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Sønder Omme Posten online for borgere i 7260

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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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
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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.

 
Invitation til 

Sct. Hans - 23.juni 
i Naturrum Sdr. Omme - Skovvej 12

Fra kl.17.00 :  
Grillpølser, brød, pølsehorn, kage,

sodavand, øl og vin sælges til gode priser !!
(Evt. overskud går til Sdr. Omme Spejderne / Naturrum)

Kl.19.00 :  Bålet tændes
Sponsorat fra Sydbank Fonden overrækkes.

Båltale ved Allan Munk Nielsen.

Live musik hele aftenen, 
med bandet “Flemming og Karina”

Vi ses - det bliver hyggeligt !!
Ingen tilmelding  -   Alle er velkomne

Arrangementet foregår udendørs.

Venlig hilsen
 Naturrum bestyrelsen og Sdr. Omme spejderne 

 

Stemningen var i top ved det første Omme Marked 
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. I lørdags blev det første kræmmermarked afholdt.

Vi er et sogn med en kirke, en 
præst og en lokal personale-
stab, der varetager arbejdet i 
og omkring kirken.
Menighedsrådet er arbejds-
giver og arbejdet fungerer i 
tæt samarbejde med præst og 
medarbejdere. 
Medlemmerne i menighedsrå-
det fordeler opgaver imellem 
sig i forhold til hvilke ressour-
cer man kan bidrage med. 

Som tidligere nævnt er der 
plads til 7 medlemmer i menig-
hedsrådet samt to suppleanter.
Nu er der således plads til og 
behov for nye og flere medlem-
mer i menighedsrådet, da de 
siddende medlemmer af flere 
forskellige grunde trænger til 
afløsning.

Vor præst Patricia Paarsgaard 
Beck Poulsen har brug for 

Kære Sdr. Omme borgere 
– nu er der brug for opbakning

medlemmer i menighedsrådet 
til opbakning og som medspil-
ler, til bl.a. at udvikle kirken 
med tiltag og forestående pro-
jekter. 
Det er ikke farligt, og i menig-
hedsrådet kan man være med 
til at påvirke og arrangere for-
skellige events i og tæt på kir-
ken. Kulturen i Sønder Omme 
skal have et skub.

Se det som en mulighed for del-
tagelse lokalt og være med til 
at styrke fællesskabet omkring 
kirken.

Fat nu telefonen og kontakt: 
Dorthe Christensen:
Tlf.  27 63 13 55 eller
Benta Dejgaard: Tlf. 24 52 14 86.

Dorthe Christensen, 
formand for Menighedsrådet

Menighedsrådet i Sønder Omme har valg 
den 20. september 2022.

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

ApS

Det er Borger & Erhvervs øn-
ske at genoplive den samme 
hyggelige markedsstemning, 
som man kender fra det tidli-
gere Kromarked og i lørdags 
blev det første Omme Marked 
afholdt på plænen foran OK+.
På trods af det lidt korte varsel, 
var der flere kræmmere der 
fandt vej til markedet. 
”Det var en dejlig dag i lørdags, 
vejret var godt og det var glade 
besøgende og kræmmere der 
var mødt frem til Omme Mar-

kedet”, lyder det fra Marlene 
Thiim Vesterby, formand for 
Borger & Erhverv, som håber 
og tror på, at der kommer flere 
kræmmere til næste gang og 
de følgende lørdage.

Omme Markedet afholdes hver 
lørdag fra kl. 9.00 - 15.00, helt 
indtil det sidste marked som 
afholdes den 3. september. Det 
er gratis for kræmmere at stil-
le en stand op på plænen foran 
OK+ på Vejlevej.
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Sønder Omme Posten udkommer online på www.sdr-omme.dk i samarbejde med 
Sønder Omme Landsbyråd og Sdr. Omme Borger- & Erhvervsforening.

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 fredag kl. 16.00 eller efter aftale lørdag kl. 16.00.
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.

I forlængelse af dagpleje-
dag og jydeoptoget hvor 
temaet var og stadig er 
bondegård, har vi været 
på bondegårdstur. 

Tirsdag den 31. maj mødtes vi   
på stationen, hvor vi sad pænt 
og ventede på bussen, det 
var spændende men også lidt 
grænseoverskridende at skul-
le køre i bus med de små børn, 
som måske ikke havde prøvet 
det før. Men da vi var ombord 
var alle glade, vi sang lidt og 
snakkede om det vi kørte forbi.

Godt fremme på bondegården 
hos Tage Schmidt, var børnene 
klar til at gå på opdagelse, og 
det første Tage viste børnene, 
var de store kalve. 

Vores pædagog Ninette fra 
dagplejekontoret kom med ka-
gemand, fordi vi havde vundet 
1. pladsen i jydeoptoget og det 

var vist den helt perfekte for-
middagsmad for os alle, som vi 
spiste midt i halmen. 
Derefter gik vi på opdagelse på  
bondegården, mange af børne-
ne gik med Tage i hånden, for 
han viste jo vejen, vi så køerne 
der stod og spiste, vi så dem 
blive malket af en robot og Tage 
tog en næsten ny kalv frem som 
vi kunne røre ved og hvis man 
turde, ville den gerne slikke på 
fingrene. 
Vi så både traktorer og store 
maskiner, som børnene også 
var oppe og sidde i,  hvilket var 
en kæmpe hit. 
Efter en god formiddag gik vi ud 
og ventede på bussen, det var 
glade og trætte børn vi havde 
med hjem. 
Det var en rigtig god oplevelse 
som vi stadig snakker om.
 
Vi siger tak til værten Tage 
Schmit og Jysk Landbrug som 
havde betalt bussen ud til bon-
degården.

På bondegårdsbesøg med Dagplejen

- Af Anita Eskildsen

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

Britta’s fodpleje

Effektiv fodpleje
v/Britta Frost

Lægeeksamineret fodplejer

Farvergade 13 - 7260 Sdr. Omme

Tlf.: 2296 8812
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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 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. 15. JUNI TIL OG MED TIRSDAG D. 21. JUNI HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Tine

MENY SDR. OMME BILLIGERE END DU TROR

Frugt 
og grønt

KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UDKLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD   KLIP UD

 GESTUS SKRABEÆG 
       Str. M/L.   10 stk .  Stk. pris 1,20   .      

 COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, 
TUBORG SQUASH ELLER FANTA
          Literpris 8,83   .    
 Afhentningspris. Sælges kun i hele rammer 

 SPISEKLARE 
AVOCADO 
 Udenlandske .    Kl. 1 . 
   3 stk .  Stk. pris 8,33   .      

              PR. BAKKE 

 25.-   

              PR. STK.

 12.-   
                PR. SPAND 

 20.-   
 TILBUDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 15. JUNI TIL OG MED TIRSDAG D. 21. JUNI HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

 TYKSTEGSBØFFER ELLER 
TYKSTEGSMEDALJONER 
         Kg pris 171,29   .      

                PR. BAKKE 

 25.-   

 SKÅRET 
FRUGT 
 Udenlandsk .    Kl. 1 .           

SPAR 10,-

SKÅRET 
VANDMELON  
I SKIVER
 Udenlandsk .    Kl. 1 .           

                 PR. BAKKE 

 15.-   

 DANSK BLOMKÅL 
     Kl. 1 .           

 DANSKE 
GRYDEKLARE 
KARTOFLER 
         700 g .  Kg pris 28,57   .      

                PR. BAKKE 

 12.-   

                 24 X 33 CL

 6995

               2 STK./350 G

 5995

KLIMA
KÆRLIG
MAD + PANT



Sønder Omme Posten online for borgere i 72604   Mandag 13. juni 2022

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

På Omme Centeret er der op-
rettet 8 afklaringspladser til 
borgere med forskellige behov. 
Det har fået navnet Skibet, og 
skal symbolisere, at når man 
mønstrer Skibet, så sejler man 
mod nye mål og udfordringer.
Det kan være borgere med et 
faldende funktionsniveau og 
derfor har et behov for træ-
ning og støtte. Det kan også 
være borgere med psykiske og 
sociale problemer, som kræver 
en tværfaglig indsats. Det hen-
vender sig også til borgere, der 
er blevet udskrevet fra sygehus 
og stadig har et behov for yder-
ligere træning og støtte, inden 
man kan klare at komme i eget 
hjem. 
Et ophold på Skibet kan også 
komme på tale, i stedet for en 
indlæggelse og evt. redskaber 
til at klare sig i eget hjem.
Jeg har fået flere meget positi-
ve tilbagemeldinger på, at det 

er et godt tilbud, som virkelig 
hjælper vores borgere med at 
få redskaber til at mestre livet. 

I samarbejde med den enkelte 
borger og pårørende sættes 
der mål for, hvad der skal opnås 
under opholdet. Det kan løben-
de justeres hvis behovene eller 
situationen ændres. Opholdet 
skal være med til at opbygge 
en selvstændighed og har stor 
fokus på de ressourcer, der er 
og gør borgeren mest mulig 
selvhjulpen.

På stedet er der en gårdhave, 
et fælles opholdsrum, spise-
område og træningsfaciliteter. 
Alle lejligheder har eget køk-
ken og bad. Tilbudet er døgn-
bemandet med personale. Der 
er tilknyttet en tværfaglig per-
sonalegruppe som sygeplejer-
sker, terapeuter og social- og 
sundhedsassistenter.

For at få et ophold på Skibet 
skal man visiteres af Billund 
Kommune. Man kan bo på Ski-
bet i max. 12 uger. Der er ingen 
besøgstider. Pårørende, fami-
lie og venner er altid velkom-
men til et besøg. 
Der er en egenbetaling for op-
holdet til kost og evt. kørsel. 
Tilbudet er ikke et behandlings- 
eller afrusningssted. De borge-
re der tilbydes et ophold skal 
være afruset inden indflytning. 

Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Medlem af 
kommunalbestyrelsen 
for Socialdemokraterne

Afklaringspladserne Skibet på Omme Centeret 

Nu kan unge på 18 år gå gratis 
til tandlæge
Fra den 1. juli kan unge på 18 år gå gratis til tandlæge, og de næste par år udvides 
tilbuddet gradvist til alle unge til og med 21 år. Både tandlæger i kommunal og privat 
praksis står klar og glæder sig til at tage imod de unge.
Fra den 1. juli kan årgang 2004 
lægge sig i tandlægestolen 
uden at skulle have penge op af 
lommen.
Det står klart efter, at lovfor-
slaget om vederlagsfri tandple-
je til unge er blevet vedtaget i 
Folketinget.
I løbet af de næste par år udvi-
des tilbuddet gradvist med én 
årgang om året, så alle unge 
mellem 18 og 21 år er omfattet 
i 2025. 
Indtil nu har det kun været gra-
tis at gå til tandlæge for børn 
og unge indtil det 18. år.
Susanne Egtoft, Tandlæge-
foreningens formand for de 
offentligt ansatte tandlæger, 
håber, at ordningen får flere 
unge til at vælge tandlægen til:
”Jeg håber, at tilbuddet vil få 
flere unge til at blive i tandple-

jen og fastholde de gode vaner, 
for mange unge får ikke valgt 
en tandlæge, når de fylder 18 år 
og selv skal betale. Det er uhyre 
vigtigt at gå regelmæssigt til 
tandlæge for at forebygge og 
opdage tandsygdom, men også 
for den almene sundhed,” siger 
Susanne Egtoft.

Unge kan selv vælge tandlæge
Allerede i dag kan 16 og 17-årige 
vælge, om de vil gå til tandlæge 
i børne- og ungdomstandplejen 
eller hos en privatpraktiseren-
de tandlæge, og den ordning 
udvides nu til de 18-21-årige. Og 
netop det frie valg har været 
vigtigt for Tandlægeforenin-
gen.
”Mange unge flytter hjemme-
fra i den alder og har måske 
ikke en stabil bopæl. Med det 

frie valg sikrer vi, at de har den 
størst mulige fleksibilitet til at 
vælge en tandlæge, der er tæt 
på, og som de er trygge ved”, 
forklarer Torben Schønwaldt 
og uddyber:
”Det frie valg er essentielt, 
fordi det er med til at sikre en 
god og sikker overgang mellem 
børne- og ungdomstandplejen 
og privat praksis. Det er lige 
i den overgang, hvor vi taber 
de unge patienter. Når de unge 
vælger en privatpraktiserende 
tandlæge, stopper indkaldel-
serne ikke, når de fylder 22 år, 
og så spiller den relation og 
tillid man får opbygget selvføl-
gelig også en rolle,” forklarer 
Torben Schønwaldt, som er 
formand for klinikejerne i Tand-
lægeforeningen.

FAKTA
 Ordningen træder i kraft den 1. juli 2022.
 18-årige (årgang 2004) omfattes i 2022, 
 18-19-årige i 2023 (årgang 2004-2005), 
 18-20-årige i 2024 (årgang 2004-2006), 
        og de 18-21-årige i 2025 (årgang 2004-2007).
 Hele årgang 2004 inkluderes i ordningen 
        – også selvom man fyldte 18 år i første halvdel af året.
 Unge, der er født i 2003 eller før, bliver aldrig inkluderet i ordningen.
 De unge vælger selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, 
        eller om de vil fortsætte i børne- og ungdomstandplejen.

Skriv 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

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

Man 13/6 18:00: U13 Drenge  - Ølgod Filskov

Tirs 14/6 18:00: U12 Drenge - Ølgod Filskov

Tirs 14/6 18:00: U13 Piger - Varde IF Filskov

Tirs 14/6 19:30: U15 Piger - Jerne IF Sdr. Omme

Fre 17/6 19:00: Serie 5 - Ansager IF Sdr. Omme

Fodboldsamarbejdet Filskov/Sdr. Omme – Team BFO

Gevinsterne kan afhentes i Multicentret, Onsdag den 15/6-2022 
imellem 18.30-20.00

Udtrækninger: April Maj Juni

1. Præmie 200 kr. nr. 391 261 630

2. Præmie 200 kr. nr. 8 581 723

3. Præmie 200 kr. nr. 343 398 398

4. Præmie 200 kr. nr. 620 233 256

5. Præmie 200 kr. nr. 141 358 543

6. Præmie 200 kr. nr. 123 112 675

7. Præmie 100 kr. nr. 10 95 135

8. Præmie 100 kr. nr. 795 566 223

9. Præmie 100 kr. nr. 200 454 612

10. Præmie 100 kr. nr. 203 190 626

11. Præmie 100 kr. nr. 544 586 380

12. Præmie 100 kr. nr. 676 379 220

13. Præmie 100 kr. nr. 209 408 16

14. Præmie 100 kr. nr. 731 438 47

15. Præmie 100 kr. nr. 797 99 222

16. Præmie 100 kr. nr. 785 457 201

17. Præmie 100 kr. nr. 507 733 463

18. Præmie 100 kr. nr. 376 814 454

19. Præmie 100 kr. nr. 664 520 196

20. Præmie 100 kr. nr. 263 510 11

21. Præmie 100 kr. nr. 798 165 664

Mandag den 6. juni gæstede 
BFO serie 3 Skjern GIF, og 
efter en jævnbyrdig kamp 
vandt BFO 3-2.
Målscorerne var Magnus 
Møller Eg, Nikolaj Kristensen 
og Emil Junge.

Lørdag den 11. juni mødte 
man Herning Fremad på 
hjemmebanen i Filskov, hvor 
man med en sejr kunne brin-
ge sig fri af nedrykning.
Foran en talstærk publikum, 
lykkedes det at hive en smal 
1-0 sejr hjem.
Målscorer var Martin Han-
sen. Men dagens spiller var 
ubetinget målmand Mathias 
Rønberg Larsen, der med fle-
re pragtredninger formåede 
at holde BFO inde i kampen.

BFO er i skrivende stund nr. 3 
i rækken.

2 vigtige 
sejre til 
BFO 
Serie 3

Udtrækninger i Fodboldlotto 2022
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Tlf. 40 28 67 03

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

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 have siddet alene.

- Så deler vi noget lækkert mad, får et glas vin 
eller en øl og nyder fællesskabet!

Tid: Onsdag den 29. juni kl. 17.30.
Sted: Sognehuset, Linde Allé 1, Sdr. Omme.
Pris: Denne gang er det GRATIS - for MENY spon-
sorerer den sidste ”madklub” før sommerferien!
Tilmelding: E-mail til sdrkirkekultur@gmail.com 
eller sms til 40 10 50 36- senest onsdag den 22/6.

Madklubben for enlige

Sønder Omme Posten
Sønder Omme Posten online for borgere i 7260

Holder sommerferie
i ugerne

27 - 28 - 29 - 30
Den sidste avis inden ferien udkommer mandag den 27. juni.
Den første avis efter ferien udkommer mandag den 1. august.

I hele ferie perioden kan der sendes artikler til post@annitta.dk 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, til det du gerne vil skrive 

om, så ring på 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


