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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
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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.

Pr. 1. april 2022 overtager Blå-
høj El Kurt Bliksteds VVS-for-
retning i Sdr. Omme.
Den 1. januar 2021 var det Knud 
Petersen A/S i Filskov der blev 
overtaget og Kurt Bliksteds 
VVS-forretning lægges samme 
med Knud Petersen A/S, der 
begge får adresse på Buelund-
vej i Blåhøj. 

Blåhøj El overtager 
Kurt Bliksted VVS-forretning

- Kurt Bliksted fortsætter hos 
os, fortæller John Hansen, Blå-
høj El, og det er meningen han 
på sigt skal afløse Kaj Petersen 
som leder af VVS-afdelingen.
Kurt Bliksted har drevet selv-
stændigt firma i Sdr. Omme i 25 
år, men vælger nu at fortsætte 
hos Blåhøj El.

Med sig tager han sin svend og 
firmaets telefonnummer.
- Det er vigtigt at vore kunder 
stadigvæk kan få kontakt med 
os, fortæller Kurt Bliksted, der 
nu samme med 27 kollegaer vil 
servicere både private og er-
hverv fra Blåhøj.
Blåhøj El har – som navnet anty-
der – hidtil i firmaets 40- årige 
historie udelukkende beskæf-
tiget sig med el, men ved over-
tagelsen af Knud Petersen A/S 
kom VVS og jordvarme også på 
menukortet.
Her har man nu vagt 24-7 på 
både el og VVS. 

Kurt Bliksted til venstre havde 1. april første arbejdsdag hos John Hansen, Blåhøj El, hvor han sammen med 4 
kollegaer og et gravehold skal servicere VVS kunder og hjælpe med installation og service af jordvarmeanlæg.

- Af Villy Guldbrand Jensen, Brande Bladet.

Indsendt af Dagplejerne
 i Sdr. Omme.

Vi startede dagen med kaffe og 
boller, som nogle af bedstefor-
ældrene havde bagt.
Da vi alle havde spist og hygget 
var der leg på forskellige red-
skaber og vi sang nogle af de 
sange vi synger, både dagpleje-
hjemmene og i legestue. Vi slut-
tede af med at synge farvelsang 
og vinke farvel til bedsteforæl-
drene, - nogle af børne tog med 
bedsteforældrene hjem til fort-
sat hygge.
Det var en rigtig dejlig dag og 
vi tog hjem med nogle meget 
trætte børn.

Bedsteforældre-dag i dagplejen
Den kommunale 
dagpleje havde bedste-
forældre-dag onsdag 
den 6. april. Endelig 
lykkedes det igen oven 
på nedlukningerne..

Vi glæder os allerede til næste 
år, lyder det fra Dagplejerne i 
Sdr. Omme.

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

ApS

På grund af Påsken udkommer
næste udgave af Sønder Omme Posten

tirsdag den 19. april
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Multicentret arrangerer igen i år cirkus for børn i alle aldre. Vi oplevede en fantastisk opbakning og interesse for 
arrangementet sidste efterår, derfor prøver vi igen med en forestilling i efterår 2022 med Cirkus Mascot. Datoen 
ligger endnu ikke fast, da Cirkus Mascot i øjeblikket planlægger hele deres efterårsturné. Men glæd jer til en aften 
med ægte cirkusstemning. Info vedr. datoen vil blive meldt ud, når turnéen ligger fast.

Til folk og fæ der kan lide cirkus

Mange kender godt til ”dagens” 
ret. På Sdr. Omme Kro hedder 
det Ugens jyde. Det er variatio-
ner af danske klassikere til 100 
kr. der skifter hver uge. Ugens 
jyde er ved at være godt kendt 
af mange gæster og er blevet 
meget populær. Som noget nyt 
starter vi med ugens dessert til 
kun 50 kr. Den vil sammen med 
hovedretten skifte hver tirsdag 
til en ny lækker dessert. Vi vil 
afprøve jydedesserten i april 
måned og hvis det bliver en 
succes, beholder vi den. 

Samtidig med er der GRATIS 
velkomstdrink i hele april må-
ned på Sdr. Omme Kro. Tilbud-
det   gælder kun i aften a la´ 
carte fra tirsdag til fredag fra 
kl 17.00 - 20.00 – Vi glæder os 
til at se jer.

Godt nyt til ”SLIKMUNDE”

Alex og Julie byder indenfor på Sdr. Omme Kro med gratis velkomstdrinks.

LD Udlejning har nu i halvandet 
år arbejdet med renovering 
af bygningen, hvor den gamle 
”Handelsbank” havde til huse. 
Bygningen står nu i tip-top 
stand med lejligheder og er-
hvervslokaler.

Alt indvendigt blev revet ned 
undtagen nogle enkle mure og 
pengeskabet. Der er lagt nyt 
tag på og der er blevet facade-
isoleret hele vejen rundt. Der 
er lavet en gildesal, aktivitets 
rum og en dejlig gårdhave. 
I bygningen er der syv lejlig-
heder og to erhvervslokaler 
til udlejning. Fire ud af de syv 
lejligheder er allerede lejet ud.

Hvis nogen er interesseret i 
lokaler til erhverv, så er der to 
gode lokaler der kan lejes. 
Lars (LMC) eller Jane kan kon-
taktes på tlf. 22 29 56 89, hvis 
man ønsker en fremvisning.
LD Udlejning har desuden også 
andre lejligheder i byen til ud-
leje.

Så fik vi startet, hvad der forhå-
bentligt, bliver en ny tradition i 
Sønder Omme, Madklubben for 
enlige. En lille sluttet flok, som 
vi håber vil vokse med tiden.
Tak til jer der var med i aften, 
det var SÅ hyggeligt! 
Har du lyst til at være med 
næste gang, så mødes vi den 
sidste onsdag i måneden fra 
kl. 17.30-1900. Prisen incl. en øl 
eller et glas vin er 50 kr.

Sted: Sognehuset, Linde Allé 
1, Sdr. Omme
Tilmelding: sms til 40 10 50 36 
eller mail til: sdrkirkekultur@
gmail.com - senest onsdagen 
før. 

Hyggelig start i Madklubben for enlige
Sønder Omme Kirke skriver.

Omfattende renovering er nu afsluttet
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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
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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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Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

For 10 år siden valgte jeg at 
starte som selvstændig

Det skal fejres!
 

Derfor vil jeg gerne se familie, venner, 
nuværende og tidligere arbejdskolleger, 

naboer og samarbejdspartnere til
 

Åbent hus 
Lørdag den 30. april 2022 

fra kl. 14 til ?

Der vil blive serveret lidt mad 
mellem kl. 14-16. 

Der vil selvfølgelig også blive udskænket 
diverse drikkevarer fra kl. 14 og frem.

Hele festligheden holdes på 
Herningvej 26, 7260 Sdr. Omme

(Parkering henvises til Omme Lift´s 
parkeringsplads, Lægårdsvej 4).

Af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer 
er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding kan ske på tlf. 2962 1362 
senest den 22. april 2022. 

Med venlig hilsen
Dennis Refshøj

RECEPTION

TØMRER- SNEDKER- & MALERFIRMA
Tlf. 2962 1362  -  www.refshojbyg.dk

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

Vi søger en morgenkok/cater.
Går du rundt med et smil op til begge ører, hver 
gang du gør noget godt for andre samt elsker at 
lave mad...
Er du klar på at berige os med dine evner, så er det lige 
dig vi mangler til at lave mad og servicere kroens gæster.

Dine arbejdsopgaver: 
• Selvstændigt åbne kroen og varetagelse af morgenbuffet
• Kontrol af råvarer og kvalitet ved varer modtagelse 
• Opfyldning af morgenbuffeten i restauranten samt 
   afrydning af borde
• Udtjekning af hotelgæster og evt. pasning af telefon, 
   kun i de tidlige morgentimer 
• Selskab og frokostklargøring og afvikling heraf
• Opbakning af alle søde sager samt bagværk til selskaber  

Maden bliver lavet fra bunden med friske råvarer, og ger-
ne de lokale. Vi har travlt på kroen, da vi udover overnat-
tende gæster og selskaber, servicerer besøgende fra hele 
oplandet med bespisning i vores a la carte samt mad ud 
af huset. 
For alle os på kroen er det vigtigt, at du vil dit fag. Du får 
til tider en travl frokost og mange selskaber. Vi tilbyder en 
stilling i fast vagtplan på 37 timer.

Har det vakt din interesse? 
Så tøv ikke med at sende et par ord om dig selv.
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen 
til at kontakte Alex Tækker eller Stephanie Graugaard på  
75341700.

MORGENKOK SØGES

Tlf. 75 34 17 00 . Email. info@sdr-omme-kro.dk

Skriv til Sønder Omme Posten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

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

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

Har du lyst til at annoncere i Sønder Omme Posten, 
så skriv eller ring for info.

E-mail: post@annitta.dk . Tlf. 61 16 57 67

Rengøring i Hovedgaden

Sdr. Omme Borger- & Erhvervsforening 
appellerer til borgerne, om hjælp til rengøring 
og oprydning i Hovedgaden.

Foreningen vil gerne at Hovedgaden står flot i forbindelse 
med konfirmationerne hhv. den 24. april og den 1. maj.

Til alle der vil hjælpe til, mødes man den 23. april kl. 12 ved 
kroen.

Borger- & Erhvervs foreningen appellerer også til de der bor 
i Hovedgaden, om at de vil rydde for ukrudt og feje udenfor 
deres matrikel, så det ser flot ud til konfirmationerne.

Vi håber på stor opbakning fra borgerne, at der er rigtig 
mange der gerne vil hjælpe den 23. april, siger Marlene Thiim, 
formand for Borger- & Erhvervsforeningen.
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De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Jørgen Clement, Venstre, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

I min valgkamp for at komme 
ind i kommunalbestyrelsen 
havde jeg meget fokus på 
Omme Centret.
Det kom frem i foråret 2021, at 
der var planer om at nedlægge 
et antal lejligheder for ældre 
på Omme Centret og i stedet 
lave en enhed for psykisk sår-
bare og lettere misbrugere på 
Omme Centret.
Den nye enhed blev dannet 
først i januar i år, der blev ansat 
personale, og enheden er nu i 
drift. Enheden er blevet døbt 
SKIBET, måske inspireret af det 
modelskib der står ved indgan-
gen til Omme Centret. Der er 
af personalet skabt en historie 
og en vision omkring SKIBET 
med udgangspunkt i et skib på 
et hav.
Der blev afholdt reception den 
31/3, hvor alle var inviteret. Le-
delsen fremlagde planer og vi-
sioner, der blev vist en film om 
arbejdsprocessen med at fast-
tømre medarbejdergruppen, 
og en psykisk sårbar borger 
fortalte sin historie. Vedkom-
mende havde fået meget hjælp 
og var kommet videre med sit 

liv på en flot måde – stor ros 
til medarbejderne. Siden blev 
silkesnoren klippet over, og 
der blev drukket kaffe og spist 
kage.
Jeg ønsker ledelse, personale 
og borgere held og lykke med 
SKIBET, og jeg håber, at de 
kommer godt i mål med pro-
jektet.
Nu vil jeg vende tilbage til min 
fortid. Jeg var i mange år ansat 
på Esbjerg Handelsskole i kur-
susafdelingen, og i 1990erne 
var jeg ansvarlig for et stort 
projekt for ledige ”Den arbej-
dende virksomhed”. 
Den gang var der stor arbejds-
løshed i samfundet og i Esbjerg 
området i særdeleshed. Vores 
opgave var at gøre langtidsle-
dige klar til arbejdsmarkedet 
og helst hjælpe dem i job. Da 
projektet var størst havde vi 
mere end 140 daglige kursister.
Vi fik så på et tidspunkt en per-
son, som arbejdsformidlingen 
og A-kassen havde opgivet, og 
som havde andre problemer 
end ledighed, og vi hjalp ved-
kommende i arbejde. Alle klap-
pede i hænderne - stor succes.

Så fik vi 3 af samme kaliber, og 
de kom også i arbejde. Så fik vi 
endnu flere, og så gik den ikke 
mere, og pludseligt var succes-
projektet nærmest en fiasko, 
og det blev lukket.
I virkeligheden var vi ikke gea-
ret til at modtage denne ander-
ledes målgruppe, og det blev 
projektets fald.
SKIBET er afhængig af visitati-
onen til SKIBET. Skulle man ved 
en fejl på et tidspunkt komme til 
at visitere den forkerte borger 
til SKIBET, så har vi balladen, og 
så bliver succesen til fiasko.
Derfor håber jeg, at man hol-
der fokus på visiteringen, og 
ikke placerer borgere på SKI-
BET, som ikke er klar til SKIBET 
blot for at fylde tomme pladser 
ud af hensyn til et kortfristet 
økonomisk hensyn.

Jørgen Clement

SKIBET

- Af Ole Filip Hansen, formand for 
Sønder Omme Landsbyråd

Den 24. marts afholdte det nye 
Landsbyråd for Sønder Omme 
sit første møde, hvor konsti-
tuering og tematisering af de 
mange gode udviklingsideer, 

Der er godt nyt til alle land-
kommuner fremgår det af en 
undersøgelse fra Aalborg Uni-
versitet som har forsket i sam-
menhængskraften i henholds-
vis landkommuner, forstæder 
og byer.
Der har i mange år været en 
negativ skildring af landkom-
munerne og det som kaldes 
udkantsdanmark og derfor har 
undersøgelsen også fokuseret 
på de generelle og strukturelle 
forskelle mellem landkommu-
ner, forstæder og bykommu-
ner. 
I undersøgelsen er der set på, 
hvor gode områderne er til at 
tage imod nye tilflyttere.
I Sønder Omme flytter de unge 
væk til uddannelsesstederne i 
Vejle, Herning, Ribe og Esbjerg, 
hvilket også befolkningspro-

SØNDER OMME - den aktive by ved åen

gnosen i Billund Kommune vi-
ser.
Men undersøgelsen fra Aal-
borg Universitet viser, at det 
adskiller sig en hel del fra det 
entydige, lidt fortegnede og 
sterotype billed af landkommu-
nerne. Godt nok flytter de unge 
væk til uddannelsesstederne, 
men der flytter folk til, både 
migrantarbejdere og tilflyttere 
fra andre kommuner.
Landkommunerne mis-ter dog 
nogle af sine egne unge, men 
der kommer også andre til. 
Undersøgelsen viser  også at 
landkommunerne er gode til 
at holde på tilflytterne i lokal-
samfundet og den lokale kultur, 
hvor man er i tæt forbindelse 
med kommune, erhvervslivet 
og civilsamfundet.

Mange landkommuner er der-
for glade for undersøgelsen 
fordi den giver et nuanceret 
billede af de mindre kommuner.
Det skyldes kun at der skabes 
udvikling, når man står sam-
men og samarbejder, hvilket 
kun kan ske på tværs af kom-
munen, erhvervsliv og borger-
ne. 
Derfor er det vigtigt, at det 
sammenhold og fællesskab 
som der er i Sønder Omme, bli-
ver dybt forankret i vores DNA.
Og det er vigtigt, at vi til stadig-
hed har fokus på udviklingen og 
fortsat fremdrift i udviklingen, 
som kan betyde, at der bliver 
en større interesse for at flytte 
til området. 
Vi skal både have fokus på til-
flytterne, men også den kom-
mende store udvidelse af Kri-
minalforsorgens fængsel.

- Af Ole Filip Hansen, formand for Sønder Omme Landsbyråd.

lem borgere og foreninger der 
arbejder for Sønder Ommes 
udvikling. Landsbyrådet opfor-
drer derfor til fortsat at tænke 
i udviklingsideer og tag endelig 
kontakt til et af Landsbyrådets 
medlemmer, hvis i har nye ide-
er for byen og omegn.

der kom frem på Borgermødet 
den 15. marts,  blev bearbejdet.
Der er ingen tvivl om, at ho-
vedlicensen i Sønder Ommes 
fællesskab og sammenhold er 
demokrati og medbestemmel-
se for alle. Det kræver at der 
er en god kommunikation mel-

Medbestemmelse og demokrati 
fremmer udviklingen i Sønder Omme 

Ole Filip Hansen (formand)
Grindstedvej 11. Tlf. 30291121
ole.filip.hansen@gmail.com

Orla Madsen (kasserer)
Enghaven 31. Tlf. 51169619
dorla@familie.tele.dk

Eva Lene Sode Nielsen 
(sekretær)
Åvej 1. Tlf. 23937913
evalene60@gmail.com

Allan Randeris
Tolvalenvej 32. Tlf. 51516989
allan@nelhydrogen.com

Allan Jansen
Omme Landevej 50. 
Tlf. 23957260
a.jansen05@gmail.com

Ivan Kjær
Solbakken 28. Tlf. 30618304
ivankjaer@Hotmail.com

 

Dagplejen i Sdr. Omme holdt 
onsdag den 9. marts fastelavn 
for dagplejebørnene.
De flotte udklædte børn måtte 
øve i at vente på tur, for det var 
alt for spændende at få lov til at 
slå til tønden. Der skulle slåes 
mange gange, inden der (med 
lidt hjælp) gik hul på tønden.
Ud kom små rosiner til alle, lige 
noget de små kunne lide.

Vi var i hallen i Sdr. Omme 
Multicenter  hele dagen. Og da 
forældrene kom for at hente de 
små, var der en kop kaffe og en 
lille fastelavnsbolle til forældre-
ne. 
Der blev rigtig hygget og snak-
ket.

Katten blev slået af tønden - med lidt hjælp

Skriv til Sønder 
Omme Posten!

- Om stort og småt.

E-mail: post@annitta.dk
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I den korte tid jeg har boet i 
Sønder Omme, har jeg ofte 
fået spørgsmålet “Hvorfor er 
du flyttet til Sønder Omme når 
du har boet i en stor provins-
by”. Den bedste forklaring er, 
at citere den kære og elskede 
bamse Peter Plys som med 
eftertænksomhed siger til sin 
ven Grisling: “Hvorfor har vi 2 
øjne, 2 ører, 2 arme og 2 ben, 
men kun et hjerte”. Efter en 
kort pause konkluderer Peter 
Plys “Det er nok fordi vi skal fin-
de det andet” og det fandt jeg i 
Sønder Omme.

Det hele startede i byen som er 
benævnt som Konge og Dron-
ningernes hvilested, nemlig 
Roskilde. Her er jeg barnefødt 
og vokset op med Roskilde 
Fjord, Domkirken og en skøn 
natur omkring byen. Det var i 
denne by forfatteren Lise Nør-
gaard havde sin opvækst og 
som senere blev til den danske 
film ”Kun en pige” fra 1995.

Sundhedsvæsenet, 
en livsopgave
Sundhedsvæsenet blev stort 
set min livsopgave med ansæt-
telse ved Hospitalsdirektoratet 
i København, hvor opgaven i 
slutningen af 1960’erne gik på 
opførelse af de 3 nye stor ho-
spitaler. 

Turen til Sønder Omme...
- Af Ole Filip Hansen, formand for Sønder Omme Landsbyråd.

Befolkningsprognosen efter 
2. verdenskrig viste, at der var 
behov for det nye Rigshospital, 
Herlev Hospital og Hvidovre 
Hospital. Sidstnævnte blev min 
hovedopgave. 
Efter Dronning Margrethes in-
vielse af hospitalet i marts 1974 
fortsatte min opgave med hos- 
pitalsplanlægning og de første 
spæde skridt til sundheds-edb.

Saudi-Arabien
Først i 1980’erne indgik Uden-
rigsministeriet en aftale med 
Saudi-Arabiens Sundheds-
ministerium om, at en dansk 
delegation skulle lede og or-
ganisere et stort 500 sengs 
hospital i Gizan regionen efter 
den danske model med en ho-
spitalsledelse og afdelingsle-
delser. Alle andre ansatte kom 
fra Indien, Filippinerne, Korea, 
Taiwan m.fl. 
Jeg havde fornøjelse af at være 
med i hospitalsledelsen og det 
var en opgave med mange ud-
fordringer, storslået natur og 
en anderledes kultur.

Grønland
Grønlands Hjemmestyre be-
sluttede i midten af 1980’erne, 
at udskille virksomheden Royal 
Greenland fra Kongelige Grøn-
landske Handel og etablerede 
det som et aktieselskab. Det 
var en stor koncern med 3.500 
ansatte, 14 produktionsfabrik-
ker, 20 store trawlerskibe, en 
salgsdivision og et nyt admini-
strationsenhed i København. 
Opgaven var at opbygge alt fra 
grunden af med nye organisa-
tionsplaner, personaleregler, 
indkøbsaftaler og med en stab 
af administrativt personale, 
arkitekter, maskinmestre og 
skibsingeniører. 
Den opgave kunne jeg ikke sige 
nej til og jeg trængte vel opså 
til, at blive kølet ned efter den 
saudiske varme. 
I slutningen af 1980’erne blæ-
ste der andre politiske vinde på 
Grønland og det blev besluttet, 
at alle opgaver i Danmark skul-
le flyttes hjem til Nuuk. 

Tilbage til 
sundhedsvæsenet
Opgaven i den private sektor 
var spændende og lærerig, 

men sundhedsvæsenet står al-
ligevel mit hjerte nærmest. Jeg 
fik så job som vicesundhedsdi-
rektør ved Viborg Amt med an-
svar for sundhedsplanlægning 
og amtets 5 hospitaler, men 
den dag jeg tiltrådte stillingen 
fik jeg tillagt en ny opgave, nem-
lig sundheds-it, da Sundheds-it 
chefen var afgået ved døden en 
uge før min tiltrædelse.

Københavnerne og Sjælland 
havde fået Øresundsbroen og 
erhvervsminister Ole Stavad 
mente, at Fyn og Jyderne også 
skulle have andel i udviklingen 
vest på fra hovedstaden. Det 
resulterede i en større rede-
gørelse kaldet ”Den jysk-fyn-
ske erhvervsredegørelse” som 
blev forelagt først i dette år-
hundred. 
Vinderprojektet blev en ny 
sundhedsportal som vi udar-
bejdede som projekt i Viborg 
og senere blev den overdraget 
til Amtsrådsforeningens regi 
og i dag kender de fleste borge-
re portalen som kaldes www.
sundhed.dk.

Mit lange levnedsforløb i Viborg 
Amt og Region Midtjylland har 
givet mig mange udfordringer 
og oplevelser for livet. Mange 
opgaver er løst i tæt samspil 
med det politiske niveau, over-
enskomstforhandlinger med 
de forskellige fagforeninger 
indenfor sundhedsområdet, 
studieture til udlandet, ny me-
dicinsk teknologi, økonomifor-
handlinger og mange andre 
opgaver.

Min oplevelse 
af Sønder Omme
Lige fra første dag som tilflytter 
i Sønder Omme har jeg oplevet 
et stort sammenhold og fælles-
skab og som helt lever op til by-
ens symbol ”byen, der spirer og 
gror”, hvilket giver sig udslag i 
mange frivillige og borgere der 
tager ansvar for udviklingen i 
byen. 
Så hvordan er det så at flytte 
til Sønder Omme, ja, det kan 
vel kun afsluttes med et citat 
”Hvordan staver man til kær-
lighed?” spurgte Grisling. ”Man 
staver det ikke....Man føler det” 
svarede Peter Plys.

Ole Filip Hansen

Den nye formand for 
Landsbyrådet, Ole Filip 
Hansen, fortæller her, 
på opfordring af Sønder 
Omme Posten, om sit 
spændende arbejdsliv 
og om, hvordan han 
landede i Sdr. Omme.

Søndag den 3. april blev der 
afholdt Påskemarked på Omme 
Centeret. 
Påskemarkedet bød på lidt af 
hvert, udstilling af vinterens 
arbejde, arbejdende stande 
med patchwork ved Inger, Elly 
og Jytte. Strikning ved Kirsten, 
Asta, Ritha og Lykke. Kortfrem-
stilling ved Nanny og knytning 
ved Conny.
Anna Marie var der med 
patchwork og båndbroderi, 
Margit med keramik og Arne 
med halmkurveflet.
Der var salgsbod ved Jette, 
Lise og Inge solgte kranse og 
dekorationer og Ole, Ida og Åse 
solgte kaffe og kringle. 
Underholdingen stod ”Sanger-
lauget” fra Sdr.Omme for.

Markedet var rigtig godt be-
søgt og det siger Aktivitetsud-
valget tak for, da overskuddet 

 Påskemarked på Omme Centret Bøvl IF
Endnu en sponsor på 
banen i Bøvl IF
Det er XL-Byg i Sdr. Omme der 
har sponsoret fodbolde til for-
eningen.
Formanden Evelyn Flugt siger 
tak til XL-Byg, - vi er meget gla-
de for det.

går i centerrådskassen, så er 
der noget at gøre godt med til 
gavn for brugerne.

Formand for Aktivitetsudval-
get, Inge Ib, takker alle for en 
god dag.

Det er et tilbud der 
byder på hygge og 
socialt samvær.
Der er ingen tilmelding, man 
møder bare op med sit eget 
håndarbejde, som man kan få 
hjælp til eller man kan blot del-
tage for hyggens skyld.
Det er for alle pensionister og 
efterlønnere og alle er velkom-
ne, - der er plads til flere på 
holdet.
To gange om året arrangeres 
der hhv. Påskemarked/udstil-
ling og Julemarked/udstilling, 
som man er meget velkommen 
til at deltage i og fremvise eller 
sælge sit håndværk.

Det foregår på tirsdage fra kl. 
13 - 16. Har du spørgsmål, så er 
du meget velkommen til at kon-
takte Formand for Aktivitetsud-
valget Inge Ib på tlf. 52 38 10 66.

Gratis tilbud fra Omme Centrets Aktivitetsudvalg
Mellem 13 - 16 pensionister og efterlønnere mødes hver tirsdag på Omme Centret (Terapien).
Her er der gang i forskelligt håndarbejde. Man kan få hjælp til Patchwork, theposefoldning, vævning, 
strikning, hækling, knytning - og meget andet.

Strikke Café
Følgende torsdage: 21. april, 
28. april og 30. juni fra kl. 13 - 
15.30, kan man deltage i Strik-
ke Café. 

Man møder blot op med sit eget 
strikketøj. Det er for alle pensi-
onister og efterlønnere. Og alle 
er velkomne. Det foregår i (Te-
rapien) på Omme Centret.
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Sdr. Omme Skytteforening har igen vundet flotte titler
- Af Jens Peter Bindesbøll

Ved DM i Pistolskydning, der 
blev afviklet forrige weekend, 
gjorde Sdr.Omme skytterne at-
ter en god figur og vandt flere 
mesterskaber og flotte indivi-
duelle placeringer.
  
Bedst var Anders Christensen, 
der præsterede på allerøver-
ste hylde og vandt det individu-
elle Danmarksmesterskab på 
Luftpistol. 

Herudover var han med til at 
vinde holdmesterskabet på 
Standardpistol og var natur-
ligvis også at finde på skytte-
foreningens Luftpistolhold, der 
vandt sølvmedalje.

Danske holdmestre på Standardpistol. Fra højre er det Anders Christensen, Lars Bindesbøll, Helge Berthelsen og Jens 
Peter Bindesbøll.  
Det er Sdr.Omme holdets tredje mesterskab, da man også i 2018 og 2019 vandt, mens mesterskaberne, pga Corona, 
ikke blev afholdt i 2020 og 2021.

Sølvmedaljevinderne på Luftpistol er fra højre Helge Berthelsen, Anders Christensen, Karin Christensen og Lars 
Bindesbøll.  
Det er foreningens første holdplacering på denne disciplin, der bliver mere og mere populær, også blandt danske 
skytter. Nogle af foreningens ungdomsskytter deltog også i konkurrencen på luftpistol.

Alle kræfter er sat ind for at skabe et festligt motionsløb for hele familien, med alt det vi kender fra 
tidligere og mere til, lover arrangøren Sdr. Omme IF Atletik og Motion.
Online tilmelding til Sdr. Omme Løbet 2022 er åben nu via www.sdrommeløbet.dk eller via 
www.sportstiming.dk.

Sdr. Omme Løbet vender tilbage 
Efter 2 år med ufrivillige aflysninger pga. coronapandemien, så vender Sdr. Omme Løbet stærkt tilbage tirsdag 24. maj.

Sdr. Omme Løbet er blevet 
en rigtig forårsklassiker, der 
trækker op mod 400 deltagere 
til byen. Løbet er nemlig kendt 
for den gode stemning og har 
plads til alle - både de ambitiø-
se der løber efter en god tid, 
dem som løber for motionen, 
dem som måske prøver kræf-
ter med 5 km for første gang 
og alle der blot tager turen for 
hyggens skyld sammen med 
venner og familie.

Gratis T-shirt ved 
hurtig tilmelding
Helt ekstraordinært kan Sdr. 
Omme Løbet i år også tilbyde 
en gratis T-shirt i samarbejde 
med Nordea-fonden. Tilbuddet 
gælder ved online tilmelding 
på 5 eller 10 km senest 24. april 
2022 (el. så længe lager haves).

Børneløb 0-11 år
De yngste deltagere har deres 
helt eget løb, SPORT 24 Børne-
løbet, og alle børn der gennem-
fører de 1,7 km, får en velfor-
tjent medalje på målstregen. 
Deltagelse i børneløbet er i år 
gratis, men kræver forhånd-
stilmelding og der er plads til 
maks. 100 deltagere. Forældre 
er naturligvis velkomne til at 
løbe med rundt uden tilmel-
ding.

- Af Jesper Stengård Thomsen, Sdr. Omme IF Atletik og Motion.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!

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

- et flot naturbillede fra om-
rådet, som du gerne vil dele.

- Så tøv ikke med at sende det 
til Sønder Omme Posten.

Vi  bringer stort og småt, 
indsendt af  borgere, 

foreninger, klubber  og 
erhverv i 7260.  

Indsend til:
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67

Ud over de flotte individuelle 
præstationer er det med en 
vis tilfredshed at foreningen 
kan mønstre holdskydning på 
højt niveau - ”Det er noget vi 
i dagligdagen vægter meget 

højt, og vi forsøger hele tiden at 
inspirere og bakke hinanden op 
i bestræbelserne på at vise de 
bedste udgaver af os selv” ud-
taler een af foreningens træ-
nere, Jens Peter Bindesbøll.

Foreningen kan nu se frem til 
sæsonafslutningen senere i 
denne uge hvor klubmestrene 
skal findes. - Mere om dette i 
næste udgave af Sønder Omme 
Posten.

Det er dog ikke kun forenin-
gens pistolskytter der viser 
storform under forårets DM’er.
 
Riffelskytten Johan Mattrup 
præsterede at skyde max point 
i begge sine indledende run-
der og var dermed blandt de 
14 skytter der skulle skyde den 
endelige finale. 
Her er der markering efter 
hvert skud, så både publikum 
og skytterne kan følge med 
i de skiftende placeringer. 

Efter en spændende dyst 
kunne Johan glæde sig 
over en meget flot 9.ende 
plads og en formidabel sæ-
son, hvor han gang på gang 
har placeret sig helt i front. 
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Corona-restriktionerne for 
idræts- og foreningslivet vare-
de længere og var mere omfat-
tende i 2021 end i 2020. Allige-
vel viser 2021-medlemstallene 
for Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og DGI en fremgang på 
12.101 medlemmer. Dermed 
har idrætsforeninger under 
DIF og DGI nu 2.228.776 med-
lemmer tilsammen.
I Billund kommune var der dog 
ligesom sidste år en samlet 
tilbagegang i de lokale idræts-
foreninger. En tilbagegang, der 
lød på 349 medlemmer i 2021, 
så der nu er 12.110 medlemmer 
i kommunens 63 idrætsfor-
eninger.
På trods af endnu et år med 
tilbagegang er der også gode 
historier fra foreninger med 
fremgang, hvor Vorbasse Ten-
nisklub er den forening i Billund 
Kommune med den største 
fremgang i antal medlemmer. 
Den flotte fremgang skyldes 
bl.a. udvidelse af foreningstil-
buddet med paddeltennis, som 
er blevet en populær idræt i 
Danmark.
”Coronaen har sat sine spor i 
vores lokale foreningsliv, men 
jeg er fortrøstningsfuld i for-
hold til fremtiden.
Politisk har vi sidste år iværk-

Corona rammer atter idrætsforeninger i Billund Kommune
Idrætsforeningerne under DIF og DGI i Billund Kommune tabte medlemmer i 2021. På landsplan gik 
foreningerne til gengæld frem, men der er stadig lang vej til medlemstallet før pandemien.

sat en række tiltag, som skulle 
hjælpe og understøtte for-
eningslivet i Billund Kommune. 
Vi har i en periode øget lokale-
tilskuddet, og foreningerne har 
gratis kunnet benytte deres 
faciliteter, og vi har øget pulje-
midlerne i en række puljer til 
at understøtte foreningerne. 
Og så har vi udviklet et nyt kon-
cept, Fritidsdage, som er dage, 
hvor alle foreninger har mulig-
hed for at vise sig frem for bor-
gerne. Jeg må konstatere, at vi 
trods forsøget på at hjælpe og 
understøtte foreningerne får 
en tilbagegang på medlems-
tallet”, udtaler formand for 
Teknik, Plan og Kulturudvalget 
i Billund Kommune Simon Nico-
lajsen Jørgensen.

Glæde over udviklingen   
Efter en årrække med frem-
gang og historiske 2,3 millioner 
medlemmer i 2019, mistede DIF 
og DGI knap 90.000 medlem-
mer på landsplan i corona-året 
2020. Nu er lidt af det tabte 
hentet ind igen, og den opad-
gående medlemskurve glæder 
DIF, som sender kredit til de 
frivillige.
”Først og fremmest glæder vi 
os over, at frafald er vendt til 
fremgang trods endnu et år 

med corona. Der er stadig tabt 
terræn at genvinde i forhold til 
2019-tallene, men vi er på ret-
te vej. Her må vi igen sende en 
stor tak til de mange frivillige, 
som har gjort en stor forskel 
og et fantastisk arbejde ude i 
landets foreninger i et svært 
år for idrætten”, siger DIF-for-
mand Hans Natorp.

Den holdning deler DGI, og end-
nu flere medlemmer skal bydes 
indenfor i fremtiden.
”Jo flere medlemmer idræts-
foreningerne får, jo bedre er 
det for folkesundheden. Derfor 
vil vi naturligvis knokle videre 
for også at sikre en medlems-
fremgang i de kommende år. 
Vi skal have alle de tabte med-
lemmer tilbage og helst også 
endnu flere med i idrætsfæl-
lesskabet”, siger DGI-formand 
Charlotte Bach Thomassen.
DIF og DGI kvitterer samtidig 
for, at kommunerne har under-
støttet foreningslivet økono-
misk og ydet andre former for 
hjælp.

Man kan dykke dybere ned i 
tallene for de to organisationer 
på henholdsvis www.dif.dk/
medlemstal og www.dgi.dk/
medlemstal.

Det er rigtigt at vi også har tabt medlemmer 
under corona krisen, men tallene afspejler 
forskelle mellem vores forskellige afdelinger. 
Hvor udendørsport som fodbold og Ateltik 
og Motion har holdt skindet nogenlunde på 
næsen, har håndbold, svømning og gymnastik 
mærket tilbagegang. 

Vi har alle været udfordret, fordi aktiviteterne 
har været lukket ned, og alle frivillige ledere 
og trænere har skullet yde en ekstra stor ind-
sats for at holde på medlemmerne. 

Og der er virkelig ydet en stor indsats fra alle, 
og derfor ser vi også forstrøsningsfuldt på 
fremtiden efter corona.

Det har været dejligt med de forskellige støt-
tetiltag Billund Kommune har taget, men vi 
har også mærket støtte fra forskellige fonde 
og støttepuljer under DGI og DIF. Også det lo-
kale erhvervsliv har bakket flot op om os, og 
det gør det alt andet lige lettere at drive en 
idrætsforening.

Det er ikke eftervirkningerne efter corona'en 
vi ser som den største udfordring, men mere 
de små årgange vi ser i øjeblikket. Det giver 
udfordringer med at fylde vores hold op, og 
der kan være enkelte årgange, hvor det kni-
ber med at stille hold. Så det vil være dejligt 
med flere unge par, der vil flytte til byen, og få 
en masse børn, siger Allan Munk Nielsen med 
et smil.

Allan Munk Nielsen, formand for SOIF kommenterer:

Stemningsbilleder fra Lokalarkivet

Jydekroen i den gamle mølle, stam-
bords orkestret spillede og der var 
hyggeligt. Det var et stort arbejde 
at stille kroen op, men med alle de 
frivillige var det en smal sag.

Den første Jydefest blev afholdt i 1973 og den første jydekomité bestod af disse flotte herrer.
Fra venstre er det Aage Jakobsen, Jens Rahbæk, Peter Kirkegaard, Hans Tüchen og Andreas Helle.
Det 244 x 125 cm store håndskrevne skilt til indfaldsvejene er Poul Erik Høj’s værk, - han husker stadig at han stod 
og baksede med dem i sin garage.

Mon ikke alle ser frem til Jydefesten i år, efter to år med Corona-nedlukninger. 
Her er lidt stemningsbilleder fra Sdr. Omme Lokalarkiv at varme op på.

Her ses repræsentanterne for de 
fire bestyrelser, Sportens Venner, 
Handelsforeningen, Borgerforenin-
gen og Idrætsforeningen, der stod 
bag den første Jydefest i 1973.
Fra venstre er det Jens Rahbæk, 
Åge Sørensen, Henry Steiner, Børge 
(Mælk’mand) Andersen, Ernst 
Danielsen og Gustav Nedergaard.

Denne festligt udsmykkede bus 
deltog i Jydeoptoget i 1976.

I 1980 blev det helt vildt, der var 
spænding på...

Der var ikke mange fremmødte 
til dette års generalforsamling 
tirsdag den 5. april 2022.
Trods det syntes vi at der var en 
positiv stemning for at bevare 
Arkivet i Sdr. Omme.

På valg i år var Aage Jakobsen 
og Karsten Fasdal. Karsten 
ønskede ikke at stille op men 
Aage modtog genvalg til endnu 
en periode i bestyrelsen. 
Efter generalforsamlingen har 
vi ændret lidt i bestyrelsen som 
nu har Hans Møbjerg som for-
mand, Karen Marie Jakobsen 
som Arkivleder, Dean Dam som 

Kasser og Aage Jakobsen som 
bestyrelsesmedlem. Som revi-
sorer blev Mogens Jensen gen-
valgt og Flemming Jakobsen 
trådte til som anden revisor. 

Vi ser frem mod flere arran-
gementer og mere aktivitet i 
arkivet, nu hvor vi kan begynde 
at samles igen.  
Udover bestyrelsen, er der en 
flok frivillige som kommer hver 
uge for at hjælpe med at sorte-
re, arkivere, og holde styr på 
arkivet, det er vi utrolige glade 
for, men vi kunne sagtens bru-
ge flere hænder.

Så sidder du og tænker at det 
måske er noget for dig, så er du 
mere end velkommen. 

Da Arkivet er drevet af spar-
somme midler, og gerne mod-
tager bidrag eller støtte fra 
privat personer eller virksom-
heder, er det muligt at støtte 
ved at indsætte et beløb på 
konto 8210 4435610434.

Vi takker for alle de arkivalier 
der er indleveret i årets løb.
Dean Dam
På vegne af den nye bestyrelse.

Generalforsamling i Sdr. Omme Lokalarkiv
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Vi ønsker alle en 
God Påske

fuld af 
højt humør!


