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SDR. OMME ● GRINDSTED

75 34 10 81
INFO@WESTERGAARD-EL.DK

WWW.WESTERGAARD-EL.DK

EL-INSTALLATIONER
• Industri
• Nybygning
• Til- og ombygning
• Landbrug/Markvanding

• Solcelleanlæg
• EDB/Data
• Salg og rep. af hvidevarer

Salg og montage af varmepumper
VE-installatør

ELARBEJDE - VARMEPUMPER - MONTAGEOPGAVER

Elarbejde - Varmepumper

Din lokale elektriker

TLF. 2299 8771 . CTHAYSENBYG.DK

A
pS

Ombygning   Tilbygning   Nybygning

Vinduer/Døre   Køkkenmontage

Tagopgaver   Efterisolering     

Vi løser alle former for tømreropgaver 
og montageservice i hele landet. 

Både store totalløsninger 
og små specialopgaver.

VVS og Jordvarme: Kurt Bliksted tlf. 7534 8122 / 2148 6837
EL: John Hansen 7534 5017 / 2071 9071

v/ John Hansen,
Aut. EL-installatør
Buelundvej 1, Blåhøj
7330 Brande

www.blåhøj-el.dk

Telefon: 75 34 5017
kontakt@be-as.dk

Grindstedvej 43
 7260 Sdr. Omme
Tlf. 21 48 68 37

Kontakt os når det gælder VVS, jordvarme og el-arbejde...!

Kirkebyvej 132
7260 Sdr. Omme

2148 6837

      3 virksomheder
      under samme tag!

Hvad er din baggrund?
Jeg er vokset op på Djursland, 
ikke langt fra Århus. Ingen fra 
min familie har haft en særlig 
tilknytning til kirken eller kri-
stendommen, min tilknytning 
kom i stedet gennem minikon-
firmandundervisningen og 
senere konfirmationsforbere-
delsen. Det har altså på ingen 
måde været naturligt for mig 
at komme i kirken eller tale om 
teologien. Nogen ville måske 
tænke at dette er en ulempe 
for en præst, men jeg ser det 
nærmere som en fordel og stor 
værdi; for på mange måder er 
jeg jo bare lige præcis som fol-

kekirkens medlemmer er flest. 
Jeg ved det for mange er frem-
med at komme i kirke søndag 
formiddag, at gå til nadver, at 
synge salmer og bede bønner. 
Det er det på mange måder 
også for mig selv. 

Hvorfor blev du præst? 
Jeg blev præst ad omveje. 
Egentlig er det det første jeg 
som barn kan huske at have 
ytret jeg ville være som voksen, 
men det lå som I må forstå, al-
drig i kortene. I stedet interes-
serede jeg mig for økonomi og 
salg, og uddannede mig derfor 
til Finansøkonom; det var dog 

heller ikke den rette hylde for 
mig – der manglede noget, no-
get helt centralt. 
Jeg manglede fællesskabet 
med andre mennesker; det blev 
jeg bekræftet igennem en kor-
tere praktik i Thorsager-Breg-
net kirker. Jeg fandt herudaf, 
hvilket privilegie det at være 
præst er; at møde mennesker 
i alle aldersgrupper og i alle 
livssituationer. Og det er det 
kirken kan; der er plads til alle 
– det skal det i hvert fald efter 
min mening være. 

Hvad for en præst vil du 
gerne være?
Jeg har altid nydt at være sam-
men med ældre mennesker; 
jeg synes det er fascinerende 
at høre deres historier og lære 
af dem.  Men samtidig synes jeg 
også det er vigtigt, at vi husker 
at give igen af alt det vi har fået 
fra dem. Det er dog det lette i 
virket som præst. 
En af de vigtigste elementer 
ved at være præst i Danmark 
i dag, er at være i stand til at 
favne bredt. Vi må aldrig falde 
i de lette løsninger, og kun lave 
kirke for de gamle og døde. 
Sagt på en måske mere prag-
matisk måde, så er det jo ikke 
dem der betaler kirkeskatten 
om 10, 20 år. Det er vigtigt, at vi 
ikke mister de unge; for kirken 
er også for dem - det skal de 
lære tidligt, det skal de opleve 
gennem hele livet, og det ople-
ver de ikke gennem søndagens 
højmesse; snarer tværtimod, 
for den virker nærmere frem-
medgørende på dem. 
Jeg vil gerne være en præst, 
der ikke er bange for at prøve 
nye ting af, jeg ser ikke be-
grænsninger i brugen af kir-
ken, jeg ser muligheder f.eks. 
konfirmandovernatningen, 

film i kirken, rockkoncert i 
kirken – hvorfor skulle det ikke 
kunne lade sig gøre? Kirken er 
jo netop folkets sted, og folket 
er mangfoldigt, så det skal kir-
ken også være. 

Hvorfor blev du præst i 
Sdr. Omme?
Jeg blev præst i Sdr. Omme for-
di jeg forelskede mig i byen al-
lerede fra første gang jeg satte 
mine fødder i byen. Jeg kan 
ikke beskrive det præcis, men 
der er en stemning og følelse 
i byen der bare føles hjemligt. 
Derudover var jeg meget tiltalt 
af det aktive foreningsliv, for i 
det aktive foreningsliv findes 
jo netop det fællesskab, som 
jeg vægter så højt og som jeg 
gerne ser kirken knyttet til. 

Hvad mener du er folke-
kirkens vigtigste 
opgave i dag?
For mig er folkekirkens vigtig-
ste opgave at skabe et sted og 
rum, hvor der er plads til alle 
og hvor der er mulighed for 

at være sig selv, og hvor der 
er mulighed for at få bygget et 
stærkt fællesskab op. 
Men samtidig finder jeg det 
også yderst vigtigt, at kirken er 
et sted hvor vi tør være ærlige; 
fuldstændig ærlige og derigen-
nem blive mindet om, at alle 
mennesker er lige; og ekstremt 
kostbare – og at det er okay at 
fejle, det gør alle mennesker, 
men i kirken er der trøst at fin-

På opfordring af Sønder Omme Posten, fortæller 
sognepræst Patricia Paarsgaard Beck Poulsen, om 
vejen til præstegerningen - og til Sdr. Omme.

”Jeg vil gerne være en præst, der ikke er bange for at prøve nye ting af...”
 - Patricia Paarsgaard Beck Poulsen, Sognepræst i Sønder Omme Sogn

ALT I MASKIN- OG LIFTUDLEJNING
Hos LD Udlejning klarer vi 
store som små opgaver

Tlf. 88 44 08 05
www.ldudlejning.dk

Vedligeholdte maskiner: 
Rengjort, serviceret og altid klar til brug.

Fleksibel åbningstid: 
Afhentning og levering når det passer dig.

de på alle tidspunkter og i alle 
situationer. 
Det er også vigtigt for mig, at vi 
rent faktisk praktisere det der 
prædikes i kirken. Næstekær-
lighed, ærlighed, fællesskab. 
Det er nogle af de vigtigste ele-
menter i kristendommen, men 
så sandelig også i det alminde-
lige menneskeliv. 
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Der var lagt op til et brag af en 
håndbolddag, da Sdr. Ommes 2 
herrehold sluttede sæsonen af. 
Serie 3 var allerede rykket op 
inden sidste kamp, men det 
betød dog ikke, at drengene 
slappede af. De fortsatte de 
fine takter fra hele sæsonen 
og sluttede således af med en 
26-23 sejr over Give. Dermed 
sluttede holdet som en suve-

Dobbelt oprykning 
til Sdr. Ommes håndboldherrer

ræn vinder af puljen, hvor kun 
2 point blev sat til. 

Serie 2 herrer mødte Heden-
sted i en direkte kamp om 
oprykning i den sidste kamp. 
Drengene var i den grad klar 
fra start og inden Hedensted 
havde fået set om, var de bagud 
5-1. Herfra blev kampen i en pe-
riode mere lige, og Sdr. Omme 

kunne gå til pause med en fø-
ring på 16-12. 
I pausen talte vi om, at farten 
igen skulle sættes op, og det 
blev i den grad fulgt, og da vi 
samtidig dækkede fantastisk 
op, endte det med en sejr på 
hele 32-16. 
Begge oprykninger blev fejret, 
som noget bør fejres, og der 
var givetvis nogle ”tunge” hove-
der dagen derpå. 

Der skal lyde en stor tak til de 
mange fremmødte tilskuere, 
og vi håber at se jer alle i hallen 
i den nye sæson, hvor der givet-
vis bliver brug for opbakning.

- Af Ole Nielsen Flere borgere i byen, har må-
ske fået øje på kirkens nye 
gravsten, placeret foran tårn-
døren. 
Og måske man undrer dig en 
smule, for hvad er nu det?
Stenen er lavet i forbindelse 

Intet behøver at være som det ”plejer”

med konfirmandernes over-
natning i kirken 1.-2. april, hvor 
der bl.a blev arbejdet med 
temaet døden, og hvor konfir-
manderne skulle grave et ur-
nehul, hvori de kunne begrave 
de negative energier der måtte 

være i deres liv, og sidst men 
ikke mindst designede de en 
gravsten. 

Præsten lod sig også inspire-
re, og resultatet står nu foran 
tårndøren, som en fin sjov lille 
gimmick, der minder om at vi 
aldrig må være bange for at 
forny os og derigennem gøre 
kirken mere åben og vedkom-
mende. 

Samtidig viser stenen, at der er 
kommet nye kræfter til byen, 
som netop ikke er bange for at 
gøre kirken åben for den yng-
re del af befolkningen; og som 
håber at der et sted ude i byen 
sidder folk som deler samme 
sind, og som ønsker at støtte op 
om, at gøre kirken mere åben 
og ungdommelig. 

Dette kan gøres på flere måder, 
men et godt første skridt kun-
ne være at møde op til orien-
teringsmøde vedrørende Me-
nighedsrådsvalg tirsdag den 
10. maj kl. 19.00 i Sdr. Omme 
Multicenter. -  Vi står nemlig i 
den situation, at vi skal have nyt 
Menighedsråd til oktober. 

- Af Patricia Paarsgaard Beck Poulsen

DR. DIESEL; 25 år med Rock’n’roll

I år er det 25 år siden, at 4 un-
ge, hårdtarbejdende musikere 
fra Sdr. Omme slog pjalterne 
sammen og begyndte at øve 
sig i at spille rockmusik.
De blev faktisk så gode til det, 
at de også begyndte at spille 
offentligt. And the rest is hi-
story, som de siger i det store 
udland.
Jubilæet skal naturligvis fej-
res. Og det sker lørdag den 8. 
oktober 2022, hvor der bliver 
afholdt et brag af en jubilæ-

umsfest i Sdr. Omme Multicen-
ter. 
Vi er ved at planlægge festen 
- men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. 
Det bliver en af de fester, man 
vil fortryde IKKE at have været 
med til.
Informationer om selve festen, 
billetter og meget mere vil blive 
offentliggjort senere.

Rock'n'roll hilsner
Dr. Diesel

Til minde om PLEJER som her ligger begravet 02.04.22

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

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
Vi  bringer stort og småt

 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67
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KLIP UD   KLIP UD    KLIP UD    KLIP UD    KLIP UD

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

HVER UGEHVER UGE serverer vores kok lun  serverer vores kok lun 
og velsmagende og velsmagende FREDAGSMENUFREDAGSMENU
Fredag uge 16:Fredag uge 16: Skinkeschnitzel  Skinkeschnitzel 
 med brasede kartofler, ærter, bearnaisesovs og dreng med brasede kartofler, ærter, bearnaisesovs og dreng

Fredag uge 17:Fredag uge 17: Kalvesteg  Kalvesteg stegt som vildt stegt som vildt 
 med bønner, vildt sovs, waldorfsalat og hvide kartofler  med bønner, vildt sovs, waldorfsalat og hvide kartofler 

Fredag uge 18:Fredag uge 18: Stegt flæsk  Stegt flæsk 
 med persillesovs, rødbeder og hvide kartofler med persillesovs, rødbeder og hvide kartofler

Fredag uge 19:Fredag uge 19: Stor hakkebøf Stor hakkebøf
  med bløde løg, hjemmelavet brun sovs, rødbeder   med bløde løg, hjemmelavet brun sovs, rødbeder 
 og hvide kartofler og hvide kartofler6500

25.03.2022 09.40
Bl rundstykker – MENY Sønder Omme - Vejlevej 8 Butik 0505214 – Outlook

about:blank

1/1

6 STK. BL. 6 STK. BL. 
RUNDSTYKKERRUNDSTYKKER
1 BK. LUN1 BK. LUN
LEVERPOSTEJLEVERPOSTEJ

FAST PRIS HVER DAG

3995

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

FREDAGSMENU KUNFREDAGSMENU KUN
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Gravermedhjælper 
ved Sønder Omme Kirkegård

En stilling som gravermedhjælper ved Sønder Omme Kirkegård, 
Sønder Omme Sogn, er ledig pr. 15. maj 2022 eller snarest derefter.

Stillingen som gravermedhjælper er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du deltager i 
den daglige drift og vedligehold af Sønder Omme Kirkegård og arealerne omkring, samt 
den offentlige del af præstegårdens have. Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden.

Sønder Omme Kirkegård har udarbejdet en udviklingsplan, som man tager udgangspunkt 
i og arbejder efter. Ved gravers ferie og fravær, skal du kunne varetage ansvaret og vedli-
gehold for kirkegården på egen hånd. Der må påregnes weekendarbejde.

Sønder Omme kirke er under forandring med nyansat præst og der er samarbejde med 
kirke- og kulturmedarbejder (daglig leder), graver og et menighedsråd, der sammen ar-
bejder for sognets udvikling og et godt arbejdsmiljø. 
Læs mere på www.sdrommekirke.dk

Stillingen er på 30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. 
Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Vi forventer, at du:
• har praktisk sans
• trives med udendørs og fysisk arbejde
• kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt
• er ansvarsbevidst og samvittighedsfuld med arbejdets udførelse
• har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdspladsens 
    særlige karakter
• har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab
• kan og vil vikariere for graveren ved ferier og fridage. 
    Der kan endvidere lejlighedsvis blive behov for, at gravermedhjælperen vikarierer for
    kirke- og kulturmedarbejderen i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlin-
ger
• har empati og er god til at tale med kirkegårdens besøgende
• gerne har erfaring på området (dog ingen betingelse)
• har kørekort (B, A10)

Sønder Omme har 1684 indbyggere og seks ansatte i sognet foruden sognepræsten. Sog-
net er kendetegnet ved stor foreningsaktivitet og sammenhold. Der er god tilslutning til 
sognets aktiviteter.

Vi tilbyder:
• et selvstændigt, spændende og udfordrende job med udviklingsmuligheder
• et godt kollegialt samarbejde med sognets præst, graver, kirke- og kulturmedarbej-
der,
    organist og kirkesangere
• et arbejde i et sogn med højt fokus på udvikling af kirkelige aktiviteter
• mulighed for at være med til at udvikle og fremtidssikre kirkegårdens tilbud og udtryk

Ansættelse sker ved Sønder Omme Sogns menighedsråd, 
beliggende Linde Allé 1, 7260 Sønder Omme.

Ansættelse og aflønning efter Overenskomst for 
gravermedhjælpere på landsbykirkegårde, indgået mellem Kirkeministeriet og 3F. 

Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
kontaktperson Henrik Knudsen på telefonnummer 23 71 28 63 

eller graver Gitte Jørgensen på 23 34 33 80.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 
Sønder Omme Sogns menighedsråd på mail 7979fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde 
senest den 27. april 2022 klokken 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 18.

Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer og børneattest.

Vi søger en kirkemusiker/organist pr. 1. juni eller snarest muligt, - en der
• med erfaring, engagement og indlevelse kan forestå den instrumentale 
 musikledsagelse af liturgi og menighedssang såvel i som uden for kirken.
• kan arrangere koncerter/musikarrangementer
• vil spille såvel traditionel kirkemusik som ny og rytmisk musik ved både 
 højmesser/gudstjenester/handlinger og særtjenester
• er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
• er indstillet på at indgå i et samarbejde med præsten og kirke- og kultur-
 medarbejderen ved planlægningen og afholdelsen af babysalmesang og 
 minikonfirmandundervisning
• vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere ved kirken
• er udadvendt og har gode samarbejdsevner
• har nye idéer til arrangementer med fokus på yngre målgrupper
• har interesse i at arbejde videre med et allerede etableret voksenkor og evt. ved 
 etableringen af et børne- og ungdomskor

Vi tilbyder
• en stilling på 28 timer pr. uge. Vi er villige til at forhandle arbejdstiden, 
 hvis vi får den rette ansøger
• en fleksibel medarbejderstab som brænder for at reaktivere kirkelivet
• et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med præst og menighedsråd, 
 der ligger stor vægt på musikkens rolle i gudstjenesten.
• der er planer om etablering af et nyt orgel og en gennemgribende 
 kirkerenovering i 2023 – 2024
• en arbejdsstation på fælleskontoret med mulighed for kontakt til nærmeste 
 kollegaer

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) 
aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige:
en bruttoløn mellem kr. 317.853,20 - 387.310,88 årligt (nutidskroner)
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt
mellem kr. 40.896,13 - 63.517,15 (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse 
(tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basisløntrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og
Basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner).
Indplaceringen sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 31.089,97 (nutidskroner) for tjeneste ved 2 - 3 kirker.

Ansættelse af en uddannet organist 
vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisatio-
nen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en organist 
vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organi-
sationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirke-
funktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke- og kulturmedarbejder 
eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker 
aftales inden for intervallet kr. 284.800,88 - 416.246,84 (nutidskroner).
Fikspunktet er kr. 292.103,12 (nutidskroner). OK tillæg på kr. 947,19 (nutidskroner) 
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.952,42 (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås inden ansættelsen mellem 
menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.
Løn samt rådighedstillægget konverteres i overensstemmelse med stillingens 
ansættelsesbrøk. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres 
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske 
en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
• kontaktperson Henrik Knudsen, tlf. 23 71 28 63
• sognepræst Patricia Paarsgaard, tlf. 29 12 80 05

Ansøgningsfristen er 3. maj 2022 kl. 12.00
Ansøgning samt evt. referencer sendes til Sønder Omme Sogn menighedsråd 
på mail: 7979fortrolig@sogn.dk 

Ansættelsessamtale og prøvespil 
forventes afholdt i uge 19 i Sønder Omme Kirke, Kirke Allé 2.

Menighedsrådet kan oplyse, at
• der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
• der er tre måneders prøvetid.

Generelle informationer:
Orglet i Sønder Omme Kirke: Marcussen & Søn, 7 stemmer på manual (C-g´´´) og pedal (C-
d´). Endvidere har kirken et klokkespil med 19 klokker med tilhørende elektrisk klaviatur 
samt computerstyret automatik.

Byen: Information om sognet kan opsøges på www.sogn.dk og www.sdr-omme.dk 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Sønder Omme Sogn søger 
kirkemusiker eller organist

 GENOPSLAG
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Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812

Tlf. 40 28 67 03

Er du mellem 18 og 108, 
sidder du alene med din aftensmad 
– og er du ved at være træt af det?

Så kom og spis sammen med os andre, 
som også ellers ville ha’ siddet alene.

Der er fokus på snak, god vin, eller øl 
– og nå ja, så selvfølgelig også noget mad 😊

Hvad der ikke vil være fokus på 
er alt det der handler om religion.

Tid: Sidste onsdag hver måned kl. 17.30 - 19.00
Sted: Sognehuset, Linde Allé 1, Sdr. Omme

Pris: 50,- kr.
Tilmelding: sms til 40 10 50 36 eller 
mail til sdrkirkekultur@gmail.com 

- senest onsdagen før.

Madklubben for enlige

Orienteringsmøde 
- valg til menighedsrådet 

i Sønder Omme Sogn 2022

Kirken er noget, du må vælge!
I oktober 2022 er der valg til 

menighedsrådet i Sønder Omme Sogn.

Kunne du tænke dig, at have indflydelse på, 
hvordan kirken - og livet i og omkring den udvikles 
- så afholder menighedsrådet i Sønder Omme Sogn 

Orienteringsmøde 
i Sønder Omme Multicenter 

(Stadion Allé 16, Sønder Omme) 
tirsdag den 10. maj kl. 19.00

Her kan du få en orientering om, hvad det betyder 
- og kræver - at sidde i et menighedsråd og samtidigt 

få svar på de spørgsmål du eventuelt måtte have.

Alle er velkomne!

Der blev kravlet livligt på klatrevæggen hele dagen. 

Lenni Andersen og Egon Lundt havde meget travlt med at sikre 
spejderne en god klatreoplevelse.

Naturrum Sdr. Omme havde i den først weekend april besøg af 
Ørnebjerg Spejderne fra Vejle.
I Holdgårdsanlægget blev der skudt spidskål med bue og pil, det 
nedlagte bytte var en del af den middelalderlige aftensmad, som 
blev bagt i en meget moderne ovn, hvilket var et særsyn, da mid-
delaldermaden oftest blev kogt. 

Egon og Lenni havde stillet sig til rådighed med at åbne klatrevæg-
gen, store som små kom hurtigt op og ned. For enkelte gik der 
sport i den. En af drengene var nok oppe 17 gange. Så da klokken 
blev 17.00 var armene godt brugte.

Naturrum Sdr. Omme:
En weekend med Ørnebjerg Spejderne fra Vejle
- Af Lenni Andersen, Naturrum Sdr. Omme.

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

ApS

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.

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

Vestjysk Billard turnering blev  
afsluttet den 17. marts, hvor vo-
res første hold fik en 4. plads og 
vores 2. hold fik en 6. plads.
Vi er også med i en Senior tur-
nering, som vi kalder Givskud 

Turneringen. Der er tilmeldt 
9 hold. 2 fra Karlskov – 2 fra 
Filskov – 1 fra Grindsted – 2 fra 
Givskud og 2 fra Sdr. Omme.
Det er en turnering der spilles 
med handikap, således at man 

for eksempel som 1. spiller,  
skal opnå 374 point og spille 
mod en anden 1. mand fra en 
klub som kun skal nå 132 point.
Den der først laver sine point 
har vundet.
Den sidste kamp blev spillet 
den 11. april med følgende re-
sultat:
               K - P           Score
Sdr. Omme 1 16 - 20 76 - 52
Grindsted 16 - 20 73 - 55
Karlskov 2 16 - 19 74 - 54
Sdr. Omme 2 16 - 19 68 - 60
Filskov 2 16 - 19 66 - 62
Filskov 1 16 - 15 67 - 61
Givskud 1 16 - 13 52 - 76
Givskud 2 16 - 11 53 - 75
Karlskov 1 16 - 8 47 - 81

Spillerne på de to hold fra Sdr. 
Omme i Givskud turneringen:

Hold 1: Preben Lynge Jensen, 
Eske Thomsen, Poul Erik Høj 
Madsen, Erik Jørgensen og 
Henning Støchkel.

Hold 2: Erik Kousgaard, Steen 
Dahl, Mogens Hansen, Erling 
Andersen og Leo Danielsen.

Der bliver holdt afslutning i 
Givskud den 5. maj, hvor vi skal 
spille lidt billard ha’ lidt mad og 
igen spille lidt billard. 
Det bliver sikkert helt igennem 
en hyggelig dag.

Resultater fra 
Sdr. Omme Billard Klub
- Af Preben Lynge Jensen
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Sdr.Omme Skytteforening
Sæsonafslutning og klubmesterskab 2022

Tirsdag før Påske har skytteforeningen tradition for sæsonafslutning og dermed også kåring af klub-
mestre i de forskellige klasser. Således også i år, hvor der tillige er stor glæde over en næsten fuldført 
sæson. Næste år håber vi så, at der slet ikke bliver nogen uger med nedlukning.

I løbet af sæsonen har skytterne deltaget i stævner og turneringer, dog med et par aflyste stævner 
i januar. Formkurven har været timet rigtigt, hvilket flotte placeringer ved årets DM’er tydeligt har 
understreget.
Nu er sæsonens sidste store udfordring skudt, og de dygtige klubmestre er fundet og hyldet.

Efter afslutningen venter der nu nogle måneders sommerferie inden den nye sæson skydes i gang i 
september måned.

I børnerækken sejrede Johan Mattrup foran lillebror 
Søren og med Julie Møbjerg på trediepladsen

På luftriffel var det Søren Mattrup der sejrede efter-
fulgt af Julie Møbjerg og Katrine Knudsen

 Albert Bertelsen tog sig af 
klubmesterskabet i Pistol 
Ungdom

Sæsonens højdespringer 
Lauge Møbjerg    

I voksenafdelingen var det Anders Christensen og 
Claus Jensen der vandt klubmesterskabet på hhv 
Pistol og Riffel 

- Af Jens Peter Bindesbøll

Nu er vi ved at starte en ny sæ-
son i Sdr. Omme – Filskov 4H.  
Hvert år vælger vi et nyt tema, 
og i år er temaet ”4H på sporet”, 
og der er planlagt et spænden-
de program, hvor hele familien 
kan deltage. Programmet kan 
ses i klubbens facebook-grup-
pe ”Sdr. Omme Filskov 4H”.

I 4H får børn og unge uforglem-
melige oplevelser med natur, 
dyr og mad, og i løbet af året 
laver vi hold for 4H´ere, hvor 
man får lært nye færdigheder 
sammen med andre 4H´ere.

Vi har lige haft et to-dages hold 
”Mad og natur i påsken”. Her 
mødtes ni 4H´ere i skolekøkke-
net for at lave spændende mad. 
Temaet var ”klimavenlig mad”.
Mandag lavede vi miniburgere, 
og her smagte man både veg-
gie-, kylling-, og oksekødbøffer. 

Tirsdag var menuen lasagne i 
tre varianter: bønner, kylling 
og okse. 

Der blev snakket om, at et af 
kostrådene lyder ”Spis mindre 
kød”, og her fik børnene lært, 
at protein også kan komme fra 
bælgfrugter, og at kylling er 
mere klimavenlig end oksekød. 

Der blev også lavet små snacks 
i køkkenet fx bønnefritter, hu-
mus, grissini, knækbrød, mus-
libar og kikærtekys. 

Tirsdag sluttede dagen i Fælles-
haven, hvor 4H´erne kunne se 
og høre om haveholdet, som er 
ved at starte ny sæson op.
Haveholdet er ved at gøre høj-
bedene klar, så 4H´ere kan så, 
passe og høste gennem forår, 
sommer og efterår. Der er sta-
dig ledige pladser på havehol-
det, men man skal være hurtig, 
for snart skal der sås. 

Salonen har været lukket i læn-
gere tid, først pga Coronare-
striktionerne og så en barsel. 
Men nu er jeg er klar til at 
åbne salonen igen, alle coro-
narestriktioner er væk og vi 
har fået en dejlig dreng, som 
er klar til at komme ud i dag-
plejen, så arbejdslivet starter 
igen! Jeg åbner salonen tirs-
dag den 3. maj. Online booking 
er åbnet, så i kan allerede nu gå 
ind og booke en tid.
- Glæder mig til at se jer alle-
sammen igen! 

Salon Hair Cut åbner igen
- Af Lea Egsgaard Gejl, Hair Cut

Sæsonstart i Sdr. Omme - Filskov 4H

Af Gitte Madsen, formand for 
Sdr. Omme - Filskov 4H

4H´erne har haft to hyggelige dage med madlavning i skolekøkkenet på Sdr. Omme Skole.

Oscar og Mathias laver kikærtekys.

Den store finale var pandekagebagning i Fælleshaven.

Påskeharen havde været i ha-
ven, så 4H´erne var på jagt 
efter påskeæg, og heldigvis fik 
alle fundet et par chokoladeæg.

Tirsdag eftermiddag sluttede 
med, at bedsteforældre, foræl-
dre og søskende kunne komme 
og få pandekager. De blev lavet 
på det nye bålsted.  

Solen skinnede ned mellem 
træerne, og man kunne mærke 
foråret. 

Nu kan vi i Sdr. Omme – Filskov 
4H glæde os til årets mange 
spændende aktiviteter.
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Konfirmander 
24. april 2022 kl. 10.00:
Freja Fabricius Arreborg 
Laura Cornelia Uhre Barsballe
Amalie Guldbrand Benkjer
Caroline Bach Birkedal
Louis Sand Christansen
Phoenix Flower-Rasmussen
Freise Cramer Foss
Simon Harder Rabøl Jørgensen
Malou Thyregaard Kjeldsen
Tobias Volmar Knudsen
Frederik Moustgaard Kristensen
Magnus Moustgaard Kristensen
Rasmus Victor Ølgaard Madsen
Simon Guldahl Mortensen
Emma Olesen
Camilla Pedersen
Vera Vandborg Rahbek
Karoline Rahlff Stjernholm

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Kurt Jensen, Socialdemoratiet, 
der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

Hvor er det dejligt, at vi har fået 
en lokalavis, som dækker Sdr. 
Omme området. Jeg vil gerne 
rose Annitta for at opstarte 
Sønder Omme Posten, det er 
meget prisværdigt. Her vil jeg 
også appellere til, at vi alle bru-
ger Sønder Omme Posten til at 
viderebringe diverse opslag og 
indlæg. 

På den politiske side er der sket 
meget. Tandsundheden blandt 
de 15-årige i Billund Kommune 
er den dårligste i hele landet 
blandt alle 98 kommuner, det 
skal vi gøre meget bedre. Her 
arbejdes der på en model, hvor 
den kommunale tandpleje sam-
les på 2 lokationer: 1 i Grindsted 
og 1 i Billund. Her er oplægget 
baseret på, at alle forældre 
skal med til tandlægen sammen 
med deres børn for at få basis-
viden om god tandsundhed og 
tandbørstning. 
Sammenlægning af tandplejen 
er med til at optimere arbejds-
gangene og arbejdsforhold.
Det er også med til at tiltrække 
tandlæger, hvilket har været en 
udfordring. 

Desværre mister vi undersø-
gelsesklinikker på vores skoler 
i kommunen. 
I Varde Kommune har de væ-
ret igennem en proces, hvor 

de har samlet den kommunale 
tandpleje. Det er trods alt en 
meget større kommune, og 
her har der være en mærkbar 
effekt. 
På baggrund af dette er der la-
vet en strategi for børn og un-
ges tandsundhed i Billund Kom-
mune. Visionen er, at børn og 
unges tandsundhed skal være 
på niveau med de bedste af na-
bokommunerne. Det er målet, 
at 70 procent af de 15-årige er 
cariesfri i 2030. 

Strategien er baseret på 3 
tværgående principper, der 
skal bidrage til at styrke effek-
tivitet og kvalitet. 

1. Teamtandpleje. Mere effektiv 
og fleksibel udnyttelse af med-
arbejderressourcer. 

2. God faglig praksis. Styrkelse 
af det faglige samarbejde, kol-
legial sparring og mulighed for 
fastholdelse og rekruttering. 

3. Styrket forældresamarbej-
de. Forældrenes aktive del-
tagelse i forhold til børnenes 
tandsundhed. 

Jeg tror, at tiltagene vil højne 
tandsundheden. 
For at tilgodese forældrene, 
som skal deltage i undersøgel-

serne, vil der være mulighed 
for, at søskende kan få tider 
efter hinanden. 
Åbningstiderne bliver udvidet, 
og er man meget udfordret 
transportmæssigt, er det mu-
ligt at få en flextaxi. 

Skole OL afvikler finaler i Bil-
lund fra d. 14.- 17. juni. 
Hver dag kommer der ca. 3000 
børn til byen fra hele landet for 
at dyste i de 10 discipliner, der 
er på programet. For at kom-
me til finalerne har børnene 
kvalificeret sig fra indledende 
stævner. 
Der er et stort behov for man-
ge frivillige til de forskellige op-
gaver, så hvis man har lyst til at 
hjælpe, er det muligt. Man vil få 
en kæmpe oplevelse. 
 
Med venlig hilsen. 
Kurt Jensen 
Medlem af Billund Kommunalbe-
styrelse for Socialdemokraterne      

Konfirmander
1. maj 2022 kl. 10.00:
Josefine Eliseholm Eg Andersen 
Timm Fræer Bruzen
Andrea Emmy Christiansen
Freja Victoria Hammershøj
Camilla Prüsse Kaul
Madara Kleinberga
Laura Frydensbjerg Madsen
Benjamin Skriver Mortensgaard
Mille Mølgaard Pedersen
Anni
Lina Tonie Stryhn
Emilie Venø
Mathias Østergaard Johnsen
Marcus Johan Møller Kristensen

Konfirmationer i Sønder Omme Kirke

10. april: Endelig var det igen 
muligt at komme afsted på vo-
res årlige afslutningstur med 
ungdomsholdene - og hvilken 
tur vi har haft. 
Sportslig har der været mange 
spændende håndboldkampe, 
forlænget spilletid, afgørelser i 
straffekonkurrence og 2 poka-
ler af guld, som blev vundet af 
hhv. U11 og U13 pigerne.

Sikke en weekend…
- med 2 pokaler af guld

Socialt har det været intet 
mindre end fantastisk at være 
afsted på tur, med søde og gla-
de børn og unge mennesker, 
fællesskab på tværs af holdene, 
kæmpe klubfølelse som de fle-
ste klubber misunder. 

Så KÆMPE TAK for lån af børn.
TAK for stor opbakning fra for-
ældre og bedsteforældre, der 
har taget den lange tur, det be-
tyder rigtig meget. 

TAK til trænerne som gør et 
kæmpe stykke arbejde, igen-
nem en hel sæson og tager et 
stort ansvar i en weekend som 
denne, uden dem ville det slet 
ikke være muligt at komme af-
sted. 

TAK til bestyrelsesmedlemmer 
som hjælper med at få det hele 
til at fungere. 

Sikke en weekend...
Sådan skriver Rikke Hyldgård, formand for SOIF’s håndboldafdeling.
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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


