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

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

Salg og montage af varmepumper
VE-installatør

ELARBEJDE - VARMEPUMPER - MONTAGEOPGAVER

Elarbejde - Varmepumper

Din lokale elektriker

TLF. 2299 8771 . CTHAYSENBYG.DK

A
pS

Ombygning   Tilbygning   Nybygning

Vinduer/Døre   Køkkenmontage

Tagopgaver   Efterisolering     

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

Både store totalløsninger 
og små specialopgaver.

Tlf. 40 28 67 03
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Er du træt af

Administration - Bogføring - Momsregnskab mv.

- Så kontakt mig for en uforpligtende snak!

Telefon 40 52 63 02 - email vika@pc.dk

v/anna-marie chrisTensen, vandværksvej 1, sdr. omme

- for små og sTørre virksomhedermere end

30 års

erfaring

BC Energiservice er den lokale 
varmepumpespecialist, som 
både rådgiver om varmepum-
per, installerer samt service-

rer og reparerer alle typer 
varmepumper. 
Virksomheden hører til i Sdr. 
Omme og har 6 fuldtidsan- Fakta om virksomheden:

• Opstartet i 2019

•  6 fuldtidsansatte

•  Solgte mere end 100 
    varmepumper i 2021

•  Giver kunden grundig 
    økonomisk beslutnings-
    grundlag med visuel
    præsentation

•  Udfører komplette 
    projekter med  både 
   el- og vvs montage

•  Service og reparation af 
    alle typer varmepumper 
    og køleanlæg

•  ISO9001 certificeret
    kvalitetssystem og certifi-
    ceret kølemontører

Jydekomiteen har lagt et stort 
arbejde i at forberede et godt 
program med gode traditionel-
le indslag samt nye tiltag, som 
skal være med til at genstarte 
Jydefesten. 
Jydefesten bliver flyttet ned på 
Sigeng Torvet, så man rigtig 
kan se at der er byfest i Sdr. 
Omme. 
Vi fra Sdr. Omme Borger og Er-
hverv og Sdr. Omme Idrætsfor-
ening ser frem til at stå bag et 
brag af en genstart, og håber 
at se hele byen til FEST!

Vi har brug for din hjælp
Vi ser Jydefesten som et stort 
aktiv for hele byen, og den er 
med til at vise det sammenhold, 
som vi også er kendt for i Sdr. 
Omme. 
For at afholde Jydefesten har 
vi brug for rigtig mange der vil 
hjælpe, og i de 2 foreninger bag 
Jydefesten er vi i gang med at 
finde alle disse hjælpere. 
Det er mange forskellige opga-
ver vi har brug for hjælp til, det 

Genstart af Jydefesten!
Endelig kan vi i år afholde Jydefesten efter 
2 års pause. Det bliver rigtig dejligt for alle i byen.

kan være en bartjans en af da-
gene, det kan være opsætning 
af telt, bar og lignende, opryd-
ning osv. 
Vi har allerede mange hjælpere 
på plads, men mangler stadig 
de sidste hænder til at få gen-
startet Jydefesten, og vi har 
brug for at hele byen bakker op 
om festen og mange vil  tilbyde 
at hjælpe. 
Så vi har brug for lige netop 
DIG!

Derfor har du lyst til at hjælpe 
med en opgave i forbindelse 
med Jydefesten, hører vi rigtig 
gerne fra dig, så vi kan få en 
rigtig god Jydefest igen.

Du må meget gerne henven-
de dig til enten Marlene Thiim 
Vesterby, Sdr. Omme Borger 
& Erhverv på tlf. 69139899 
eller Allan Munk Nielsen, Sdr. 
Omme Idrætsforening på tlf. 
40206130

Vi ses til JYDEFESTEN 2022!

Af Allan Munk Nielsen, formand for Sdr. Omme Idrætsforening.
satte og har indtil nu været 
drevet af Bjørn Jespersen og 
Cuno Holmgaard, som også 
hver driver deres egen virk-
somhed. Bjørn Jespersen som 
el-installatør, Jysk Teknik ApS i 
Sdr. Omme og Cuno Holmgaard 
vvs-installatør i Brande. 

Ejerkredsen udvides nu med 
yderligere to personer, hvor 
den ene er den nuværende 
sælger Steffan Lohff, som med 
sin baggrund som maskin-
mester og 8 års erfaring som 
energirådgiver bliver medejer  
af virksomheden og fortsætter 
med at have ansvar for salg og 
rådgivning. 

Den anden nye medejer er Jes-
per Kristensen, som fusione-
rer sin virksomhed JK Varme-
teknik med BC Energiservice.

Med købet af JK Varmetek-
nik overtages alle aktiviteter 
vedrørende salg, service og 
reparation af oliefyr fra AH 
Oliefyrsservice i Sdr. Omme og 
hermed udvides virksomhe-
dens arbejdsområde til også 
at omfatte denne type af opga-
ver, hvormed BC Energiservice 
er i stand til at servicere flere 
typer af varmeanlæg ved både 
private og erhvervskunder. 

Den nye ejerkreds i BC Energiservice. Fra venstre, Jesper Kristensen, 
Steffan Lohff, Bjørn Jespersen og Cuno Holmgaard

Den nye ejerkreds og medarbejderne i BC Energiservice. Fra venstre, Bjørn Jespersen, Steffan Lohff, 
Cuno Holmgaard, Carsten Hedegaard, Kim Eg, Jørgen Petersen, Steen Helligsø og Jesper Kristensen

Der er kun 1 klik til 
Sønder Omme Posten
Ugeavisen for borgere i 7260

Klik ind på www.sdr-omme.dk 
- avisen finder du på forsiden

eller under fanen ”Sønder Omme Posten”.

BC Energiservice er i fortsat udvikling 
og udvider nu ejerkredsen



Sønder Omme Posten online for borgere i 72602   Mandag 9. maj 2022

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 lørdag kl. 12.00 - efter aftale. Ellers senest fredag kl. 9.00.
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

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

Det har længe været et ønske 
for slagter og pølsemager 
Boye...... at få installeret en ko-
ge-rygeovn i slagterafdelingen 
i Meny.  Den er nu kommet og 
Boye har været i fuld gang med 
at afprøve den.

Med sine 42 år i faget, så ved 
slagteren hvordan man laver 
gode produkter og han ser 
frem til at præsentere mange 
forskellige hjemmelavede pro-
dukter fra den nye ovn.

- Vi har en slagterafdeling i 
Meny, som formår at kombine-
re nye trends med det gamle 
håndværk, siger Iver Egsgaard.

Pølsemager Boye fik sin koge-rygeovn
Boye ...... har 42 års 
erfaring som slagter- og 
pølsemager. Nu  glæder 
han sig til at præsentere 
forskellige hjemmelavede 
produkter fra koge-ryge-
ovnen.

I første omgang har Boye kon-
centreret sig om at lave gode 
frankfurtere, både almindelige 
og med ramsløg - med et større 

indhold af kød og mindre fedt. 
Løbende vil sortimentet af 
hjemmelavede produkter fra 
koge-rygeoven blive udvidet.

Søndag den 1. maj blev der ryd-
det op, fejet, revet, vasket og 
malet borde og bænke i bålhyt-
ten, så nu er Holdgårdsanlæg-
get gjort  forårsklar. 

Det er ikke kun de lokale der 
bruger Holdgårdsanlægget, 
der kommer rigtig mange tu-
rister gennem Sdr. Omme i 
forår- og sommerperioden, og 
mange vælger Holdgårdsan-
lægget, som et godt sted at hol-
de ind, for at strække benene 
eller nyde madpakken.
Derfor er det vigtigt at anlæg-
get ser indbydende ud. Det har  
8 friske mænd nu klaret, så an-
lægget nu er klar til at modtage 
turisterne. 

De flittige mænd der deltog i 
rengøringen er Thomas Rim-
mer Larsen, Henning Støchkel, 
Poul Erik Høj, Jesper Kristen-
sen, Eilif Nielsen, Ivan Hansen,  
Orla Madsen og Lucas Møller 
Hansen.

Men også andre hjalp til, LMC 
lånte holdet en stor bladstøv-
suger, det var en kæmpe hjælp.
Thomas Vesterby fejede stier-
ne i anlægget. Derudover har 
Ivan Hansen repareret ind-
hegningen i engen, så den nu   
er klar til kreaturer.

Holdet sluttede af med pølser 
og brød og det var velfortjent.

Det er Thomas Rimmer Larsen 
der hvert år tager initiativet til 
at finde frivillige, der vil hjælpe 
med at rydde op i Holdgårds-
anlægget. Thomas var med i 
Anlæggets Venner, som tidli-
gere forestod oprydningen i 

Holdgårdsanlægget er gjort forårsklar
Hvert år rykker et hold af friske frivillige ind i Holdgårdsanlægget, for at rydde op, 
feje og vedligeholde - og i år var ingen undtagelse.

anlægget. Gruppen eksisterer 
ikke længere, men Thomas 

fortsætter med at tage det flot-
te initiativ hvert år. 



Sønder Omme Posten online for borgere i 7260 Mandag 9. maj 2022  3

ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

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

Vi har fået vores 
egen koge-rygeovn, 

så nu tilbyder vi 
hjemmelavede 

frankfurtere

Sdr.Omme
KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

HVER UGE SERVERER VORES KOK LUN OG VELSMAGENDE FREDAGSMENU

TORSDAG UGE 19: LUKSUS SMØRREBRØD 20,-  BEMÆRK TORSDAG

FREDAG UGE 20: STOR HAKKEBØF M/BLØDE LØG, 
 HJEMMELAVET BRUN SOVS, RØDBEDER OG 
 HVIDE KARTOFLER 

FREDAG UGE 21: GAMMELDAWS FLÆSKESTEG 
 M/ RØDKÅL, SOVS, ASIER, BRUNE OG 
 HVIDE KARTOFLER

FREDAG UGE 22: STOR KARBONADE M/STUVEDE 
 ÆRTER/GULERØDDER, KARTOFLER 
 OG RØDBEDER

65,-
FREDAGSMENUFREDAGSMENU

ÅBENT 
ST. BEDEDAG

8-22

NYHED

START
TILBUD

50,-
8 STK.

ALM. ELLER
RAMSLØG

MØRE 
ENTRECOTE

25,-
CA 200 G.

PR. STK.

Vanvittig pris

KÆRGÅRDEN
Alm./Let. 200 g.

Max 4 stk.
pr. kunde pr. dag

Coca cola
Fanta

Squash
Sprite m.fl

10,-
PR. STK.

10,-
1,5 LTR.
PR. STK.

+ pant. Max 6 stk. 
pr. Kunde pr dag

SNEHVIDE
BLOMKÅL

12,-
PR. STK.

FREDAG OG LØRDAG
VEJ SELV SLIK

Max 1 kg.
pr. kunde 
pr. dag

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 11. MAJ TIL OG MED TIRSDAG D. 17. MAJ HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Tine

Pølsemager
Boye

Boye

895
100 g.

ÅBENT 
ST. BEDEDAG

8-22
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SKOLE OL:
Endnu en finaleplads er sikret!

Fredag stod den på bueskydning for 6.a.
Hvordan det er gået vides endnu ikke, da de andre 
6. klasser i kommunen først skal dyste i uge 20. 
Her kan 6.a ikke deltage, da de er på Bornholm. 

7. årgang på Sdr. Omme Skole dystede i 
onsdags i Skole OL atletik, og sørme om 
de ikke også her sikrede sig en finaleplads i 
Billund til juni. 
7.a vandt og kan nu se frem til at dyste mod 
Danmarks bedste 7. klasser i atletik.

Takket være en utrættelig 
indsats fra Mai-Britt Nielsen, 
mangeårigt medlem og bruger 
af klubben, er det lykkedes at 
samle 20.000 kr. ind fra 7 for-
skellige sponsorer i og udenfor 
byen. 
Disse penge er blevet brugt 
til at købe en pony til klubben. 
Valget faldt på ponyen ”Miss 
Mary”, også kaldet Missy. 

En sød og godmodig pony, som 
er perfekt til de nye og uøve-
de ryttere i klubben, men som 
også er super god for de lidt 
mere øvede elever. 
Med Missys ankomst i klubben 
er der også blevet plads til flere 
elever.

Bestyrelsen ønsker at sige et 
kæmpe tak til Mai-Britt for den 

gave det er til klubben, at kun-
ne købe en ny pony helt uden 
at det har haft omkostninger 
for klubben. Og en lige så stor 
tak til de virksomheder, der 
har sponsoreret. Vi er dybt 
taknemmelige for donationer-
ne og over at være en del af et 
lokalsamfund, hvor man bak-
ker op om hinanden, og skaber 
muligheder sammen.

Ny pony til rytterklubben

- Af Yvonne Hansen, næstformand i Sdr. Omme Rytterklub.

I onsdags startede ”Fantastisk fodboldstart” op for 
de 3-5-årige. Der mødte en masse fodboldglade 
børn op - fantastisk dejligt. På onsdag foregår 
træningen på Filskov stadion - vi håber, at I alle har 
lyst til at møde op igen til en sjov fodboldtræning 
med som endnu engang ledes af Kristian fra DBU.

TEAM BFO:
Fodboldstart for de mindste

Lørdag eftermiddag den 7. maj 
spillede BFO serie 3 mod Snej-
bjerg på hjemmebane i Filskov.
Serie 3 herrerne vandt fortjent 
2-0.

TEAM BFO:
Serie 3 på 
hjemmebane

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 - og det er gratis!

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
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Grillaften
Vi afslutter sæsonen med en grillaften tirsdag 
den 31. maj kl. 17.00, i Naturrum, Skovvej 12. 
Medbring drikkevarer, kaffe, service og bestik. 
Pris: 100 kr., ikke medl. 125 kr. 
Tilmelding senest d. 22/5 til:
Tove tlf. 23 46 10 05 eller Sys tlf. 28 33 17 26,
efter ”først til mølle” princippet.
Kom og vær med til en hyggelig aften.

Venlig hilsen bestyrelsen

AKTIVE KVINDER

Aktive Kvinder
Sdr. Omme

TEAM BFO
Fodboldkampe på stadion
i Sdr. Omme eller Filskov
Tidspunkt: Hold: Stadion:

Man 9/5 18:00: U13 Drenge - Skjern GF Sdr. Omme

Ons 11/5 18:00: U10 Drenge - Grindsted GIF Filskov

Tors 12/5 18:00: U12 Drenge - Grindsted GIF Filskov

Tors 12/5 18:30: U14 Drenge - Billund/Jelling Filskov

Man 16/5 19:15: Damer (7 m.) - Oksbøl Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

I forbindelse med De Glade Jyders Fest 2022 afholdes

JYDE-BANKOJYDE-BANKO
ONSDAG DEN 25. MAJ 2022 KL. 19.30
I SDR. OMME MULTICENTER
- for medlemmer med pårørende

Chance for mange gevinster på diverse spil
VIND OP TIL 2.000 KR.

SAMLET GEVINSTSUM CA. 15.000 KR. 
KORTPRIS 9 KR.

13 PENGEPRÆMIER á 100 kr. - skal ikke deles

13 PENGEPRÆMIER á 200 kr. - deles

13 PENGEPRÆMIER á 300 kr. - deles

1 EKSTRA OMGANG
1 række 200 kr. / 2 rækker 300 kr. / fuldt kort 500 kr.

SUPER-BINGO
5 X 100 KR.

I HVER HALVLEG
3 X 100 KR. PÅ DE SMÅ NUMRE

I HVER HALVLEG

SDR.OMME-BINGO
1 RÆKKE 200 KR.
2 RÆKKER 300 KR.
3 RÆKKER 500 KR.

SUPERCHANCEN
1 række 100 kr. / 2 rækker 200 kr. / 3 rækker 300 kr.

4 rækker 400 kr. / 5 rækker 500 kr. / Min. 100 kr.

Arr.: Sdr.Omme Idrætsforening og Sdr.Omme Borger & Erhverv
Jyde-banko afholdes af Sportens Venner til fordel for Jydefesten

HUSK!
Husk at det er i morgen  
10. maj, at der bliver af-
holdt orienteringsmøde 
i forbindelse med me- 
nighedsrådsvalget i ok-
tober 2022.

Det er kl. 19 i Sdr. Omme 
Multicenter.

Her kan man få en orientering 
om, hvad det betyder - og kræ-
ver - at sidde i et menigheds-
råd og samtidigt få svar på de 
spørgsmål man eventuelt måt-
te have.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
Har du en god nyhed, 

- et godt tip.
- Så tøv ikke med at sende 

det til Sønder Omme 
Posten.

Vi  bringer stort og småt
indsendt af borgere,

foreninger og erhverv.

Send til:
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67
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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

I Sdr.Ommes åbne Statsfængsel driver Super-
brugsen Nr. Nebel butikken med varesalg til 
fængslets indsatte.

I dit job arbejder du sammen med 2 voksne fra 
SuperBrugsen Nr. Nebel, samt 4-5 indsatte som 
er ansat i butikken via fængslet.

Jobbet består i kundebetjening bag afskærm-
ning, og vareopsætning 2 gange ugentligt, 3 - 4 
timer pr. gang.
 
Sikkerhed er høj prioriteret, og der er fængsels-
betjente til stede under hele processen, samt 
overfaldsalarm - trods vi oplever rolige arbejds-
gange.

Du er minimum 16 år og har bestået 9 klasse, 
er du over 18 år, kan også søge, du kan være 
pensionist eller alt imellem. 
Du skal kunne fremvise en ren straffeattest, 
kunne arbejde i højt tempo og være seriøs i din 
adfærd.

Kunne du tænke dig at søge, 
høre mere eller kender du en ?

Så tag kontakt eller send en ansøgning til
Michael.hilmar.nielsen@superbrugsen.dk

FRITIDSARBEJDE I BUTIK
I SDR. OMME STATSFÆNGSEL

LEDIGE STILLINGER

Jonas Pedersen bliver konfirmeret 
lørdag den 14. maj kl. 10.00.

Konfirmation 
i Sønder Omme Kirke

Et dejligt ophold på Senior Højskolen Rude Strand

I et stykke tid følte jeg, at jeg 
trængte til en forandring i min 
hverdag.
Så en dag lagde min datter en 
avis foran mig med en annon-
ce med et 14-dages ophold på 
Rude Strand Senior Højskole.
Der var en lang række spæn-
dende foredrag samt udflugter, 
der havde min interesse. 

En kort fortælling om et 14-dages påskeophold.
På opholdet var dagene kryd-
ret med masser af sang, 3 ud-
flugter, - Deriblandt en påske- 
gudstjeneste i Aarhus Dom-
kirke, hvor vores dronning og 
kronprins Frederik også del-
tog.

På Rude Strand havde jeg det 
dejligste værelse med udsigt 
til vandet og Samsø. Nyrenove-
rede badeværelser og elevati-
onssenge.
Maden der blev serveret var af 
meget høj kvalitet - jeg vil give 
det et 5-tal på en skala fra 1-5.

Jeg skriver dette lille indlæg 
for at opfordre andre Sdr. 
Omme borgere som trænger, 
som jeg gjorde, til lidt fornyelse 
i hverdagen, eller blot at kom-
me lidt hjemmefra, til at tage et 

Senior ophold på Rude Strand.
Mine forventninger til mit før-
ste højskoleophold blev fuldt ud 
indfriet.

Hilsen til alle Sdr. Omme bor-
gere, med ønsket om en dejlig 
sommer.

Poul Frost
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a.
I henhold til vedtægternes § 6.2 indkaldes andelshavere hermed til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 18.30 på Ejstrupholm Hotel
Program (bemærk det er ca. tider):
Kl. 18.15 dørene åbnes, hvor adgangsbevis og legitimation SKAL forevises/kontrolleres
Kl. 18.45 servering af traktement 
Kl. 20.00 afholdelse af generalforsamling
Kl. 21.30 afslutning og tak for i aften
(Kl. 21.45 de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig i særskilt lokale)
Tilmelding er en nødvendighed for deltagelse og foregår ved at gå ind på: 
www.tilmeld-mes.dk senest torsdag den 12. maj 2022 – alternativt kan MES kontaktes
på telefonnummer: 96 42 52 10.

Ad 5)
Bestyrelsen stiller forslag om at etablere en Vækstpulje med det formål at bidrage til udviklingen af lokal-
samfundet, herunder støtte idræts- og kulturlivet, grøn innovation, energirenovering i fællesskaber, øget 
elektrificering, innovative idéer, idéer, der skaber nye arbejdspladser, uddannelse, forsknings- og formid-
lingsprojekter, bevarelse af kulturarv samt andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til for-
målet, herunder almenvelgørende formål.
Etableringen af Vækstfonden kræver vedtægtsændring af formålsbestemmelsen i § 2 samt indsættelse af 
en ny § 20 i vedtægterne. Udkast til reviderede vedtægter samt forslag til forretningsorden for Vækstfon-
dens bestyrelse er vedlagt dagsordenen på www.mes.dk.
Til vedtagelse af forslaget kræves tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, jf. § 18. 

Ad 6)
Bestyrelsen stiller forslag om yderligere vedtægtsændringer, udover de til Vækstpuljen hørende. 
Udover enkelte redaktionelle ændringer foreslås:
- at nedsætte antallet af valgte suppleanter fra 2 til 1 (§ 14, stk. 1)
- bemyndigelse til bestyrelsen (tidligere generalforsamlingen) til at supplerede sig med op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke behøver være andelshavere, for at 
sikre de nødvendige kompetencer i bestyrelsen (§ 14, stk. 4)
Udkast til reviderede vedtægter er vedlagt dagsordenen på www.mes.dk.
Til vedtagelse af forslaget kræves tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, jf. § 18. 

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer. 
2. Beretning om selskabets virksomhed
 i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport
 til godkendelse.
4. Budgetorientering. 
5. Forslag om etablering af MES Vækstpulje.
6. Forslag om vedtægtsændring
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 samt suppleanter.
8. Valg af statsautoriseret revisor. 
9. Eventuelt

De lokale byrådspolitikere skriver...
I denne uge er det Jørgen Clement, Venstre, der skriver til Sønder Omme Postens læsere. 

En overvejelse værd i Billund 
kommune?
Den 27. april afholdt Billund 
Landdistriktsråd årsmøde i 
Vesterhede. Temaet for mødet 
var seniorbofællesskaber i 
landdistrikterne. En forsker fra 
Statens Byggeforskningsinsti-
tut holdt oplæg om erfaringer 
fra andre dele af landet og en 
arkitekt, der havde været med i 
opførelsen gennemgik forskel-
lige måder, hvorpå et sådanne 
byggerier var blevet opført.

Det fremgik at både ejerfor-
mer – lejebolig, andelsbolig el-

ler ejerbolig - og udformninger 
kan være forskellige. Aktuelt 
findes der seniorbofællesska-
ber i større byer, som selv-
stændigt liggende bebyggelser 
i et eller to plan eller i etage-
byggeri. 
Der blev refereret til under-
søgelser, der viser, at der på 
landsplan var meget stor til-
fredshed med at bo i seniorbo-
fællesskaber. 
Årligt bygges 1000 nye senior-
bofællesskabsboliger i Dan- 
mark og tendensen er, at antal-
let af boliger i seniorbofælles-
skaberne er stigende.

Et senior bofællesskab er ty-
pisk for personer over 45 år, 
hvor børnene er flyttet hjem-
mefra. Man har måske haft et 
parcelhus og har nu ikke be-
hov for så meget plads. Haven 
er måske også ved at være en 
belastning, og man vil måske 
gerne rejse noget mere.

Bofælleskabet er bygget op 
omkring nogle fællesfacilite-
ter – lokaler, hvor man kan lave 
mad og spise sammen og dyrke 
sociale aktiviteter. Der kan også 
være værelser, man kan leje, 
hvis man har familie på besøg, 

Seniorbofællesskaber

der skal overnatte. Visse ste-
der er nye ydelser til beboerne 
på vej ind i form af overdæk-
ket atrium, restaurant, ser- 
vicepersonale, etc. 
Man definerer selv graden af 
fællesskab i seniorfællesska-
bet.
Det giver tryghed, at man ken-
der hinanden, og kan holde lidt 
øje med hinanden. Desuden 
kan man hjælpe hinanden, hvis 
der f.eks. er en, der skal køres 
med, som ikke har bil.
Et andet vigtigt element er at 
imødegå ensomhed. Man kan 
være sig selv og trække sig til-

bage til sine egne rammer, når 
man har behov for det, og man 
er en del af et fællesskab, når 
man ønsker det.

Jeg mener, at man i den frem-
tidige boligstruktur i vores 
kommune også bør indtænke 
denne boform og facilitere, at 
det vil kunne lade sig gøre.

 Mvh
Jørgen Clement
Indvalgt i kommunalbestyrel-
sen for Venstre i Sdr. Omme

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
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    Vi ses  i sdr. omme

i kr. himmelfartsdagene, 24. - 28. maj 2022

18.15 SPORT 24 Børneløbet. Medalje � l alle. Gra� s � lmelding 
 på www.sdrommeloebet.dk.
19.00 Sdr. Omme Løbet. 5 eller 10 km. Start og slut på 
 stadion. Tilmelding på www.sdrommeloebet.dk. 
 Arrangør: Team Sdr. Omme IF Atle� k og Mo� on.

tirsdag

16:30-17:45 Børnefest på Sig Engen. Fra 0. � l 2. klasse
  - arrangeret af Sdr. Omme Spejderne. 
  Entré: 50 kroner inklusiv snacks.
  Fodbold på stadion.
19:00  Serie 3 Team BFO - Vorgod-Barde  
19:00  Sdr. Omme Oldboys mod Filskov Oldboys
18:00-20:00 Børnefest på Sig Engen. Fra 3. � l 6. klasse
  - arrangeret af Sdr. Omme Spejderne. 
  Entré: 50 kroner inklusiv snacks.
20:30-02:00 Skydevogn har åbent på festpladsen
19.30  Jydebanko i mul� salen ved Sportens Venner
20.30-01.30 Jydeteltet er åbent.
21.30-01.30 Dr. Diesel spiller i Jydeteltet

onsdag

07.30  Jydemarch. Start fra Sdr. Omme Mul� center
08:00  Sdr. Omme Slow Riders veteran knallert tur. 
  Afgang fra Sdr. Omme Bageri 
09.00-11.00 Frilu� sgudstjeneste på Sigeng-Torvet, der startes   
  med kaff e og rundstykker. I � lfælde af regnvejr søger  
  vi ly i kirken. Alle er velkomne.
13.00  Jydeoptog. Varde-Garden går foran jydeoptoget fra   
  Skovvej – gennem Hovedgaden, op ad Herningvej,   
  hen ad Sta� on Allé, ned ad Mølle Allé, rundt om 
  Fakta og XL Byg, med slut op ad Mølle Allé. 
Kåring af de 3 mest krea� ve og opfi ndsomme indslag. 
1. præmie:  3000 kr. spons. af Vestjysk Bank. 
2 præmie: 1000 kr. spons. af Vestjysk Bank. 
3. præmie:  5 familiepizzaer spons. af Pizza & Kebab House.

Der vil være mulighed, for køb af mad på pladsen
13:00-17:00 Hoppeborg har åbent på festpladsen
13:00-02:00 Skydevognen har åbent på festpladsen
15.00/16.30 Gra� s koncert med Tørfi sk i Jydeteltet
17:00-19:00 Helstegt pa� egris med � lbehør, sælges i 
  samarbejde med ak� ve kvinder.
17.20-20.00 Sun Z. spiller i Jydeteltet
21.00-01.30 Kul På. spiller i Jydeteltet 

torsdag

i kr. himmelfartsdagene, 24. - 28. maj 2022

08.00-09.30 Gra� s Morgenmad. Ak� ve Kvinder serverer 
  gra� s morgenkaff e og rundstykker i markedstel-
  tet på Sigeng-Torvet. 
  Sponsoreret af Sdr. Omme Bageri
09.00-20:00 Jydemarked på Sigeng-Torvet. 
  Gra� s stadeplads for alle kræmmere e� er ”først 
  � l mølle” princippet. 
13:00-16:00 Nicki Jack spiller i markedsteltet.  

Der vil være mulighed, for køb af mad på pladsen
11:00-17:00 Hoppeborg har åbent på Sigeng-Torvet
11:00-02:00 Skydevogn har åbent på Sigeng-Torvet
20.00-01.30 Jams spiller i Jydeteltet

fredag

09.00-21:00 Jydemarked ved Sigeng-Torvet. 
  Gra� s stadeplads for alle kræmmere e� er ”først 
  � l mølle” princippet.
13:00-16:00  Reinmark & Co. spiller i Jydeteltet.

Der vil være mulighed, for køb af mad på pladsen
09:30-13:00 Jydecup fodboldturnering på Mul� banen for 
  U6 og U7.
11:00-17:00 Hoppeborg har åbent på Sigeng-Torvet
12:00-13:00 Gra� s pølse og sildebord i Jydeteltet på 
  Sigeng-Torvet
14:00-15:00 Gra� s Kagemand og Slush ice, sponsoreret af 
  Sdr. Omme Bageri
14:00-17:00 Omme turnering i Ølbowling.
  A� oldes bag Ølteltet, 1 pr. 5 kander øl. 
  Tilmelding via De Glade Jyders Fest, Facebook side,   
  her kan reglerne også læses.
21:00-02:00 Festen fortsæ� er i Jydeteltet med DJ BA. Professio-
  nel DJ, med 20 års erfaring, 100 % fest garan�  
11:00-02:00 Skydevogn har åben på Sigeng-Torvet

loi rdag

SDR. OMME • GRINDSTED

75 34 10 81
WESTERGAARD-EL@MAIL.DK

WWW.WESTERGAARD-EL.DKJohn 40 79 89 86facebook.com/DeGladeJydersFest
W W W . J Y S K - T E K N I K . D K

Stor tak ti l vores sponsorer

ENTREPRENØRFIRMAET
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De Glade Jyders Fest - også kal-
det Jydefesten - er Sdr. Ommes 
byfest. Jydefesten har eksiste-
ret siden 1973, hvor medlem-
mer af Handelsforeningen tog 
initiativet til byfesten. Det blev 
således, at de store foreninger 
i byen, Sdr. Omme Idrætsfor-

ening, Handelsforeningen, Bor- 
gerforeningen og Sportens 
Venner stod bag. 
Der blev nedsat en jydekomite, 
som så skulle sørge for at byen 
fik en byfest over alle byfester, 
nemlig De Glade Jyders Fest.

Meget er sket siden 1973, - og 
dog. Det er stadig en jydekomi-
te der arrangerer festlighe-
derne. Overskuddet fra De Gla-
de Jyders Fest fordeles mellem 
de to foreninger, der i dag står 
bag, Idrætsforeningen og Bor-
ger & Erhverv, til gengæld er 
det så de to foreningers opgave 
at finde frivillige, der vil hjælpe 
med de mange opgaver.

Festen foregår som altid i for-
bindelse med Kr. Himmelfarts 
ugen, fra tirsdag til lørdag.
Jydefesten er fyldt med tradi-

tioner helt tilbage fra 1973. Alt 
fra marchen torsdag morgen 
til det gratis sildebord lørdag 
og gratis rundstykker og kaffe 
fredag morgen.
Gudstjeneste Kr. Himmelfarts- 
dag hører også med, det har 
været en tradition at der in-
den gudstjenesten blev ser-
veret gratis morgenkaffe og 
rundstykker i præstegården.
I år har sognepræst Patricia 
Beck Poulsen taget et nyt og 
spændende initiativ, nemlig at 
afholde friluftsgudstjeneste på 
Sigeng-Torvet Kr. Himmelfarts-
dag, torsdag. Også i år serve-
res der gratis  morgenkaffe 
inden gudstjenesten.

Gennem årene er der føjet nye 
arrangementer til, som vi i dag 
betragter som værende tra-
ditioner der hører Jydefesten 

til. Blandt andet Børnefesten, 
Jydemarked og Ølbowling.

Vi kan ikke komme udenom det 
populære jydetelt, når vi siger 
Jydefest. Teltet har gennem 
årene været med til at gøre Jy-
defesten til et højt elsket event. 
Onsdag er det blevet en traditi-
on at vores lokale band Dr. Die-
sel fylder teltet med festglade 
borgere i alle aldre.

Torsdag eftermiddag efter 
optoget har det i mange år 
været Tørfisk der gik på sce-
nen i jydeteltet. - Og har man 
én gang oplevet jydeteltet fyldt 
med folk, stående på borde og 
bænke og skråle med på alle 
Tørfisk’s sange, så ved man, at 
det arrangement ikke kan und-
væres, så også i år er der gratis 
koncert med Tørfisk torsdag 

efter optoget. Derudover fyl-
des jydeteltet hver aften, lige 
fra onsdag til og med lørdag, 
hvor det er forskellige bands, 
der går på scenen, og der er 
gratis adgang.

Den helt store hovedattraktion 
er optoget torsdag kl. 13, hvor 
Varde Garden - også traditi-
onen tro går foran optoget 
igennem byen. Erhvervsdri-
vende, foreninger, klubber mv. 
går med i optoget bag Varde 
Garden med sjove indslag, flot 
pyntede vogne og ombyggede 
eller opbyggede biler og vogne, 
hvor en del af dem kan larme 
rigtig meget. 
Ofte har der været et tema til 
optoget, som f.eks. 2014/Mu-
sik, 2015/Årets festlige tider, 
2016/De olympiske lege, 2017/ 
Eventyr, 2018/Vikinger, 2019/ 
Nostalgi og så satte Covid19 
en stopper for festlighederne i 
2020 og 2021.

Temaet i år er ”Jydeoptog 2.0”,  
- fri fortolkning, så der er frit 
slag. - Alle kan deltage og der 
er præmier til de tre mest kre-
ative og opfindsomme indslag. 

Der er mange flere arrange-
menter end nævnte, der får 
folk både i og omkring Sdr. 
Omme til at rive nogle dage ud 
af kalenderen, når startskud-
det til De Glade Jyders Fest går. 
- Se programmet her i avisen.

Jydefesten er for alle alders-
grupper. For både børn og 
voksne er Jydefesten én stor 
legeplads med både aktivite-
ter for børn, live-musik, optog, 
march, motionsløb, fodbold-
kampe, kræmmermarked og 
meget mere. 
Jydefesten er også det event, 
hvor tidligere Sdr. Omme folk 
vender ”hjem” for at være med i 
festlighederne og hilse på gam-
le venner og bekendte.

Lidt stemningsbilleder fra De Glade Jyders Fest

De Glade Jyders Fest - kort fortalt
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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


