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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.

Skriv til 
Sønder Omme 

Posten!
 post@annitta.dk 

Tlf. 61 16 57 67

- Af Annika Møller Rasmussen, SOIF Håndbold.

Igen i år afholder Sdr. omme  
IF Håndbold Håndboldskole for 
alle børn i alderen 11 år til 15 år.

Det afholdes i uge 27, fra man-
dag den 4. juli til og med tors-
dag den 7. juli, fra kl 9-15. 
For de mindre børn slutter 
håndboldskolen torsdag kl. 21, 
hvor de ældre børn har fælles 
spil om aftenen og overnatning 
til fredag morgen kl 9. 

Sidste år havde vi uv-håndbold 
for de ældre børn, hvilket var 
en stor succes.

Det er en uge fyldt med tek-
nik, kampe, lege og masser af 
håndbold. 
Hvert år har vi en af dagene 
leget vandleg udenfor, hvilket 
har været til stor glæde for 
børn og trænere. 

Sidst på ugen har vi lavet 
grupper som børnene senere 
hen skulle spille turnering i, 
men inden da, har de skullet 
konkurrere og samle penge til 
forskellige rekvisitter, som kan 
benyttes under kampene til vis-
se fordele og ulemper.

Vi har i mange år afholdt Hånd-
boldskole med stor succes og 
de sidste mange år har San-
ne Møller Helligsø og Annika 
Møller Rasmussen stået for at 
arrangere det, hvor vi de tid-
ligere år har haft 64 tilmeldte 
og måtte lukke for flere tilmel-
dinger. 

Men i år har der ikke været 
stor tilslutning og hvis vi ikke 
får flere tilmeldte inden udløb 
af denne måned, er vi desvær-
re nød til at aflyse dette års 

håndboldskole, hvilket vi ikke 
håber sker.

Ydermere er der også mangel 
på trænere og vi mangler 2 
trænere over 18, som vil være 
en del af dette års træner 
team. Det behøver ikke at være 
hele ugen, enkelte dage vil også 
være en kæmpe hjælp.

Mere info eller tilmelding kan 
ske til Annika Møller Rasmus-
sen på tlf. 28 58 67 50 og på 
e-mail arasmussen90@live.dk

For første gang mangler SOIF Håndboldafdeling 
deltagere til Håndboldskole

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard
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• TV-inspektion
• Højtryksspuling
• Slamsugning

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

MILJØ        ENTREPRENØRSERVICE  APS

www.ommelift.dk
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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

Onsdag den 11. maj tog Danske seniorer Sdr. Omme på den årlige 
Løvspringstur som gik til Mols Bjerge og Æbeltoft. 
 
På Turen var der stop ved Kalø Slotsruin Helgenæs og ved Slette-
hage fyr.
Derefter gik turen videre til Æbeltoft, hvor der var middag, med 
stegt flæsk med persillesauce og æblekage til dessert.
Herefter fik deltagerne en rundvisning på fregatten Jylland inden 
turen gik hjemad til Sdr. Omme.

Der var ingen solskin, men til gengæld lyste de flotte gule raps-
marker op. 
Der var stor tilslutning til turen med 53 deltagere, som alle havde 
en dejlig dag.

På Løvspringstur med Danske Seniorer Sdr. Omme
- Af Erik Hansen, formand for Danske Seniorer Sdr. Omme.

Vejrguderne var med os, da vi 
havde standerhejsning i Sdr. 
Omme Tennisklub i søndags.
Dannebrog steg til tops og for-
mand Anton Pedersen holdt 
tale, hvor han til slut kunne er-
klære tennisbanerne åbne for 
den nye sæson.
De fremmødte hyggede en ti-
mes tid med rundstykker og 
kaffe, inden der kom gang i ket-
cherne på begge baner.

Igen i år håber tennisklubben 
på godt tennisvejr og mange 
spillere på banerne.

Standerhejsning i Tennisklubben
- Af Anette Raabjerg Bertelsen, Sdr. Omme Tennisklub.

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

Man 23/5 18:00: U13 Piger - Blåbjerg Sdr. Omme

Man 23/5 18:00: U13 Drenge - Tarm Filskov

Ons 25/5 18:00: U15 Piger - HIF/SSK Sdr. Omme

Ons 25/5 19:00: Serie 3 Herrer - Vorgod-Barde Sdr. Omme

Ons 25/5 19:00: Oldboys, Sdr. Omme - Filskov Sdr. Omme

Lør 28/5 13:00: Serie 3 Herrer - Videbæk Filskov

Man 30/5 17:30: U9 Drenge  - Hammerum Filskov

Man 30/5 18:00: U11 Drenge  - FC Helle Filskov

Man 30/5 19:15: Damer  - MOT G&U Filskov

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

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
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ÅBENT ALLE DAGE 8.00 - 22.00

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

Sdr.Omme

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 25. MAJ TIL OG MED TIRSDAG D. 31. MAJ HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

CHEASY SKYR 
ELLER ARLA 
 ØKOLOGISK SKYR 
       Flere varianter.   Max. 4 
stk. pr. kunde pr. dag. 
Herefter er prisen op til 
24,95 pr. stk .      

 MAGNUM ISPINDE 
       Classic, Mandel eller White.   3 stk . 
 Stk. pris 6,67   .
 Frost     

 PR. STK. 

 20.-

MØRE 
ENTRECOTEENTRECOTE

30,-
CA. 200 G.

Boye

 15.- 
FRIT VALG

PR. STK.

OMO FLYDENDE 
VASKEMIDDEL 
HVID, COLOR EL. BLACK 925 ML.

BAMSELINE
SKYLLEMIDDEL
FLERE VARIANTER 
750 ML.

SPAR 50%

Vanvittig pris

HJEMMELAVEDE
RINGRIDERE

100,-
2 KILO

Vanvittig pris

Boye

500 G.
FRIT VALG  

35,-
KOTELETTER
ALM. ELLER MARINERET

 DR. OETKER 
RISTORANTE 
PIZZA 
       Flere varianter.   
320-375 g . 
 Max. kg pris 62,50   .
 Frost     

SPAR 10,-

 PR. PAKKE 

 20,- 

1/2 PRIS

 1 KG. 

 15.-

 PR. BAKKE 

 110,- 

1/4 PÅLÆGSPLADE
NOK TIL 
3 - 4 
PERSONER

 65,- 

FREDAGSMENU

GAMMELDAWS 
FLÆSKESTEG 
M/RØDKÅL, SOVS, 
ASIER, BRUNE OG 
HVIDE KARTOFLER

Tine

1/2 PRIS

ÅBENT KR. HIMMELFARTSDAG 8-22
FREDAGSMENU

Tine

ÅBENT KR. HIMMELFARTSDAG 8-22
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Tak Mogens, du er nu også selv 
sød :-)

Nu var det jo dig selv, der åbne-
de “ballet”. Nu kommer mit sid-
ste indlæg omkring tandsund-
hed i denne omgang.

Det er dejligt at vi er enige om 
præmisserne for hvorfor vores 
børnstandsundhed er som den 
er. For der er flere faktorer, 
som spiller ind, som du også 
nævner. Ja, der er blevet skå-
ret ned på tandplejen i tidligere 
byrådsperioder, og her har DF 
velvilligt stemt for de budget-
forlig.

De andre faktorer du nævner 
omkring indholdet af fluor og 
forældrenes uddannelses- og 
lønniveau, er faktisk dem, der 
er med til at understrege, at vi 
skal gøre noget andet, end det 

vi har gjort de sidste mange år. 
Og her viser forskning og erfa-
ringer fra andre kommuner, at 
en centralisering af tandklinik-
kerne samt øget forældre-ind-
dragelse virker.

Jeg tror faktisk også din nye vi-
denskabelige undersøgelse af, 
at børns tænder er lige glade 
med, hvor de bliver undersøgt, 
er korrekt. Og jeg er også enig 
i, at den oprindelige undersø-
gelse, der peger på, at 1 central 
klinik er det mest optimale. 
Det har vi faktisk også gjort 
opmærksom på i Børne- og Fa-
milieudvalget. 
Men en af de ting du ikke forhol-
der dig til, er rekrutteringen af 
medarbejdere. Allerede inden 
den nuværende situation med 
mangel på arbejdskraft, var det 
svært at tiltrække arbejdskraft 
til tandplejen i kommunen. Bl.a. 

fordi man er spredt rundt på 
små undersøgelsesklinikker. 
Samtidig er man meget føl-
som over for sygdom blandt 
medarbejderne. Med en cen-
tralisering bliver der et større 
fagligt fællesskab, sparring og 
fleksibilitet, samt at man bedre 
kan dække hinanden af under 
sygdom.

For mig er vores børns 
tandsundhed vigtig(st), men 
jeg synes også at de små by-
samfunds eksistensgrundlag 
og udviklingsmuligheder er 
vigtig(st), og vi skal gøre alt 
for at understøtte dem, for de 
kan noget andet end Grindsted 
og Billund. Det er blandt andet 
derfor jeg selv har valgt at bo i 
en af dem. 

I sdr. Omme har vi en rigtig god 
skole, som er et stort aktiv for 

Lidt mere om tandsundhed

byen. Det tror jeg også vil være 
tilfældet efter en evt. centrali-
sering af tandplejen. Jeg tror 
ikke en skole står eller falder 
med en tandundersøgelses-
klinik, men derimod med gode 
rammer og dygtige medar-
bejdere til at undervise vores 
børn. Og det har vi heldigvis i 
Sdr. Omme!

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

Den kommende folkeafstem-
ning om Forsvarsforbeholdet 
handler på ingen måde om 
Danmarks sikkerhed eller kri-
gen i Ukraine. Den handler om 
endnu et skridt på vejen mod 
en europæisk overstat.

EUs forsvarssamarbejde har 
ikke haft nogen betydning 
for udviklingen i Ukraine. Det 
har i den sammenhæng na-
turligvis heller intet betydet, 
at Danmark ikke er en del af 
samarbejdet. Jeg synes det 
er usmageligt, grænsende til 
uanstændigt, når ukrainer-
nes ulykkelige situation kynisk 
udnyttes som anledning til at 
stoppe mere EU i halsen på 
danskerne.   
Hvad Danmarks sikkerhed 
angår, hviler den trygt i hæn-
derne på NATO. Især USA, men 
også Vesteuropas stærkeste 
militærmagt England, der jo 
er uden for EU, er den bedste 
sikkerhed vi kan få.   Men hvad 
nu hvis Trump vender tilbage, 
eller en anden som ham? USA 
vil altid garantere de europæ-
iske NATO staters frihed og 
sikkerhed, uanset om præsi-
denten er Trump, Biden eller 
en tredje. Det er simpelthen 
afgørende for USAs egen sik-
kerhed. Trumps udtalelser 
handlede udelukkende om, 
at han, ligesom Obama, Bush 
og Clinton før ham, ville have 
europa til at betale en fair del af 

Hold fast i fornuften Danmark,
NEJ til mere EU!

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

prisen, for den sikkerhed USA 
giver os. Trump havde bare en 
meget mere brutal (barnlig?) 
forhandlingstaktik.

   Den 1. Juni skal Danmark og 
danskerne, igen igen igen, til EU 
stemmeurnerne. Forhåbentlig 
for endnu engang at fortælle 
politikerne i folketinget, at de 
SKAL respektere den danske 
befolknings beslutning om, at 
Danmark på visse områder skal 
bestå som selvstændig nation.
   
Danmark og danskerne stem-
te den 2. Juni 1992 NEJ til, at 
Danmark skulle deltage i Den 
Europæiske Union, som afløste 
det hidtidige EF samarbejde. 
Vi stemte, blandt meget andet, 
NEJ til, at opgive vores egen 
udenrigs og sikkerhedspolitik 
og vores egen retspolitik. Vi 
stemte samtidig NEJ til, at op-
give vores egen økonomiske 
selvstændighed, ved at bevare 
Kronen og ikke indgå i den mo-
netære union. Vi stemte NEJ til 
at blive EU statsborgere. Disse 
fire forbehold blev vedtaget 18. 
Maj 1993 med folkeafstemnin-
gen om Edinburgh aftalen, men 
de EU begejstrede ja-partier 
prøver igen og igen at omgøre 
den beslutning, et flertal af den 
danske befolkning har vedta-
get.
   I år 2000 var det forbeholdet 
mod fælles valuta (og fælles 
økonomi med fallitboerne Græ-

kenland, Italien, Spanien med 
flere) de ville afskaffe. Trusler-
ne lød, at Danmark nærmest 
ville gå bankerot, hvis vi beva-
rede forbeholdet.
   I år 2015 var det forbeholdet 
mod fælles retspolitik (og fæl-
les slap indvandringspolitik) 
de ville afskaffe. Truslerne lød, 
at vi ikke længere ville kunne 
samarbejde med politiet i re-
sten af Europa og, at Danmark 
ville blive et slaraffenland og 
samligsted for europæiske pæ-
dofile.
   I år 2022 er det så forsvars-
forbeholdet de vil afskaffe. 
Denne gang lyder truslen ”Rus-
serne kommer”, men det gør 
de IKKE, for Danmark er med-
lem af NATO!
   Det eneste Rusland, og Kina 
for den sags skyld, har respekt 
for, er NATO. Både Finland og 
Sverige er med i EUs forsvars-
samarbejde, men de ved godt, 
at det på ingen måde giver dem 
sikkerhed, derfor har begge 
lande valgt at søge optagelse i 
NATO.
   Kommer der en EU hær? Skal 
danske soldater kæmpe og dø 
i tidligere franske kolonier i 
Afrika? Det må tiden vise, hvis 
danskerne siger ja. Erfaringen 
viser, at nej-siden plejer at få 
ret, i deres frygt for, hvad EU 
udvikler sig til. EU er jo f.eks. 
den union ja-siden forsikrede 
om ALDRIG ville komme, den-
gang det hed EF!

Det nytter ikke noget, når EU 
begejstrede ledere fra Kon-
servative og Venstre bagefter 
står og hyler op om, at det er 
for dårligt, at EU blander sig i 
danske barselsregler, eller po-
litiets brug af teledata til opkla-
ring af brutale mord. 
Seneste EU dom om politiets 
brug af teledata ville have for-
hindret opklaringen af mordet 
på Mia Skadhauge Stevn i Ål-
borg, så når i hyler Pape og El-
lemann, så husk, det er jer der 
gang på gang ønsker mere EU.   

EU udvikler sig altid længere 
end man troede, og ingen ved 
hvad EU finder på fremadret-
tet. Det er det største problem 
med EU. Man siger ikke bare ja, 
til alt der er, men også til alt der 
måtte komme senere.

Hvis danskerne stemmer nej, 
skal ja-siden nok finde en an-
den lejlighed til at spørge igen. 

Stemmer danskerne ja, er 
forbeholdet væk for evigt, og 
ingen ved hvor EUs forsvars-
samarbejde ender.   

Så hvis du har bare den mind-
ste tvivl, stem NEJ!

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen, 
Næstformand for Dansk 
Folkeparti i Billund Kommune

- Af Mogens Jørgensen

Nato:
Samarbejdet i NATO og forsvarssamarbejdet i EU dækker forskel-
lige områder. NATO er en militær forsvarsalliance, mens forsvars-
samarbejdet i EU omhandler andre opgaver.  

NATO er en militær forsvarsalliance, som skal beskytte medlems-
landenes territorier.
I dag er danske soldater f.eks. i Letland sammen med soldater fra 
andre NATO-lande for at styrke NATO’s forsvar.  
   USA og de øvrige lande i NATO har lovet at forsvare Danmark, hvis 
vi bliver angrebet, og vi har lovet at forsvare dem. 
Det er NATO’s såkaldte musketered.

EU:
EU er ikke en militær forsvarsalliance. EU’s forsvarssamarbejde 
handler om fælles militære operationer uden for EU’s grænser og 
samarbejde om udvikling af forsvarsudstyr og teknologi.   
EU-landene går f.eks. sammen om at udvikle og indkøbe militært 
udstyr, som landene har brug for.  
EU kan sende soldater af sted på fredsskabende operationer uden 
for EU’s grænser. Men EU må ikke operere på EU-landenes terri-
torier.     
EU har også en solidaritetsbestemmelse, som forpligter landene 
til at hjælpe hinanden bl.a. i tilfælde af væbnede angreb. Hvert land 
bestemmer selv, hvordan det vil hjælpe.    

EU og NATO har et tæt samarbejde, og de fleste EU-lande er 
NATO-medlemmer. Danmark bevarer sit medlemskab af NATO, 
uanset om vi beslutter at deltage i EU’s forsvarssamarbejde.

Hvad er forskellen på EU og NATO?

EU er engageret i en række militære og civile internationale missi-
oner rundt omkring i verden. EU's internationale missioner er en 
del af EU's Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik (CSDP), som blev 
lanceret i 1999 med det formål at bidrage til international konflikt-
løsning, fred og stabilitet.
Der var pr. juni 2021 11 aktive civile missioner, som bidrager til sta-
bilitet i svage stater gennem opbygning af bl.a. retsvæsen og politi, 
grænsesikkerhed, civil administration, forsvaret eller lignende. 
De enkelte opgaver varierer for hver mission. Der er i alt 2.100 
personer fra alle EU’s medlemslande udsendte til EU’s civile mis-
sioner. 

Danmark lægger vægt på, at EU bidrager aktivt til at fremme in-
ternational fred og sikkerhed. EU har desuden 6 aktive militære 
operationer og missioner, som bidrager til militær træning i ek-
sempelvis Mali eller bekæmpelse af menneskesmugling over Mid-
delhavet. Pga. forsvarsforbeholdet deltager Danmark kun i EU's 
civile missioner, men her er Danmark en væsentlig bidragyder. 
Danmark bidrager for øjeblikket med personel til følgende missi-
oner:

    EU's retssektormission i Kosovo (EULEX Kosovo)
    EU's monitoreringsmission i Georgien (EUMM Georgien)
    EU's kapacitetsopbygningsmission i Somalia (EUCAP Somalia)
    EU's kapacitetsopbygningsmission i Niger (EUCAP SAHEL Niger)
    EU's kapacitetsopbygningsmission i Mali (EUCAP SAHEL Mali)
    EU’s rådgivningsmission i Ukraine (EUAM Ukraine)
    EU's rådgivningsmission i Irak (EUAM Irak)
    EU's grænsemission i Libyen (EUBAM Libyen)
    EU's polititræningsmission i Gaza (EUPOL COPPS Palæstina)

Eksempler på militære missioner, som Danmark ikke har mulighed 
for at deltage i som følge af forbeholdet

På nuværende tidspunkt har EU syv militære missioner. Der er tale 
om fire militære træningsmissioner i henholdsvis Mali, Den Cen-
tralafrikanske Republik, Somalia og Mozambique samt tre opera-
tioner i henholdsvis Middelhavet, Bosnien-Hercegovina og ud for 
Afrikas Horn. Danmark kan ikke deltage i disse militære indsatser 
som følge af forsvarsforbeholdet.

De lande, som deltager i EU's samarbejde om sikkerhed og forsvar, 
vælger selv, hvilke missioner de ønsker at deltage i. Sverige delta-
ger for eksempel i seks ud af de syv militære operationer, mens 
Finland deltager i fire. Irland deltager i tre militære missioner.

EU-missioner som vi må deltage i

EU-missioner hvor vi ikke må deltage

Ja eller nej til forsvarsforbeholdet
Ved du allerede hvor du skal sætte dit kryds den 1. juni eller er du stadig i 
tvivl. Her er der et lille udpluk af info som du kan finde på  Folketingets ”eu 
oplysningen” www.eu.dk og www.1juni.dk.
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Meny Sdr. Omme søger dyg� ge og smilende ungarbejdere � l del� dss� llinger. 
Dine opgaver bliver kundebetjening, kassebetjening, vareopfyldning og andet forefaldende arbejde.

Du kommer � l at arbejde i en bu� k i udvikling, hvor vi oplever en travl hverdag med mange kunder og hvor ikke to 
dage er ens. Det er en bu� k, hvor der er et konstant behov for udvikling og nytænkning, for hele � den at give vores 
kunder den bedst tænkelige indkøbsoplevelse.

Du vil være den sidste vores kunder møder i bu� kken, hvorfor det er vig� gt, at du trives med kundekontakt og bræn-
der for at give kunderne et smil og en god oplevelse.
Din primære opgave bliver kundeekspedi� on, men der kan også være tale om, at du hjælper i andre afdelinger med 
vareopfyldning o.lign.

• Er du minimum 15 år
• Brænder du for at give dine kunder en god oplevelse med hjem
• Er du smilende og udadvendt
• Er du serviceminded og i stand ti l at yde kompetent vejledning
• Er du kvalitetsbevidst og har sans for detaljer
- Så er det dig vi har brug for.

Synes du ovenstående lyder spændende, så send din ansøgning snarest muligt, 
da vi a� older samtaler løbende og ansæ� er når vi har fundet den re� e � l jobbet.

Send din ansøgning � l: 0505214@meny.dk
Eller kontakt Helle eller Iver i bu� kken

Du kan også ringe � l Helle på tlf. 29 60 70 69 eller Iver på tlf. 40 83 02 99

Ungarbejdere og
feriea� øsere 

søges

Under og over 
18 år 

Hurtig ansættelse

Vi byder nye kollegaer velkommen

Meny Sdr. Omme, Vejlevej 8, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 75 34 24 25
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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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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
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Kirkesanger 
ved Sønder Omme Kirke

Sønder Omme Menighedsråd søger en kirkesanger, 
som har lyst til at ledsage fællessangen og være en del af 

gudstjenesten i Sønder Omme Kirke med ansættelse snarest.

Du bliver en del af et mere eller mindre nyt kollegialt fællesskab 
bestående af præst, organist, kirketjener og kirkegårdspersonale.

Sønder Omme Sogn ligger i Grene Provsti og har ca. 2.363 indbyggere.

Din profil:
• Har en god sangstemme, der egner sig til ledsagelse af fællessang
• Kan indstudere salmerne/sangene på egen hånd f.eks. via online funktioner
• Har en positiv indstilling til arbejdet i Folkekirken
• Er omgængelig og med gode samarbejdsevner, samt en professionel tilgang til 
   opgaverne

Om stillingen:
Stillingen er på ca. 270 timer årligt, primært søndage og helligdage. 
Udover højmesserne er der også kirkelige handlinger som vielser, begravelser/bisættel-
ser, konfirmationer og dåb. 
Derudover er der også plejehjemsgudstjenester en gang om måneden. Flere af disse 
kirkelige handlinger ligger ofte på hverdage. 

De faste- og plejehjemsgudstjenester planlægges gerne et år i forvejen. 
De øvrige tjenester planlægges med kortere varsel. Du skal så vidt mulig være til rådig-
hed mandage – torsdage, samt lørdage for kirkelige handlinger, men der kan skaffes vikar 
ved behov. 

Højmesserne ligger søndage og helligdage, hvor tjenesterne oftest ligger om formidda-
gen kl. 10.00 og enkelte gange på en eftermiddag eller aften. 

Herudover ser vi gerne, at du deltager i et månedligt kalendermøde samt enkelte andre 
møder med kollegaer og kontaktperson. 

Højmessen honoreres med 4 timer inkl. forberedelse. Identisk dobbelttjeneste samt øv-
rige kirkelige handlinger honoreres med 2 timer inkl. forberedelse. 
Ansættelsen sker på individuelle vilkår og der aflønnes pr. time månedsvist bagud. 
Løn efter kvalifikationer. Lønnen forhandles med menighedsrådet forud for ansættelsen.

Har du lyst til at vide mere, så kontakt
Sognepræst Patricia Paarsgaard, mail: ppp@km.dk og telefon: 29 12 80 05. 

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning pr. e-mail:
7979fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningsfrist: 03/06-22
Samtaler og prøvesang forventes afholdt i uge 24

Borger & Erhverv er nu igang med at opdatere Sdr. Ommes Byportal, 
www.sdr-omme.dk, så alle foreninger, klubber og erhvervsdrivende bliver 
præsenteret på byportalen. - Så vi kan vise omverden, hvor meget liv der er i 
vores område.

Af sikkerhedsmæssige årsager har jydekomiteen fået tilladelse af Vejdirektoratet til at afspærre en 
del af Hovedgaden torsdag d. 26. , fredag d. 27. og lørdag d. 28. i Jydefesten. 
Det drejer sig om Hovedgaden mellem Grindstedvej og Mølle Allé.

På kortet nedenfor vises omkørslerne omkring det stykke af Hovedgaden som afspærres.

Afspærring i Hovedgaden i forbindelse 
med Jydefesten

Borger & Erhverv opdaterer Sdr. Om-
mes byportal www.sdr-omme.dk

At vi ikke har så mange butik-
ker i Hovedgaden - som en-
gang - betyder bestemt ikke at 
byen står stille. Vi har et godt 
erhvervsliv der er i konstant 
udvikling - det ”bor” bare ikke 
lige i Hovedgaden - synligt for 
alle.
Dertil kommer et rigt for-
eningsliv. Vi har et væld af 
foreninger og klubber - som 
henvender sig til børn og unge 
såvel som modne og ældre 
mennesker. 
Alt det ønsker Borger & Er-
hverv, som driver byportalen, 
at vise på siden.

Det er vigtigt at få opdateret 
informationerne på byporta-
len, som er  Sdr. Ommes ansigt 
udad til.

Derfor opfordrer Borger & Er-
hverv alle, foreninger, klubber 
og erhvervdrivende til at melde 
ind, såfremt de ønsker at blive 
vist på byportalen. 

Send relevant info som skal 
vises på siden, som forenings-
navn, klubnavn, firmanavn, 

adresse, formand, kontakt info, 
telefon og email osv.

I kan sende info til: 
byportal@annitta.dk.

Yderligere info fås ved henven-
delse på tlf. 61 16 57 67.

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
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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


