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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.

Sct. Hans Fest
Torsdag d. 23. juni kl. 17.00

i Bøvl Idrætspark
Bøvlvej 167

Der kan købes karto� elsalat og pølser 
til 50 kr. pr. kuvert.

Ca. kl. 18.00 er der bål og båltage med 
forhenv. betjent Robert Mikkelsen, Bøvl.

Medbring selv ka� e og kage.
Øl og vand kan købes.

Venlig hilsen
Bøvl Idræts- og aktivitetsforening

Hoven-sdr.omme judo klub, er 
en klub hvor der er højt til loftet 
og plads til alle.

Med Martin Sørensen i front, 
bakket op af Søren Vester-
gaard og Jakob Hyrup Harris, 
har både børne-, ungdoms- og 
senior kæmperne de absolut 
bedste muligheder for at lære 
af de bedste.

Træning foregår altid i øjenhøj-
de og med tålmodighed, hvilket 
også afspejler det store frem-
møde ved især børne- og ung-
domstræning. 

Judo gør 
en forskel
Hoven - Sdr. Omme  Judo- 
klub er en lille judoklub der 
holder til i Sdr. Omme Multi-
center. 
Det er en klub der lægger 
vægt på, at judo skal være 
sjovt og at træningen skal 
være spændende og udfor-
drende.

Når man spørger børnene, 
hvorfor de går til judo, får man 
ofte svaret ”fordi de tror på 
mig”, og som forælder til en 
judo ninja, kan jeg kun sige at 
 ”judo gør en forskel”.

Fredag den 3. juni afholdt klub-
ben graduering for børn og 

ungdom, en dag som kæmper-
ne har set meget frem til, da 
de her har mulighed for, foran 
Martin Sørensen og dommer 
Ole Bøgh (cheftræner i Her-
ning Judoklub), at vise alt hvad 
de har lært. Det er på denne 
dag, at de kan stige i graderne, 
med enten snipper eller en ny 
farve på bæltet.

Udover træning har Klubben 
flere gange været ude og 
kæmpe, og kommet hjem med 
meget flotte resultater.

Jyske mesterskaber: 
2 jyske mestre og 2 sølvmedal-
jer.
Horsens Cup: 
2 guldmedaljer, 3 bronzeme-
daljer og 1 femteplads.

Ved disse stævner oplever man 
et kæmpe sammenhold, med 
tro på hinanden.
Som Judo-mor lærer man 
også at kage er yderst vigtigt 
og at 4+1 er 5. 

Det kan absolut anbefales at 
stifte bekendtskab med denne 
fantastiske sport.

Den 17. juni afholdes klubme-
sterskaber i Sdr. Omme Multi-
center, og man kan stadig nå at 
tilmelde sig.
Sidste tilmelding til klubmes- 
terskabet er nemlig i morgen, 
tirsdag den 7. juni. 
Prisen er 30 kr pr. deltager.

Graduering af 16 seje elever i fredags.                                                           - Tekst Pia Munk. - Fotos: Susanne Pedersen.
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Orientering fra
Sdr. Omme Skole
Indsendt af Tonny Akselsen, Skoleleder

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

www.ommelift.dk

VV i ki k @@  AA d m i n i s t r A t i o nd m i n i s t r A t i o n

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

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

Tirs 7/6 18:00: U12 Drenge - Grindsted GIF Sdr. Omme

Tirs 7/6 18:00: U15 Piger - Oksbøl Sdr. Omme

Ons 8/6 19:15: Damer (7m.) - Esbjerg IF 92 Filskov

Tors 9/6 18:30: U14 Drenge - Skibet IF Sdr. Omme

Tors 9/6 19:00: Serie 5 - Grindsted Filskov

Fre 10/6 18:00: U15 Piger - Jerne IF Sdr. Omme

Lør 11/6 13:00: Serie 3  - Herning Fremad Sdr. Omme

Søn 12/6 10:45: U7 Drenge  - HTS 2 Sdr. Omme

Søn 12/6 13:00: U15 Drenge  - Vildbjerg Filskov

Man 13/6 18:00: U13 Drenge  - Ølgod 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

Ny skolebestyrelse
Valgproceduren til skolebestyrelsesvalget er nu overstået.
Det betyder, at fra august sidder flg. forældre i bestyrelsen:

Tanja Bach Birkedal, Heidi Graversen, Anja Ørts Dam Hansen, 
Charlotte Roed Hansen, Brian Dalgaard Kristensen, 
Johan Sørensen, Dorthe Guldager.

Den nye skolebestyrelse har konstituerende møde 14. juni.

Det betyder, at Tanja Christensen og Frank Venø træder ud 
af bestyrelsen.
Jeg vil derfor gerne på skolens vegne sige tak for samarbej-
det til dem begge to,

Personalenyt
Vi har ansat tre nye lærere, som starter til august:

Lea Kristoffersen bor i Skjern og har lige nu et lærerjob i 
Ringkøbing. Hun skal blandt andet undervise i tysk, 
matematik, musik og madkundskab. Hendes timer kommer
til at ligge i mellemgruppen og overbygningen.

Heidi Møller Nielsen bor i Ølgod og har senest været lærer i 
Tistrup. Lige nu kommer Heidi fra en stilling ved DGI.
Heidi skal blandt andet undervise i dansk, madkundskab, 
idræt og tysk. Heidi vil have de fleste timer i overbygningen 
– og lidt i mellemgruppen.

Githa Sørensen bor i Grindsted og har lige nu et lærerjob 
i Vejen. Githa underviser blandt andet i idræt, musik og 
natur/teknik, og desuden er hun med som tovoksen-lærer i 
et par klasser. Githa kommer primært til at være i indskolin-
gen og lidt i 4. årgang.

Jeg vil sige velkommen til dem alle tre – og håber på, de bliver 
glade for at være her.

Tonny Akselsen, Sdr. Omme Skole

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard

Sdr. Omme Slowriders sam-
lede 78 ”knallerister” til årets 
Jydetur Kr. Himmelfartsdag. 

Der var folk fra nær og fjern, 
dog flest fra omegnsklubberne 
i nabobyerne. Turen startede 
kl. 8.00 hos Sdr. Omme Bageri 
med kaffe, rundstykker og en 
lille ”opstrammer”. Efter mor-
genmaden gik turen ad små 
veje ud i ”det grønne”. 
Flere af de mindre omkring-
liggende byer blev besøgt, bla. 
Stakroge, Sandet, Karstoft, 
Blåhøj og Filskov. Der var ind-

lagt en ”forfriskningspause” 
hos ”Pressi” i Blåhøj. 

Der blev kørt i et adstadigt 
tempo, så alle 78 knallerister 
kunne nyde turen. 
Sidste stop inden deltagelse 
bagerst i Jydeoptoget, var 
hos OK+, hvor der var tændt 
op i grillen. Her blev der ”pel-
set” et pænt antal pølser og 
brød. 

Det var et fantastisk syn, da 
Slowriders som de sidste i 
jydeoptoget kørte ned ad Ho-

vedgaden med en lang hale af 
78 flotte knallerter.
Turen i optoget bød da også på 
mange nysgerrige blikke mod 
de mange fine knallerter.
Slowriders havde også sørget 
for masser af flødekarameller, 
til omdeling mellem de mange 
børn som var til stede ved op-
toget. 

Til slut blev knallerterne linet 
op ved XL Byg, og alle knallert 
interessede kunne ”besigtige” 
de mange flotte knallerter. 

Slowriders samlede 78 ”knallerister” til årets Jydetur
Det var en helt igennem vellyk-
ket tur, og Slowriders blev af 
flere af deltagerne opfordret til 
at lave en ny tur i 2023.

Sdr. Omme Slowriders tæl-
ler 20 medlemmer og i år kan 
klubben fejre deres 10 års ju-
bilæum. 
Hvert år arrangerer medlem-
merne en Slowridertur. 
Tidligere har turen gået til bla. 
Fanø, Fyn og til et stort veteran-
træf for knallerter. I år har 
klubben besluttet at tage turen 
til Samsø. 
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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
KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UDKLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UDKLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

HVER UGE SERVERER VORES KOK LUN OG VELSMAGENDE FREDAGSMENU

FREDAG UGE 23: KALVESTEG MED SKYSOVS, 
 WALDORFSALAT, TYTTEBÆR OG HVIDE KARTOFLER 

FREDAG UGE 24: GLASERET SKINKE M/FLØDEKARTOFLER 
 OG GRØN SOMMERSALAT

FREDAG UGE 25: KALVE CULOTTE M/FLØDEKARTOFLER,
 GRØN SOMMERSALAT

FREDAG UGE 26: GRILLKØLLE (BARBECUE MARINERET) 
 M/COLESLAW, PERSILLEKARTOFLER 
 OG BEARNAISESOVS

65,-
FREDAGSMENUFREDAGSMENU

 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 8. JUNI TIL OG MED TIRSDAG D. 14. JUNI HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Tine

 MAJS 
Uden-
landsk . 
   Kl. 1 .           

KLIMA
KÆRLIG
MAD

En grill kan 
bruges til andet 

end kød. Giv 
grøntsagerne 

en tur på risten!

DANSK 
BROCCOLI 
     Kl. 1 .           

 SKÅRET 
MELONMIX 
 Udenlandsk . 
   Kl. 1 .           

 GESTUS 
BLÅBÆR 
Udenlandske . 
   Kl. 1 .   
 Kg pris 83,33   .      

PASTELLA 
ØKOLOGISK 
       Flere varianter.  
 200-250 g . 
 Max. kg pris 40,00 . 
 Max. 4 stk. pr. kunde pr. dag. 
Herefter er prisen 18,50 pr. stk .      

 BREEZER 
Flere varianter.   
275 ml . 
 Literpris 36,36   .      

MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR

KERNEFATTIG 
VANDMELON 
 Udenlandsk .    Kl. 1 .           

             PR. STK. 

 25.-                  PR. STK. 

 5.-   

             PR. STK. 

 10.-   
             PR. BAKKE 

 25.-   
        300 G I BAKKE 

 25.-   

               PR. STK. 

 8.-   
GESTUS
KYLLINGEBRYST  
600 G
3-4 STK. PR. BK.

 PR. BAKKE

 4495

       PR. FLASKE 

 10.-   

SPAR 10,- Frugt 
og grønt

SPAR 10,-

UNDER 1/2 PRIS

Vanvittig billigt

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

I løbet af valgkampen op til 
kommunalvalget var det flere 
gange fremme, at man burde 
have bestyrelser på plejehjem 
i lighed med skolebestyrelser, 
således at man kan sikre lokal 
indflydelse på plejehjemmet i 
sit område.
Jeg har netop som medlem af 
Voksenudvalget været til møde 
med Ældrerådet i Billund Kom-
mune, og der kom ønsket frem 
fra Ældrerådet. I princippet 
syntes jeg, at det er en god idé.
Men hvordan sammensætter 
man så lige sådan en bestyrel-
se?
I skolebestyrelsen er det bør-
nenes forældre dvs. pårøren-
de, der sidder i bestyrelsen. 
Med plejehjemmet er det me-
get anderledes. Beboerne er 
myndige personer, som i ud-
gangspunktet ikke skal repræ-
senteres af deres pårørende. 
Hvis man skal tænke pårørende 

ind er udfordringen at de ofte 
bor langt væk fra plejehjem-
met, og så mister man det loka-
le islæt. Dernæst er plejehjem-
met sidste station i livet for de, 
der kommer der, og måske er 
de der ikke så længe. Det giver  
ikke mening, at en datter til en 
afdød plejehjemsbeboer, der 
for eksempel bor i Frederiks-
havn, sidder i bestyrelsen for 
det lokale plejehjem.
Der er også beboerne. Jeg har 
netop været med til at indsamle 
brevstemmer på 2 lokale pleje-
hjem. Mange af beboerne har 
det meget dårligt, men der er 
også åndsfriske ældre, der 
er på plejehjemmet grundet 
fysiske skavanker – jeg mødte 
f.eks. en kvinde, der bliver 98 
år til juni. Jeg tror sagtens, at 
hun ville kunne være en god be-
styrelseskandidat. 
Hvordan sikrer man så det lo-
kale islæt?

Man kan måske blive nødt til at 
finde dem i lokalsamfundet – i 
pensionistforeningen, i menig-
hedsrådet, i handelsstandsfor-
eningen osv. og så have beboe-
re og pårørende, der bor lokalt 
i bestyrelsen.
Det næste spørgsmål er så, 
hvilken indflydelse (og dermed 
magt) vil man tillægge besty-
relsen?
Hvis det skal give nogen me-
ning at sidde i en sådan besty-
relse, da skal bestyrelsen have 
en hvis indflydelse.
Det kan være på ansættelse af 
ledende medarbejdere og mu-
lighed for at påvirke strategien, 
så man kan skabe en selvstæn-
dig profil for plejehjemmet. 
Der skal også være et vist øko-
nomisk råderum, så man har 
noget at gøre ting anderledes 
med. Vi skal sætte mennesket 
over systemet, og prøve at 
tænke anderledes, så det hele 

Bestyrelser på plejehjem

ikke bliver grå leverpostej.
Der er så andre opgaver f.eks. 
omkring standarder på plejen, 
medicinering, visitering og 
overordnet økonomi, som må 
blive i den kommunale forvalt-
ning.
Vi ved at der kommer til at ske 
noget lovgivningsmæssigt på 
landsplan på området inden 
længe, så jeg glæder mig til at 
se, hvilke frihedsgrader vi får 
mulighed for at benytte. Jeg er 
ikke i tvivl om, at det skal afprø-
ves i Billund Kommune – det vil 
jeg arbejde for.

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

John Rendboe, ejer af virksom-
heden Kulturplan.

Landmænd havde gennem århundreder, 
ja, årtusinder brugt vand fra vandings-
kanaler til deres marker. Men i det 20. 
århundrede kom der vandingsanlæg. Pro-
duceret fra 1946 i Danmark. Disse anlæg 
pumpede som regel overfladevand op i 
rørledninger. Det irriterende var, at disse 
rørledninger skulle flyttes med få timers 
mellemrum hele døgnet. Især nattetjan-
sen kunne være forfærdelig kold og våd.

Da Danmark kom i EF fra 1. januar 1973, 
kom der nye markeder og ordninger. 
Dansk landbrug var i 1970-erne mere in-
vesteringsvillig end de har været før eller 
siden. Hele markedet skreg på en bedre 

løsning til vanding end de kendte rør. Fra 
udlandet blev der i disse år importeret 
nogle vandingsmaskiner, som ikke helt 
kunne tilfredsstille det store behov. 

På et tidspunkt, da markedet var ved at 
koge over af for stor efterspørgsel, kom 
Sønder Omme på banen. Omme Lift – eller 
A/S Sønder Omme Maskinfabrik som de 
var kendt som dengang, lancerede i 1974 
en selvkørende vandingsmaskine. Driv-
kraften var en vanddrevet rotor, hvis aksel 
gik ned i en gearkasse. Omme maskinen 
var med al sandsynlighed den første selv-
kørende seriefremstillede vandingsma-
skine i Danmark. 

I en række indlæg her i Sønder Omme Posten, vil John 
Rendboe fortælle om Sdr. Omme. - Fortællinger om byens 
og vores fortid, - om udviklingen gennem tiderne, som 
også har indflydelse på nutiden og fremtiden.

Kulturhistoriker 
John Rendboe fortæller...

Landsbyrådet for Sønder Omme deltog i et møde den 1. juni 2022 
med repræsentanter fra Kriminalforsorgens Direktorat, Sdr. 
Omme Fængsels ledelse, totalrådgiver firmaet for byggeprojektet 
Axel Poulsens Arkitekter og Billund Kommune.

På mødet blev der orienteret om baggrunden for projektet, og år-
sagen til, at det netop er i Sdr. Omme at Kriminalforsorgen ønsker 
at udvide kapaciteten. Sdr. Omme projektet og udvidelsen er en 
del af den netop indgåede flerårsaftale for Kriminalforsorgen, og 
indgår derfor også i finansloven.

Formålet med mødet var at sikre fælles fodslag og imellem Stat 
(Kriminalforsorgen), Kommune og Landsbyråd, således at vi kan 
sikre os at projektet, i det omfang det er muligt, understøtter de 
3 parters ønsker og behov, og således at vi til åbningen af det nye 
lukkede afsnit, kan formidle historien om det gode samarbejde 
imellem stat, kommune og landsbyråd.

Landsbyrådets medlemmer gav udtrykt for en generel positiv 
indstilling ift. projektet, men udtrykte nogen bekymring vedr. 
tryghedssituationen generelt samt den fremtidige trafikale situa-
tion på Holdgårdsvej. Der var endvidere ønske om afholdelse af et 
større borgermøde for, at sikre at alle borgere får information og 
mulighed for at stille spørgsmål.

Den videre plan for projektet er, at der skal afleveres en bygge-
sagsanmodning til Billund Kommune inden den 10. juli 2022 og 
som formentligt kan behandles på Billund Kommunes byrådsmøde  
ultimo august måned 2022. Herefter kan forslaget så sendes i hø-
ring i kommunen og Landsbyrådet har derfor anmodet om, at der 
arrangeres et borgermøde i Sdr. Omme til afholdelse formentlig 
i september/oktober måned, dog afhængig af den politiske sags-
behandling.
Landsbyrådet vil på et senere tidspunkt informere om sted og tid.

Til orientering så blev der forelagt følgende punkter på mødet:
- præsentation af projektet,
- en gennemgang af projektet, herunder placeringen af det nye 
lukkede afsnit,
- sikkerhedsklassifikation,
- bygningernes funktion
- perimetersikringens opbygning med 3 hegn og
- projektets tidsplan med en forventet åbning 3. kvartal 2025.

Det skal nævnes, at den tunge lastbil trafik med betonelementer 
i byggeperioden 2024-25 ikke vil blive ført gennem Holdgårdsvej, 
men bagom via Vilhemsmindevej. Hvilket vil give mindst gener for 
såvel borgerne i Sdr. Omme og som specielt ikke bliver til gene for 
beboerne på Holdgårdsvej.

Eventuelle spørgsmål om det nye byggeprojekt for fængslet kan 
rettes til Landsbyrådets medlemmer som deltog i mødet: 
Ole Filip Hansen, Lucas Hansen, Allan Jahnsen og Allan Randeris.

220 nye pladser i 
Sdr. Omme Fængsel

- Af Ole Filip Hansen, formand Sønder Omme Landsbyråd.

De næste par år eksploderede vandings-
maskine markedet. Alle skulle lave en. Få 
år efter måtte mange dreje nøglen om. 
Men ikke Omme Maskinen. Maskinen 
blev naturligvis videreudviklet og blev i 
de kommende årtier en af de mest solgte 
danske maskiner. Produktionen fortsatte 
i Sønder Omme til år 2000, da et andet 
dansk firma overtog. Antagelig er der ble-
vet fremstillet over 5000 vandingsmaski-
ner i Sønder Omme. Et meget betydeligt 
antal. Omme Maskinen er nr. 2 eller 3 på 
alletiders danske rangliste over antal van-
dingsmaskiner. 

Særdeles interessant, at man i Sønder 
Omme også formåede at fremstille en 
anden type vandingsmaskiner, de såkald-
te indtræksmaskiner. Disse blev stort set 
alle solgt til udlandet, da de passede bedre 
i et bakket terræn. Også mht. eksport var 
Omme fabrikken med i forreste linje. 

Vandingsmaskiner – et industrieventyr i Sønder Omme

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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Vi gentager succesen og hol-
der igen i år Sct. Hans i Natur-
rum (Skovvej 12, Sdr.Omme) 
torsdag den 23. juni. 

Vi håber at rigtig mange lokale 
fra både by og land, vil bakke 
op, og komme til arrangemen-
tet – alle er velkommen.

Fra kl. 17.00 kan der købes grill- 
pølser / brød, pølsehorn, kage 
og drikkevarer til gode pri-
ser. (Evt. overskud går til Sdr. 
Omme spejderne / Naturrum). 

Kl. 19.00 tændes bålet. Inden 
båltalen, som i år holdes af by-

Det første Omme Marked af-
holdes allerede på lørdag den 
11. juni fra kl. 9.00 - 15.00 og 
efterfølgende hver lørdag til og 
med den 3. september.

Det er gratis at sætte en stand 
op og fordelingen af pladser er 
efter først til mølle princippet.
Kræmmerne får pladser på 
græsplænen foran OK+.
Fra kl. 7.00 kan man opstille 
standene. Når kræmmerne 
har stillet standen op, så skal 

bilerne køres væk fra plænen. 
Der er parkeringsmuligheder 
bag ved OK+ på den gamle Nis-
san grund eller på Grindstedvej 
på hjørnegrunden, som er ejet 
af Borger & Erhverv.

- Vi ønsker at genoplive det 
tidligere Kromarked, blot nu 
som Omme Marked ved OK+, 
men med den samme hyggelige 
markedsstemning, som vi ken-
der fra Kromarkedet. Vi håber 
og tror på at folk vil bakke op, 

både kræmmere og besøgen-
de, siger Kim Eg Bjerg og Mar-
lene Thiim Vesterby fra Borger 
& Erhverv.
- Alle kræmmere bydes vel-
kommen, - så er du ”professio-
nel” kræmmer eller har du blot 
ryddet op for nylig, så kom og 
vær med, lyder opfordringen 
fra Kim Eg Bjerg.

Der kan købes pølser og brød, 
samt fadøl og sodavand på 
pladsen.

Kræmmermarkedet vender tilbage
Vi husker nok alle de hyggelige lørdage med kræmmermarked ved Sdr. Omme 
Kro. Sdr. Omme Borger & Erhverv har nu taget initiativ til at starte et nyt 
kræmmermarked op.  Det hedder Omme Marked og arrangeres i samarbejde 
med OK+ på Vejlevej.

Sct. Hans i Naturrum Sdr. Omme

rådsmedlem Allan Munk Niel-
sen, vil Sydbank Fonden over-
række et sponsorat som går til 
”Eventpakken til Naturrum”. 
Udover Sydbank Fonden, har 
følgende støttet ”Eventpakken”: 
Ole Kirks Fond, Landdistrikts-
puljen (Billund Kommune), 
Nordea Fonden, Jubilæums-
fonden, Kulturvirket Grindsted, 
Sct. Georgs Fonden. 

”Eventpakken til Naturrum” be-
står af: Gadeflagstænger med 
dannebrogsflag, gadeskilte, 
strandflag (med logo Natur-
rum / Sdr. Omme Spejderne), 
udendørs klapborde / klapsto-

le, rustfri bålriste, trærafter, 
belysning, rullegardiner til 
fællesrum, induktionskomfur, 
diverse køkkenting, træbe-
klædning til klatrevæg låger, 
leje af musikband osv.  

Hele aftenen ved Sct. Hans i Na-
turrum Sdr. Omme, er der live- 
musik med bandet ”Flemming 
og Karina”.

Vi ses – det bliver hyggeligt. 

Venlig hilsen 
Sdr. Omme Spejdernes 
bestyrelse og 
Naturrum bestyrelsen.

Sdr. Omme Borger & Erhverv opdate-
rer byportalen www.sdr-omme.dk

Det er vigtigt at få opdateret informationer-
ne på byportalen, som er  Sdr. Ommes ansigt 
udad til.

Derfor opfordrer Borger & Erhverv alle, for-
eninger, klubber og erhvervdrivende til at 
melde ind, såfremt de ønsker at blive vist på 
byportalen. 

Send relevant info som skal vises på siden, 
som foreningsnavn, klubnavn, firmanavn, 
adresse, formand, kontakt info, telefon og 
email osv.

I kan sende info til: byportal@annitta.dk.
Yderligere info fås ved henvendelse på 
tlf. 61 16 57 67.

Borger & Erhverv er nu igang med at opdatere Sdr. Ommes Byportal, 
så alle foreninger, klubber og erhvervsdrivende bliver præsenteret på byportalen.
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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


