 
Lucas den fornemme titel, for 
hans utrættelige indsats for 
Sdr. Omme by og sogn.

interessante og sjove fortæl-
linger om alt fra jord til bord. 
Vi havde selskab af Martin 
Dupont fra H. J. Hansen Vin. 
Han guidede gæsterne gen-
nem vinene. 
Køkken- og tjenerstaben leve-

rede en flot præstation og gav 
alle en dejlig oplevelse ud over 
det sædvanlige. 
Sdr. Omme Kro forventer at 
arrangere lignende arrange-
menter til sommer og efteråret 
igen. 

Det nye Landsbyråd for Sønder Omme

Det afgående Landsbyråd invi-
terede til stormøde på Sønder 
Omme Kro den 15. marts 2022 
til både årsberetning og afrap-
portering af de forgangne 10 
års udviklingsplan og igang-
sætning af en ny udviklingsplan 
for de kommende 10 år.
Til mødet kom der 130 for-

ventningsfulde borgere som 
udviste stor fællesskab og 
sammenhold med afgivelse af 
mange gode udviklingsideer og 
i klar tone cementerede byens 
symbol “Byen, der spirer og 
gror”.

Det nye Landsbyråd afhold-
te deres første møde den 24. 
marts 2022 og efter en konsti-
tuering blev der taget fat i de 
mange udviklingsideer og den 
videre proces var en tematise-
ring af emnerne og den videre 
planlægningsproces ved de 
kommende møder er en priori-
tering af de mange udviklings-
ideer.

Det nye Landsbyråd arbejder 
for tiden med tematisering af 

udviklingsideerne som er: Bo-
sætning, natur og biodiversitet, 
kommunikation, børn og unge, 
bæredygtig by, byen Sønder 
Omme og fritid.

Hoved licensen i Sønder Om-
mes fællesskab og sammen-
hold er demokrati og medbe-
stemmelse for alle. Det nye 
Landsbyråd opfordrer derfor 
til at alle fortsat tænker i ud-
viklingsideer og tag endelig 
kontakt til en af Landsbyrådets 
medlemmer, hvis I har nye ide-
er for byen og omegnen.

Ole Filip Hansen er formand for 
det nye Landsbyråd, Orla Mad-
sen, kasserer og Eva Nielsen,  
sekretær.

Foto: Torben Hansen, Sdr. Omme Kro.
Fra venstre: Allan Randeris, Ole Hansen, Orla Madsen, Ivan Kjær, Allan Jansen og Eva Nielsen.
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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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Senior Gymnastik er et rigtig 
godt arrangement, som afhol-
des hver torsdag. 

Vi håber at vi kan byde velkom-
men til nye seniorer, der har 
lyst til at være med på holdet, 
når vi starter op i oktober.

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

Under valgkampen, for kun et 
halvt år siden, var der nær-
mest ingen ende på alt det 
gode, de tre partier ville gøre 
for landsbyerne. Attraktive un-
gemiljøer, flere udstykninger 
af byggegrunde og en indsats 
for øget turisme var højt på 
dagsordenen i de tre parti-
ers salgstaler til landsbyerne. 
Straks efter valget kom der 
desværre andre boller på sup-
pen. De tre partier har i deres 
konstitueringsaftale, indgået 
umiddelbart efter kommunal-
valget i 2021, besluttet at rette 
et slag mod landsbyerne un-
der dække af et ønske om, at 
forbedre tandsundheden for 
kommunens børn. Derfor vil de 
lave to centrale tandundersø-
gelsesklinikker, en i Grindsted 
og en i Billund, og lukke lands-
byernes klinikker. Det med 
forbedret tandsundhed vender 
jeg tilbage til.

Nogle måneder inden valget 
havde jeg et møde med Billund 
Kommunes landdistriktråd, 
hvor repræsentanter for kom-
munens landsbyer kunne for-
tælle, at det var et stort ønske, 
at mulighederne for offentlig 
transport blev forbedret. Det 
kræver en masse ekstra kørsel, 
når man bor i en af landsbyer-
ne, og dette er med til, at gøre 
bosætning her mindre attrak-
tivt. Venstre, Konservative og 
Socialdemokratiet kræver med 
deres forslag, at folk i landsby-
erne en til to gange årligt skal 
tage fri fra arbejde, og køre 
deres børn til centerbyernes 

VENSTRE, KONSERVATIVE OG SOCIALDEMOKRATI-
ET VIL LUKKE LANDSBYERNES TANDUNDERSØGEL-
SESKLINIKKER

tandundersøgelsesklinikker.

Efter valget i November 2021 
har jeg været til adskillige mø-
der med byråd og forvaltning, 
hvor jeg er blevet oplyst, at 
Billund Kommune kan se frem 
til et stort pres på økonomien 
de kommende år. Specielt på 
anlægsområdet ser opgaven 
nærmest umulig ud, hvis man 
skal tro Borgmester Stephanie 
Storbank og Direktionen. Det 
bliver nødvendigt med benhård 
prioritering, for at få pengene 
og anlægsrammen til at hænge 
sammen, siger de. I forbindel-
se med budgetforhandlingerne 
for 2020 blev der udarbejdet 
en såkaldt strukturanalyse fra 
COWI. I de 99 sider kan man 
blandt andet læse, at man i 
2019 priser så ind i en anlægs-
udgift på mellem ca. 30 mio. 
og 40 mio. hvis man ændrede 
tandplejestrukturen. Det be-
løb er næppe blevet mindre, 
og forslaget vil derfor presse 
kommunens anlægsøkonomi 
yderligere. Det får utvivlsomt 
konsekvenser for muligheder-
ne for jordkøb og byggemod-
ninger i årene der kommer, og 
dermed antallet af byggegrun-
de i landsbyerne, og såmænd 
også for muligheden for, at 
bruge penge på attraktive un-
gemiljøer.

Argumenterne om forbedret 
tandsundhed går primært på, 
at når forældrene tvinges til, 
at tage fri fra arbejde og køre 
børnene til undersøgelse, 
bliver de bedre til at hjælpe 

børnene med tandbørstning, 
og det skulle så give et kæmpe 
løft af børnenes tandsundhed. 
Altså skal alle forældre, også 
i Grindsted og Billund, tage fri 
fra arbejde, for at følge med 
børnene til tandundersøgelse. 
Samlet set vil det give et mas-
sivt værditab på arbejdsmar-
kedet, en masse unødvendig 
kørsel og deraf følgende CO2 
udslip, dårligere mulighed for 
byggegrunde og andre anlægs-
investeringer, og med luknin-
gen af kommunale instituti-
oner i landsbyerne, gøre det 
mindre attraktivt at bosætte 
sig uden for landsbyerne. Det 
ønsker Dansk Folkeparti ikke, 
og det ønsker jeg ikke. Jeg 
mener også, man overser det 
problem, at ikke alle forældre 
er lige gode til at holde styr på 
aftaler. Jeg forudser en mas-
se uvarslede afbud, og deraf 
følgende spildtid og manglen-
de tandundersøgelser. Ikke 
mindst blandt de socialt svage-
ste familier, hvor behovet ellers 
må formodes størst.

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen, 
Tlf. 23234360
Næstformand for Dansk 
Folkeparti i Billund Kommune
Medlem af Børne og Familie
Udvalget

Så er første kvartal af 2022 næ-
sten gået. Tiden flyver afsted 
og inden vi, i bestyrelsen fik set 
os om, så var det tid til endnu 
en generalforsamling. 
Generalforsamlingen blev af-
holdt på Sdr. Omme Kro, hvor 
vi havde håbet på en større 
opbakning til foreningen. Det-
te var desværre ikke tilfældet, 
men heldigvis havde ”gamle”, 
som ”nye” ansigter fundet vej 
og vi var knap 20 fremmødte 
inkl. bestyrelsen. 

Som aftenen gik, kom der valg 
til bestyrelsen og vi fik denne 
gang tre nye ansigter til. 
Den tidligere formand, Kristina 
Danielsen valgte at trække sig 
efter 4 år i bestyrelsen og over-
lade posten til en anden.  
Udover den nye bestyrelse, 
kom der tre aktive suppleanter 
ind, Patricia Paarsgaard også 
kendt som byens præst, Susan-

Sdr. Omme Borger- & Erhvervsforening

ne Møller Randeris og Kristina 
Danielsen. Den 22. marts 2022 
blev det første bestyrelsesmø-
de afholdt, hvor konstituerin-
gen også skulle finde sted. 
Den nye formand blev Marlene 
Thiim og den nye næstformand 
blev Lars Benkjer.  Under mø-
det blev det bl.a. besluttet, at 
man fremover kun kan kon-
takte Borger- og Erhversfor-
eningen på mail (formand@
sdromme.dk). 

Det første kvartal har også 
budt på fastelavn den  27. fe-
bruar 2022, og der var stor op-
bakning til dette arrangement. 
Rigtig mange børn var mødt op 
udklædte og stemningen var 
festlig. Vanen tro, blev der af-
leveret fastelavnsboller på Sdr. 
Omme Plejehjem. 

Sdr. Omme Borger- og Er-
hversforening ser frem til et 

nyt år, hvor vi nu skal i gang 
med at finde frivillige til bl.a. 
Jydefesten, som endelig kan 
fejres igen i år i Kristi Himmel-
fartsferien, men også finde 
frivillige til oprydning igennem 
byens store gader d. 23. april 
2022 kl. 12, hvor foreningen har 
arrangeret oprydning inden 
konfirmationerne starter den  
24. april. 

Inden alt for længe vil der også 
komme nye flyers rundt i byen 
og til opland, hvor man kan 
læse om bestyrelsens arbejde 
og se billeder af bestyrelsen. 
Her vil det også fremgå, hvor-
dan man kan indbetale kontin-
gent til foreningen. 
Hvis man allerede nu gerne 
vil betale kontingent, så kan 
man enten overføre kr. 200 via 
Mobilepay på 40206 eller via 
banken på reg. 9687, kontonr. 
0003083098.

Indsendt af Borger- & Erhvervsforeningen

 

Sæsonafslutning for Senior Gymnastik

Senior Gymnastik holder pau-
se fra 1. april, men starter op 
igen til oktober.

Den sidste motionsdag var i 
torsdags, den 31. marts. 
Afslutningen på sæsonen  blev 
afviklet med gymnastik og en 
rigtig hyggelig frokost, leve-
ret af Multicentrets populære 
køkken.

Siden oktober er mellem 30-50 seniorer mødt op til Senior Gymnastik 
i Sdr. Omme Multicenter hver torsdag.
Indsendt af Poul Frost. Fotos: Lene Gier.

Igennem hele sæsonen har vi 
været mellem 30 - 50 deltage-
re, og vi har fået skabt et godt 
socialt sammenhold.
Gymnastikken er ledet af Anne 
Marie fra Sdr. Felding. 
Hun har siden starten for 8 år 
siden haft kommandoen.
Anne Marie blev da også hyldet 
med en buket blomster..

Skriv til Sønder 
Omme Posten!
E-mail: post@annitta.dk
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Elektriker firmaet Wes- 
tergaard El A/S med 
adresse på Hovedgaden i 
Sdr. Omme, har eksiste-
ret i 61 år og siden 2017 
med Kenneth Thomsen 
ved roret.
 
Mads Westergaard mødte 
Kenneth Thomsen hos Q8, 
hvor Kenneth i sin fritid hjalp 
daværende indehavere Hanne 
og Peter Hansen med at passe  
butikken.
Mads manglede en mand og 
spurgte Kenneth om ikke han 
skulle ansættes i hans firma, 
frem for at køre til Ølholm hver 
dag, hvor Kenneth havde sit 
fuldtidsarbejde.
Kenneth Thomsen blev ansat 
hos Westergaard El i 2002, og 

Westergaard El A/S udvider på Samsø

10 år efter i 2012 tilbød Jonna 
og Mads Westergaard, at Ken-
neth kunne købe halvdelen af 
firmaet, med forkøbsret til hele 
firmaet. Det sagde han ja tak 
til og i 2017 købte Kenneth den 
sidste halvdel af firmaet. Jonna 
og Mads Westergaard ønskede 
at trappe ned efter 30 år som 
selvstændige, de fortsatte dog 
begge i firmaet som ansatte.

Kenneth Thomsen havde 
egentlig aldrig tænkt på, at  
han skulle være selvstændig 
med alle de mange ekstra ar-
bejdstimer det kan indebære. 
Men han har ikke fortrudt be-
slutningen, heller ikke selvom 
han ofte må tage det meste af 
natten med, når der bliver rig-
tig travlt. 
Westergaard El ekspanderede 
i de år, så meget at de i både 

2018 og 2019 blev tildelt Bør-
sens Gazelle pris.
Der blev hurtigt pladsmangel 
på Hovedgaden, så i 2020 byg-
gede Westergaard El et fjernla-
ger på Horsbølvej i Grindsted.

Den store succes bag firmaet 
skyldes helt sikkert den store 
opbakning vi har fra vores kun-
der, både i lokalområdet og ude 
omkring, det er vi meget tak-
nemmelige for, siger Kenneth 
Thomsen.

Mandskabet bag firmaet tæller 
i dag 12 mand og 1 kontoransat. 
Siden 2012 er der uddannet 4 
lærlinge hvoraf de 2 stadig er i 
firmaet, og pt. er der 1 lærling 
under uddannelse. 
En af de ansatte, Allan Nielsen, 
kunne i tirsdags fejrer 10 års 
jubilæum hos Westergaard El. 

Kenneth er ikke bange for at 
kaste sig ud i nye projekter. 
Derfor havde han heller ikke 
svært ved at tage beslutningen, 
med at starte en afdeling på 

Samsø sidste år, da chancen 
bød sig.
Samsø El, drives som en afde-
ling  under Westergaard El A/S.
Det startede sidste år med en 

enkelt mand ansat, Johannes 
Bach. Men også på Samsø er 
der nok at lave, så kort tid efter 
blev Brian Foged ansat. De er 
begge to bosat på Samsø.

Til venstre på billedet er det Brian Foged og til højre er det Johannes Bach, som er den daglige leder af Samsø El.

Kom og deltag i en hyg-
gelig havefest, det fore-
går den 11. juni på Sim-
melvej 21.

Lars Schultz har gennem de 
sidste 3 år skabt noget der kun-
ne blive til et festcenter på hans 
gård på Simmelvej.
Det er et center der har alle 
betingelser for, at en havefest 
i stor format vil blive en succes.

Hele den 400 kvm. store hal 
har Lars beklædt med natur-
brædder, der er etableret var-
me i gulvet og lavet fine toilet 
forhold.
Til Havefesten kommer tre  
forskellige band, der spiller 
hele aftenen. Det er Clearwood 
County Country band, Country-
bandet no. 17, samt Karen og 
Leo.
Billetprisen incl. spisning er 
160 kr. Menuen består af hel-
stegt pattegris med diverse 
tilbehør.

Havefest på Simmelvej i Sdr. Omme

 
 
 

No. 17 

Karen 
og Leon

HELSTEGT PATTEGRISMED TILBEHØRØL - VAND - VIN KAN KØBES

SPISEBILLET
Incl. entré

11/6 2022
kl. 16 - 24

160,-
pr.pers.

Det er også muligt at købe billet 
uden spisning, så er entrépri-
sen 60 kr. Drikkevarer kan kø-
bes til en favorabel pris.

Ideen til at arrangere have-
fester og samle penge ind til 
gode formål kommer af, at 
Lars Schultz selv har været 
kræftramt. 
- Lars drømmer om at lave 
mange forskellige arrange-
menter, hvor han kan give 
overskuddet til for eksempel 

familier i nærområdet, hvor lidt 
støtte vil hjælpe, - mange små 
beløb kan gøre en forskel for 
mange. Lars har dog besluttet, 
at overskuddet fra havefesten i 
år går til ”Stafet for Livet”.

Den nyrenoverede hal skal dog 
ikke bare bruges til fester. Lars 
driver et Bed & Breakfast med 
mellem 80 - 100 overnatninger 
om året. I forbindelse med det, 
skal hallen bruges til forskelli-
ge aktiviteter for gæsterne.

Billetter kan købes 
hos Yasmins Blomster 
på hovedgaden 4 i 
Sdr. Omme. Samt ved 
henvendelse til Lars 
Schultz, email: lars.
schultz@yahoo.dk, 
tlf.: 20 78 89 21.

Støt op om arrange-
mentet, tag venner 
og naboer med til en 
festlig og sjov aften 
lørdag den 11. juni.

Mandag den 28. marts blev der 
afholdt repræsentantskabs-
møde i Multicentret.

Formanden Poul Erik Ehrhorn 
kom i sin beretning bl.a. ind på 
beslutningen om at renovere 
på centrets ventilationsanlæg.
Ventilationsanlægget blev ved 
centrets udvidelsen i 2013 
projekteret sådan, at et an-
læg skulle forsyne hele tilbyg-
ningen.
Det har efterfølgende vist sig, 
at dette ikke er hensigtsmæs-
sig. Filtrene som skal fjerne 

Repræsentantskabsmøde i Multicentret
den gode ”duft” af bacon og fri-
kadeller fra køkkenet, har ikke 
virket efter hensigten.
Derfor har det længe været et 
ønske at separere køkkenet fra 
de øvrige rum og dette arbejde 
skal nu iværksættes.

Regnskabet blev gennemgået 
af centrets daglige leder - Hen-
rik Knudsen - som kunne beret-
te om et overskud i regnskabs-
året 2021 på godt 806.000 kr. 
En del af overskuddet stammer 
dog fra lønkompensationspul-
jen fra staten og søgte pulje-

midler fra Billund Kommnune.

Der var selvfølgelig også valg 
til bestyrelsen og da alle tre 
medlemmer - der var på valg 
- ønskede genvalg, blev dette 
hurtigt overstået.

Bestyrelsen består således 
fortsat af:
Poul Erik Ehrhorn
Kim Hørup Nielsen
Dennis Flugt
Brian Kjær
Lone Danielsen

Kære forældre og/eller 
borgere i Sdr. Omme.
Som I muligvis allerede ved, 
skal der bygges en ny alders-
integreret institution for børn 
i alderen 0 til 6 år i Sdr. Omme.
I den forbindelse skal den 
gamle børnehave rives ned 
og der er derfor behov for 
genhusning af børn og perso-
nale, indtil en ny institution er 
opført og klar til ibrugtagning.
I bliver hermed adviseret om, 
at Sdr. Omme Børnehaves 
børn og personale flytter ind 
og genhuset i sfo- og klasse-
lokaler på Sdr. Omme skole, 
forventeligt i starten af 2023.
Dette er ikke uden udfordrin-
ger da sfo’ens børn og perso-
nale i samme ombæring også 
skal flyttes.
Sfo’en flyttes midlertidigt op 
i klasselokalerne – og flere af 
de store multirum vil delvist 

inddrages til forskellige facili-
teter, således at sfo’en fortsat 
kan skabe en god hverdag for 
skolebørnene i deres fritid.
Børnehavebørnene vil i det 
omfang det er muligt få deres 
egen afdeling, hvor adgangen 
til skolen spærres af og et be-
tydeligt stykke af indskolingens 
legeplads inddrages til udeare-
al og legeplads for børnehave-
børnene.
Som supplement til lokalerne 
i sfo’en vil der skulle opstilles 
midlertidige toiletfaciliteter 
samt garderober.
Derudover vil det blive nødven-
digt at inddrage lokalmiljøets 
mange muligheder og facilite-
ter i alle børnenes hverdag ex. 
legepladsen ved Multicenteret, 
Hjertestien, Naturrum med 
mere.
Hertil skal lokalerne gennem-
gås og opdeles, så de i videst 

muligt omfang kan dække bør-
nehavebørnenes behov. Her-
under sove- og puslepladser 
til de mindste samt fordeling 
og opdeling af rummene, så 
de daglige rutiner, legen og de 
pædagogiske aktiviteter, kan 
fungere i et trygt og udviklende 
læringsmiljø. Der vil i perioden 
være ændringer i frokostmålti-
det, da faciliteterne hertil ikke 
står mål med mulighederne i 
den eksisterende børnehave.
Vi tror på, at dette er den bed-
ste løsning for alle byens børn 
og voksne og at vi ved at rykke 
sammen i bussen, kan skabe 
et endnu tættere samarbejde, 
også på den lange bane.
Der vil senere komme en mere 
detaljeret plan for ud- og ind-
flytning og der vil løbende blive 
orienteret om forløbet.

Sdr. Omme Skole orienterer...

Sognepræst Patricia Paarsgaard 
Beck Poulsen fortæller her om 
madklubben:

Madklubben er som udgangs-
punkt for alle der sidder alene 
og spiser. Det vil sige om man er 
18 år og lige flyttet hjemmefra 
eller 90 år og klare sig selv, så 
er man mere end velkommen. 
Det handler egentlig bare om 
at få noget fællesskab omkring 
et godt måltid mad. Grunden 
til, at det hedder ”Madklubben 
- for enlige” er fordi vi umiddel-
bart tænker, at det er de enlige 
der mest mangler dette fælles-
skab. På den måde er det heller 
ikke tænkt som et tilbud til enli-
ge forældre der har deres børn 

Madklubben for enlige
med - der vil vi hellere tilbyde 
det vi kalder ”Rodet Kirke” som 
dog ikke er kommet op og køre 
endnu, men er i støbeskeen.

Det er ikke et tilbud der skal 
”hænge” ensomme ud, for jeg 
synes ikke selv jeg er ensom, 
men jeg er personligt træt af at 
stå og lave mad til mig selv hver 
dag og spise foran fjernsynet; 
der er det altså sjovere at spise 
sammen. Det er heller ikke et 
billigt tilbud til de ”fattige”, det 
lave beløb på 20 kr. i egenbeta-
ling er et udkast til at få startet 
projektet op og se om der over-
hovedet er opbakning omkring 
et sådant arrangement. 
Derfor er det mit håb, som 

enlig og ny i lokalsamfundet at 
alle der sidder i samme eller 
lignende situation, ikke holder 
sig tilbage for at tilmelde sig; 
som sagt er det for alle enlige; 
og derfor kan alle tillade sig at 
melde sig til, hvis det kan dæk-
ke en social sult, også oven på 
corona nedlukningen. 

Hvis det bliver en succes, hvil-
ket vi selvfølgelig håber, kan 
det tænkes at vi bliver nødt til at 
regulere prisen til 50 kr. i egen-
betaling for et måltid mad og en 
øl eller et glas vin. Hvis nogen 
synes det er for billigt med 20 
kr. tager vi da også gerne imod 
50 kr., det kan jo dække lidt 
mere af maden og evt. give næ-
ste gang en lille opgradering.



Sønder Omme Posten online for borgere i 72608  Mandag 4. april 2022

Indsendt af Preben Lynge Jensen

Sdr. Omme Billard Klub, afslutter sæsonen med en hyggedag for 
medlemmerne.
Vores VBU turnering var afsluttet for denne sæson og bestyrelsen 
havde besluttet at hygge lidt om medlemmerne med en Pålægspla-
de fra Sdr. Omme Bageri – et par øl og en masse billard. 
De tilmeldte var delt op i to hold og det var hold 1 der vandt de 4 
runder der blev spillet. 
Det har helt igennem en dejlig dag. Det må vi gøre igen!

Hyggedag i Sdr. Omme
Billard Klub

Bøvl Idrætsforening bød deres sponsorer på kaffe, som tak for 
støtten. Sponsorerne er, Sportens Venner, Sdr. Omme, Villy Jør-
gensen, Bøvl og Doris Westphal, Westphals Fabrikker A/S, Bøvl.

Sponseraftaler på plads
i Bøvl I. F. 

Fotos og tekst indsendt af Evelyn Flugt.

Ydermere har Sydbank sponsoreret nye spilledragter til forenin-
gen.
Tirsdag aften var 15 krocketspillere mødt op til spil og gratis sup-
pe. Her fik de besøg af endnu en sponsor, det var Sofie Ross Laur-
sen fra Sydbank, der har sponsoreret de nye spilledragter.

Vi spiller krocket hele året rundt, om vinteren er det om efter-
middagen, men nu begynder sommersæsonen, hvor vi spiller hver 
tirsdag og torsdag aften kl. 18.00. Alle der har lyst er hjertelig vel-
kommen - det er gratis den første måned. Vi har tre hold meldt til 
turneringen der begynder den 20. april.

I bestyrelsen sidder Evelyn Flugt, formand, Pia Smaakjær Hansen, 
næstformand, Hilda Jensen, sekretær, Ritta Jørgensen, kasserer, 
Lasse Burmeister, menigt medlem samt suppleanterne Jesper Ib-
sen og Birte Andersen.
Vi hjælpes ad med det hele og suppleanterne er med på lige fod 
med os der er i bestyrelsen.

Jacob Sørensen vandt for nyligt sin 
DM-guldmedalje nr. 54 i kapgang for Sdr. Omme IF.
Den lader vi lige stå et øjeblik…

Det var 54 individuelle danske mesterskaber i perioden 1999-2022 
og hertil kommer en række holdmesterskaber sammen med bl.a. 
Torben Kristiansen og Jesper Møller Thomsen.
Mesterskaberne er vundet både som senior og masters på  
distancer fra 3.000 m til 50 km - og gør Jacob Sørensen til den 
mest vindende atlet i klubbens 70-årige historie.

Da karrieren var på sit højeste i starten af 00’erne, var Jacob en 
del af verdenseliten på 50 km kapgang og deltog flere gange ved 
både EM og VM. Jacob Sørensen er også indehaver af den danske 
rekord på 50 km med tiden 3.51.46 - et resultat der blev opnået i 
2002 som vinder af det internationale Dublin Grand Prix.

Stort tillykke 
til Jacob Sørensen
Indsendt af Team Sdr. Omme IF Atletik og Motion:

K L O A K M E S T E R
T H O M A S  V E S T E R B Y

T L F .  4 0 4 2  9 2 4 0
T V @ V E S T E R B Y M I L J O . D K

• TV-inspektion
• Højtryksspuling
• Slamsugning

• Støbe og Jordarbejde
• Kloakering og Dræn
• Alt i belægning

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

Lørdag den 2. april var Sdr. 
Omme Dartklubs førstehold i 
aktion i landets fjerdebedste 
dartrække. 
Her gjorde klubben rent bord, 
da Sdr. Omme først besejrede 
Esbjergklubben Kælderens 
fjerdehold 13-3, inden Kælde-

Sdr. Ommes darthold gjorde rent bord
rens tredjehold blev tildelt et 
nederlag på 10-6. Sidstnævn-
te var forud for lørdagens 
kampe nummer to i rækken. 

De to sejre var tiltrængte for 
Sdr. Omme Dartklub, der langt 
fra har fået den ønskede start 
på sæsonen. Forud for lørda-
gens kampe havde Sdr. Omme 
således blot vundet to ud af 
sæsonens første syv kampe. 
Efter lørdagens kampe rykker 
klubben nu op på en foreløbig 
syvendeplads i tabellen. 

Sdr. Ommes førstehold var 
repræsenteret af Christian Ly-
ager, Martin Tronborg, Daniel 
Thybøl og holdkaptajn Tommy 
Holm. Netop Tommy Holm var 
selvsagt lettet ovenpå weeken-
dens tiltrængte sejre.

  - Vi er enormt tilfredse med 
vores resultater i dag, udtalte 
Tommy Holm umiddelbart efter 
lørdagens sejre.
 - Vi har generelt haft svært ved 
at ramme vores niveau i denne 
sæson, men i dag lykkedes det. 
Som kollektiv leverede vi på da-
gen, og det giver selvtillid forud 
for resten af sæsonen, afslut-
ter Tommy Holm.

 Mens både Tommy Holm og Da-
niel Thybøl noterede sig for syv 
ud af otte mulige individuelle 
sejre, så vandt Christian Lyager 
og Martin Tronborg henholds-
vis fem og fire kampe.

  Sdr. Omme Dartklubs andet- 
og tredjehold spillede kun en 
enkelt kamp hver i lørdagens 
turneringsrunde. Her endte 

andetholdet med at tilspille sig 
et uafgjort resultat mod Es-
bjerg Dartklubs andethold, alt 
imens tredjeholdet måtte tage 
til takke med et nederlag på 
13-3. 

  Næste gang Sdr. Ommes før-
stehold skal i aktion bliver 
lørdag den 14. maj. Her møder 
klubbens de to sønderjyske 
hold Fluen og Aabenraa på 
hjemmebane.

Daniel Thybøl

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!

Vi  bringer stort og småt

 post@annitta.dk 
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Hvorfor skal man læse en bog 
om en tysk botaniker, der rej-
ser rundt og samler sommer-
fugle i Sibirien i 1800-tallet?
Det skal man, fordi det er en 
fantastisk fortælling om et helt 
fantastisk liv, og så er den skre-
vet af den supergode norske 
forfatter Roy Jacobsen. Bogen 
fortæller også om, hvordan 
det gamle manuskript kom for 

Månedens bog 
på Sdr. Omme Bibliotek
Manden som elskede Sibirien af Roy Jacobsen

dagens lys, og hvad der siden 
skete. 
Selve historien skildrer for-
skeren, der rejser rundt i de 
vilde og farlige sibiriske land-
skaber og noterer sig alt hvad 
han ser af spændende dyr og 
fremmede folkeslag, for ikke at 
glemme de enorme mængder 
af ting, som han præparerer 
og sender hjem til Tyskland. 
Noget ender på museer, men 
meget sælges til højstbydende, 
da det er den måde hans ture 
bliver finansieret. Hans tilgang 
til dyrene er af gode grunde 
ret hårdhændet, men samtidig 
får man et fint indtryk af, hvor 
meget han elsker naturen og 
landskabet.  
Historien er illustreret med 
hans fine farvetegninger af 
især sommerfugle og med lidt 
naive billeder af indfødte og 
landskaber.

Alle hverdage: Kl. 07.00 - 17.00 
Lørdag: Kl. 10.00 - 16.00
Søndag i sommerhalvåret 
(uge 12-43). Kl. 10.00 - 16.00

Åbningstider på 
Sdr. Omme Genbrugsplads

I påsken holdes åbent:
Skærtorsdag: Kl. 10:00 - 16:00
Påskelørdag: Kl. 10:00 - 16:00
2. Påskedag: Kl. 10:00 - 16:00

LEDIGE STILLINGER

Montagemedarbejdere søges

OMME LIFT A/S søger medarbejdere til 
vores montage af lifte. Vær med til at nå 
nye højder, når vi sammen producerer
solid dansk kvalitet til hele verden.

Tiltrædelse: Hurtigts muligt
Ansøgning/henvendelse: 

Kontakt Dennis Andersen på 24 84 77 88 
eller på job@ommelift.dk        

Jobbet:
Som montagemedarbejder kommer du til 
at opbygge lifte fra start til slut i teams med 
fagligt stærke kollegaer. 
Vi kan både bruge dig til klargøring af emner, 
og til selve opbygningen af liftene. 
Om du er faglært, betyder ikke så meget. Det 
vigtigste er, at du har skruet hænderne rigtigt 
på. 

Hos OMME LIFT har vi en afslappet og direkte 
omgangstone – ofte med et glimt i øjet og 
med humor. Desuden har vi en aktiv 
personaleforening, som arrangerer lidt af 
hvert, lige fra lerdueskydning til julebanko. Vi 
tilbyder pensionsordning og forskellige                     
personalegoder.

Omme Lift A/S - Lægårdsvej 4 - 7260 Sønder Omme

Marlene Thiim Vesterby 
fejrer 3 års fødselsdag

I lørdags den 2. april er det 3 
år siden at Marlene åbnede 
salonen Hair By Thiim på Ho-
vedgaden 4.
Det fejrede Marlene med su-
per gode tilbud til kunderne i 
sidste uge og det fortsætter 
denne uge ud.
Der er masser af gode tilbud på 
produkter og de som handler i 
salonen deltager ydermere i 
en lodtrækning om gavekort.

Mandag den 25. april kl. 17.00 
er der opstillingsmøde til sko-
lebestyrelsen.

Som noget nyt kan man selv be-
slutte, om man ønsker at blive 
valgt for 2 eller for 4 år.
I næste uge bliver der sendt 
mere information ud til alle for-
ældre.

Opstillingsmøde til 
skolebestyrelsen
Info fra Sdr. Omme Skole

Hvis du allerede nu ved, du har 
lyst til at stille op, er du velkom-
men til at kontakte skolen, så 
de kan få dit navn med i en præ-
sentation. I så fald skal skolen 
vide det senest 8. april.
Der er ca. 10 møder om året.
Hertil er der 1 - 2 møder med 
de andre bestyrelser samt po-
litikerne i Børne- og Familieud-
valget.

I ugen op til påske arbejder vi 
med at forberede et påskemar-
ked, som er et nyt tiltag.

Påskemarkedet bliver holdt 
fredag den 8. april, hvor skolen 
er åben for alle fra kl. 10.00 – 
13.00.
Alle klasser har forberedt de-
res egne aktiviterer til dagen. 
Der kan købes påsketing og 
smagsprøver, og der vil være 
gøgl og konkurrencer.

Påskemarked på 
Sdr. Omme Skole
Info fra Sdr. Omme Skole

Vi glæder os til dagen, hvor alle 
er velkomne.

 

afholder generalforsamling

Onsdag d. 6. april 2022 kl.19.30 
Adresse: Naturrum - Skovvej 12 - 7260 Sdr.Omme

Lenni bager pandekager !!

Alle er velkomne !! 
Medlemmer har stemmeret. 

Dagsorden, Regnskab 2021 og Budget 2022
er tilgængelig på:

 www.naturrum-sdr-omme.dk

Bliv medlem og støt Naturrum
Et medlemsskab koster kun 50 kr. pr.år.

Sådan bliver du medlem: 
Klik ind på: www.naturrum-sdr-omme.dk/medlem/

Eller: 
Hent en medlemsseddel i Naturrums udstillingsrum, 

som er åben i dagtimerne. 
(Indgang v. Naturrums overdækkede terrasse)

Info om medlemsskab:
* Med dit medlemsskab støtter du arrangementer 

i Naturrum, som holdes for lokalområdet hvor alle må 
deltage (f.eks. Sct. Hans, Foredrag, Julekaffe/kage...)

* Medlemsskab giver dig stemmeret ved 

Naturrum Sdr. Omme

Der er gudstjeneste samtlige helligdage kl. 10.00. 

Skærtorsdag afholdes der gudstjeneste kl. 17.00 med efterfølgen-
de spisning. Det kræver tilmelding.
Man tilmelder sig ved at give Annemette Aracama besked fysisk 
eller på mail: sdrkirkekultur@gmail.com eller tlf. 40 10 50 36 eller 
henvendelse til sognepræst Patricia Paarsgaard Beck Poulsen på 
mail: ppp@km.dk eller tlf. 29 12 80 05. 
Af hensyn til maden er seneste tilmelding onsdag den 8. april.

Onsdag den 13. april kl. 10.15 afholdes gudstjeneste for beboerne 
på Omme Centret.

Gudstjenester i påsken

Går du rundt med et smil op til begge ører, hver 
gang du gør noget godt for andre..
Så er det lige dig vi mangler til, at servicere kroens 
gæster.

Du får
• Mulighed for selv, at bestemme hvilke vagter  du vil ha’
• Gode kollegaer med masser af erfarring
• Et sjovt og alsidigt arbejdsmiljø
• Gode arbejdsvilkår
• God personale mad

Vi glæder os til, at byde dig velkommen på kroen som 
vores nye kollega med de sjove bemærkninger og mas-
ser af smil.

Ingen grund til at vente...
Ring til os på tlf. 7534 1700 – spørg efter Jeanette.

TJENER AFLØSERE SØGES

Torben Jeanette
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FAST PRIS HVER DAG

3995

ÅBENT HELE 
PÅSKEN

800 - 2200

HVERDAG
NU NU FRISK BAGERBRØD FRISK BAGERBRØD 
FRA SDR. OMME BAGERIFRA SDR. OMME BAGERI

(240g)

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

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00


