
Årgang 1    Uge 43    Tirsdag 25. oktober 2022

Sønder Omme Posten online for borgere i 7260

Sønder Omme Posten

a
 s

SDR. OMME ● GRINDSTED

75 34 10 81
INFO@WESTERGAARD-EL.DK

WWW.WESTERGAARD-EL.DK

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

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

Salg og montage af varmepumper
VE-installatør

ELARBEJDE - VARMEPUMPER - MONTAGEOPGAVER

Elarbejde - Varmepumper

Din lokale elektriker

TLF. 2299 8771 . CTHAYSENBYG.DK

A
pS

Ombygning   Tilbygning   Nybygning

Vinduer/Døre   Køkkenmontage

Tagopgaver   Efterisolering     

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

Både store totalløsninger 
og små specialopgaver.

24 TIMERS SERVICE

VVS ARBEJDE

FJERNVARME OG JORDVARME

LUFT TIL VAND OG LUFT TIL LUFT 
VARMEPUMPER

INDUSTRI OG LANDBRUG

TLF. 44 10 19 14
EN DEL AF WWW.BCENERGISERVICE.DK

BC Energiservice, har haft vok-
seværk allerede fra starten 
i 2019, hvor elektriker Bjørn 
Jespersen fra Jysk Teknik og 
VVS-installatør Cuno Holm-

gaard etablerede firmaet. Og 
med sidste års vækst på over 
500 procent, er de allerede 
vokset ud af lokalerne hos Jysk 
Teknik på Kirkeby Allé. 

Første spadestik til ny lagerhal på Nedergårdsvej

For at have lagerplads nok, har 
de nu lager to forskellige ste-
der.

Første spadestik
Allerede i maj i år købte BC 
Energiservice den 5100 kva-
dratmeter store grund på Ne-
dergårdsvej 26. 
I starten af oktober i år fik de 
byggetilladelsen og nu skal det 
hele samles under ét tag.

I fredags blev det første spa-
destik taget til opførelse af en 
lagerhal på 550 kvadratmeter 
og man satser på at byggeriet 
står færdig til marts 2023.

Det er muligt at der sidenhen 
skal udvides med kontorfaci-

liteter, men indtil videre, så er 
det en lagerhal firmaet har 
brug for. 
Bjørn og Cuno håber at de kan 
skaffe materialerne, for så er 
det op til dem selv, hvor hurtigt 
byggeriet kommer til at gå. De 
har nemlig besluttet, at de selv 

vil bygge lagerhallen sammen 
med deres folk.

De ligger da heller ikke på den 
lade side, i fredags tog de før-
ste spadestik og allerede i lør-
dags var de i fuld gang med at 
køre sand ud.

Cuno Holmgaard (tv) og Bjørn Jespersen tog i fredags det første spadestik 
til opførelse af en 550 kvadratmeter lagerhal.
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Sønder Omme Posten udkommer online midlertidigt på www.grafiskdesign-tryk.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 tirsdag i hver uge. 
Artikler: Materiale indsendes senest lørdag kl. 12.00 eller mandag kl. 9.00 KUN efter aftale.
Annoncer: Materiale indsendes senest fredag kl. 12.00 - eller efter aftale.

Materiale indsendes til email: post@annitta.dk. For yderligere info: Tlf.: 61 16 57 67.

Hus ønskes til leje i Stakroge.
Overtagelse efter aftale.

Kontakt:
Marianne Venø 

Tlf. 42 564 564

Hus søges i Stakroge

Har du brug for hjælp? 
- til klipning af hæk, græsslåning, 

til at få luget ukrudt i bedene eller andet, 
så kontakt:

Jonas Hansen
Tlf. 20 42 07 77

Havearbejde tilbydes
i Sdr. Omme og omegn

AKTIVE KVINDER

FOREDRAG 
ROSA KILDAHL

Rosa uden filter
Kom og vær med til en 

inspirerende og humoristisk aften

onsdag d. 16. november 
kl. 19.00 

i Sdr. Omme Multicenter
   Der serveres kaffe og kage.
   Billetter til 150 kr. købes senest 
   onsdag d. 9/11 hos: 
   Tove, tlf. 23 46 10 05 
   eller Sys, tlf. 28 33 17 26  

Alle er velkomne!
Med venlig hilsen bestyrelsen

I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplan 332 den 19. okto-
ber for Sdr. Omme fængsels udvidelse, bliver der indbudt til bor-
germøde.

Torsdag den 3. november 2022 kl. 19-21 på Sdr. Omme kro.
Ved deltagelse i borgermøder er der tilmelding til Eva Nielsen via 
mail: evalene60@gmail.com eller tlf: 23 93 79 13.

Den 3. november kl. 15 er der forudgående mulighed for besigti-
gelse i Sdr. Omme Fængsel.
Ved besigtigelse af fængslet er der tilmelding via mail: sdr-omme.
faengsel@kriminalforsorgen.dk eller telefon 72 55 35 00.

Borgermøde vedr. 
udvidelse af fængslet

Sønder Omme Posten
skifter navn

Denne udgave af avisen er den sidste der hedder Sønder Omme Posten. 
Fra næste uge kommer den til at hedde:

LYNGPOSTEN
Villy Guldbrandt Jensen, som udgav Lyngposten indtil december sidste år, 

har ladet os overtage navnet Lyngposten. Det er vi meget glade for.
Lyngposten har været byens ugeavis i 50 år og nu får den lov 

til at blive i Sdr. Omme-regi, hvem ved, - måske også de næste 50 år.

Fremover vil avisen udkomme om 

TIRSDAGEN 
på domænet

LYNGPOSTEN.DK
Villy Guldbrandt Jensen overdrager også domænet lyngposten.dk.

Og her vil man fra næste uge og fremover finde avisen.

Ligeså snart det tekniske er på plads, så vil der blive arbejdet på, 
hurtigst muligt at få lagt de tidligere udgaver af avisen på domænet.

Køkkenassistent
søges

Vi søger en køkkenassistent m/k, 
til at hjælpe vores køkkenchef Trine. 

• Ca. 32 timer ugenligt, som kan aftales nærmere. 

• Erfaring på området er nødvendig.

• Du skal indgå i et lille team med høj flexibilitet 
   og fokus på service til vores brugere.

• Vi laver skolemad og festmenuer, 
   både ”ud af huset” og til arrangementer i huset, 
   derfor må weekendarbejde påregnes.

Er det dig vi søger, så ring eller skriv til:
Henrik Knudsen, 23 71 28 63
Trine Pedersen, 29 35 01 72
- eller soic.henrik@mail.dk

Henrik Knudsen
Sdr. Omme Multicenter

Massage . Zoneterapi . Homøopati
27 10 28 57

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

Flow Your life
V / Charlotte Egdal Sjøgaard 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. 26. OKTOBER TIL OG MED TIRSDAG D. 1. NOVEMBER HVIS ANDET IKKE ER ANFØRT

Det er bare
billigt

Vanvittig
billigt

kæmpe kødmarkedstor
køb

stor
køb

HAKKET SVINEKØD 
2 KG 8-14% 
(IKKE SØNDAG)

NAKKEKOTELETTER 1,7 KG

RULLESTEG M/SVESKER 
EL. PERSILLE 1,7 KG

MARINERET ØLKAM 1,5 KG

HAKKET OKSEKØD 
1,2 KG 8-14% 
(IKKE SØNDAG)

HJEMMELAVET 
MEDISTER 2,5 KG
(IKKE SØNDAG)

FLÆSK I SKIVER
 1,5 KG

SVINEKOTELETTER 
1,5 KG

BENLØSE FUGLE 1 KG
VENØ STEAK 1 KG

OVNKLAR SVINEKAM 1,5 KG

SKÆRT SVINEKØD
I TERN 1,5 KG

FRIT VALG
PR. BAKKE

KUN

100.-

Jens Boye
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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.

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

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

Her midt i valgkampen ruller en 
sag om svigt på et plejehjem i 
Køge hen over TV-skærmen.
Diverse folketingspolitikere 
har travlt med at kommentere, 
forslå flere penge til området, 
mere kontrol, skælde ud ….
Der har været sager før inden 
for de sidste år – i Randers og 
Aarhus, og det er lige uhygge-
ligt hver gang at opleve den for-
råelse, der bliver skildret.

For 2 år siden efter sagen i 
Aarhus, bevilgede Folketinget 1 
mia. kr. mere til området, men 
det har tilsyneladende ikke 
hjulpet.
Det må være alle borgeres 
frygt at havne et sådant sted på 
sine sidste dage.

I Billund Kommune har vi al-
lerede sidste år taget hånd 
om problematikken – ikke at 
vi har oplevet problemet, mig 
bekendt – heldigvis, men for at 
forsøge at forebygge, at pro-
blemet nogensinde opstår i 
Billund Kommune.

Inden for voksenområdet sam-
lede vi sidste år alle lederne 
inden for området til et dags-
seminar i Sønder Omme Mul-
ticenter, med en oplægsholder 

omkring emnet, og her for 
ganske nyligt blev problemstil-
lingen taget op igen med en ny 
oplægsholder.

Jeg tror at langt de fleste, 
der arbejder med pleje, har 
omsorg og empati og et stort 
pleje-gen, men der kan opstå 
nogle uheldige processer i en 
gruppe af medarbejdere, som 
løber ud af kontrol, og så har vi 
en ny sag.

Det handler om at holde gryden 
i kog, så medarbejderne og 
lederne er bevidste og obser-
vante på tegnene på forråelse, 
så det kan blive stoppet, inden 
det giver negative oplevelser 
for borgerne. 

Det er ikke et spørgsmål om 
økonomi, som Inger Støjberg 
foreslår, eller mere kontrol 
som Søren Pape foreslår. Det 
er i min optik et spørgsmål om 
at forebygge uheldige gruppe-
processer.

Valget i øvrigt
Det er en noget anderledes 
valgkamp, end hvad vi før har 
set. Aldrig før har vi oplevet så 
mange forskellige partier. De 
nærmest falder over hinanden 

på begge fløje.
Man har på fornemmelsen, at 
det handler mere om spidskan-
didaterne og dårlige sager fra 
deres fortid end om politik og 
fremtiden. 
Det er ikke så underligt, at 
mange ikke ved, hvad de skal 
stemme.

Jeg vil lige tage 
enkelte emner op:
De konservative vil straffe lov-
overtrædelser med hårdere 
straffe – jeg tror ikke, at der er 
nogen, der bliver bedre men-
nesker af at sidde i fængsel i 
længere tid, der skal andet til.

Socialdemokraterne vil have 
en stor offentlig sektor – jeg 
synes den er rigeligt stor, den 
må gerne blive mindre, og så er 
der jo lige minksagen.

Lars Løkke vil lave en ny forde-
lingspolitik på skatteområdet, 
det lyder for mig som en værre 
omgang hokus-pokus, jeg vil 
nødigt lægge ryg til hans eks-
perimenter.

Inger Støjberg har intet poli-
tisk program, men hun kender 
danskerne. Vorherre i skuret 
– hun kan vel ikke gøre alle til-
pas, men som min nabo siger: 
hun lyver ikke, for hun har ikke 
noget partiprogram at løbe fra.
Og sådan kan jeg blive ved.

Rent personligt har jeg aldrig 
været i tvivl om, hvad jeg skal 
stemme. Jeg har en social libe-
ral indstilling til tilværelsen, jeg 
mener, at enhver har et ansvar 
for sig selv og sine, og hvis man 
ikke kan klare sig selv, så må 
samfundet støtte op. Derfor 
stemmer jeg på Venstre, og det 
vil jeg opfordre andre til også at 
gøre.

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

Ældreområdet og folketingsvalget

KØB - SALG - BYTTE

Fin og velholdt frimærkealbum med ca. 475 
frimærker fra DK og mange andre lande. Pris 100 kr. 

Tlf. 21 40 39 34

Brun Varna, kaffe, sukker 
og fløde fra 1940, er hel 
intakt. 
50kr. 

Tlf. 21 40 39 34

Fra bolig på Aavej 11 sælges disse næsten nye møbler.

Hvide antikke senge 90x200cm med nye luxus bokse.
Tilsvarende hvid antik toiletbord. 2 hvide taburetter.
Smukt naturfarvet gyngestol med gænger.
Hjørne computerbord, natur. Flot sofabord 80x130 i træ 
med glasplade.
2 hvide bogreoler 70x190. TV bord, naturtræ.
Næsten ny vaskemaskine AEG - topkvalitet.

Åbent Hus tirsdag d. 25. oktober fra kl. 17.00 - 19.00.

KØB - SALG - BYTTE
Har du noget du vil købe, sælge eller bytte dig til, så skriv en notits og vedhæft et til to billeder.

Det er gratis for private.

Send det til post@annitta.dk 
- eller send en fb besked på Sønder Omme Postens facebookside. 

Sælges

Sælges

3 stk. Ikea børnestole. 
100kr. pr. stk.

Tlf. 30 61 83 04

Sælges

KOM OG BYD
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GRATIS KAGEBORD
13:00 - 16:00

 

 

MINIMUM  

25% 
 

 
A L T  B R U G S K U N S T  

BOLIGMESSE 
25% 

 

 

Kom til to helt fantastiske dage 
lørdag den 29. oktober
søndag den 30. oktober. Kl. 10:00-16:00

PÅ ALT *

VIND FLOTTE
PRÆMIER

I BUTIKKEN
FOR 

59.000,-

SPAR 25%
 

 
B R U N S T A D  S Y S T E M +
S O F A

MØD
FORSKELLIGE

LEVERANDØRER
PÅ MESSEN 

SPAR 52%
 

 
V I V A L D I  D E L U X E  
K O N T I N E N T A L S E N G  
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Vestergårdsvej 4, 7260 Sdr. Omme  

F R A  K O N D I T O R  L I N E  D A M ,  B Å D E  L Ø R D A G  &  S Ø N D A G  

GRATIS
VINSMAGNING

  GRATIS
 BOLIGINDRETNING

BOLIGSTYLIST HELLE FROST
I BUTIKKEN

VIND EN 
GREAT DANE

STOL
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Skriv om sport

Lørdag den 15. oktober var alle 
Sdr. Omme Dartklubs tre divi-
sionshold i aktion i henholdsvis 
danmarksserien og kvalræk-
ken. 
 
For førsteholdets vedkommen-
de kunne klubben først notere 
sig for en dramatisk 9-7 sejr 
over Royal 3 fra Royal Dartklub 
i Vejle. Sdr. Omme var ellers 
bagud 0-4, men formåede alli-
gevel at vende opgøret på ho-
vedet. I anden kamp mod Royal 
2 var det så Sdr. Ommes tur til 
at smide en føring på 4-0, da 
førsteholdet her tabte 6-10. 
 
- Det er svært at evaluere på 
vores præstationer i dag, ud-
taler holdkaptajn Tommy Holm, 
inden han fortsætter:
 - Vi er glade for den indledende 
sejr, og selvom vi i anden runde 
taber til et bedre hold, så er det 

Sdr. Omme Dartklub både vandt og tabte i Vejle

Martin Tronborg i aktion for Sdr. Ommes førstehold i lørdagens kamp mod Royal 3 fra Vejle.

kun Martin Tronborg (fra Sdr. 
Omme Dartklub, red.), der for 
alvor rammer niveauet. Vi ville 
gerne have gjort det bedre, 
for Royal ramte heller ikke de-
res topniveau, så vi skulle have 
været bedre til at udnytte vores 

muligheder, fastslår Tommy 
Holm.

I kvalrækken noterede Sdr. 
Ommes andethold sig først for 
et uafgjort resultat mod Syren-
pilen fra Esbjerg, inden man 

tabte den efterfølgende kamp 
13-3 til Bakke Dart, der lige-
ledes holder til i Esbjerg. Sdr. 
Ommes tredjehold var også i 
aktion mod Syrenpilen og Bak-
ke Dart, og tabte begge kampe 
15-1.

Sdr. Omme Dartklubs første-
hold ligger efter lørdagens 
resultater nummer syv i dan-
marksserien, hvor klubben 
dog har et par kampe i hånden 
i forhold til nogle af de højere 
rangerede klubber. Med fire 
kampe tilbage i sæsonen er 
det dog ikke længere en reali-
stisk mulighed at rykke op i 3. 
division, men omvendt også så 
godt som umuligt at rykke ned 
i kvalrækken.
 
Lidt statistik fra 
lørdagens kampe:
 
Sdr. Omme 1:
Tommy Holm: 5/8 vundne kam-
pe – gennemsnit pile per vun-
det leg: 24,38 (16 legs)
Martin Tronborg: 4/8 vundne 
kampe – gennemsnit pile per 
vundet leg: 23,40 (15 legs)
Daniel Tyge Thybøl: 4/8 vundne 
kampe – gennemsnit pile per 
vundet leg: 27,57 (14 legs)
Christian Lyager: 2/8 vundne 
kampe – gennemsnit pile per 
vundet leg: 25,25 (11 legs)

 Sdr. Omme 2: 
Kasper Guldbrandtsen: 4/8 
vundne kampe – gennemsnit 
pile per vundet leg: 30,85 (13 
legs)
Tommy Benthin: 4/8 vundne 
kampe – gennemsnit pile per 
vundet leg: 30,21 (14 legs)
Ernst Pedersen: 2/8 vundne 
kampe – gennemsnit pile per 
vundet leg: 31,58 (12 legs)
Louise Mathilde Grønbæk 
Mærsk: 1/8 vundne kampe – 
gennemsnit pile per vundet leg: 
32,60 (10 legs)
 
Sdr. Omme 3:
Isabell Bernecker: 0/8 vundne 
kampe – gennemsnit pile per 
vundet leg: 36,00 (5 legs)
Sussi Kaltoft: 1/8 vundne kam-
pe – gennemsnit pile per vun-
det leg: 35,08 (12 legs)
Karina Reinmark: 1/8 vundne 
kampe – gennemsnit pile per 
vundet leg: 38,00 (5 legs)
Elena Andersen: 0/8 vundne 
kampe – gennemsnit pile per 
vundet leg: 32,40 (5 legs)

- Af Sdr. Omme Dartklub/
Daniel Thybøl.

Fredag den 11. november kl. 
16 - 18 finder gymnastikfor-
eningen alle redskaber frem 
og byder interesserede 
børn og unge til nogle sjove 
og hyggelige timer i hallen 
i Sdr. Omme Multicenter. 
Der bliver noget for børn og 
unge i alle aldre.

DGI har lovet at de også kom-
mer på besøg. De medbringer 
deres bud på, hvad der skal til, 
for at skabe sjov og leg for alle.

Hallen bliver delt i 2. I den ene 
hal vil der være leg og sjov på 
redskabsbaner, i den anden hal 
vil der være udfordringer og 
spring for de lidt større børn 
og unge.

Arrangementet er gratis og du 
skal bare møde op.
Midtvejs i arrangementet er 
gymnastikforeningen vært 
med saftevand og frugt.

Som afslutning har vi aftalt 
med køkkenet i Multicentret, 
at der er mulighed for fælles-
spisning. De vil denne aften lave 
lasagne med grønt. Prisen er 
70 kr. pr. voksen og 35 kr. pr. 
barn. Ønsker man at deltage i 
fællesspisningen skal I tilmelde 
og betale i Multicentret senest 
mandag den 7. november.

Vedr. spørgsmål til arrange-
mentet kan Vivi Johnsen kon-
taktes på tlf. 29 36 53 09.

Sjov eftermiddag med spring og leg i redskaber

JYSK FUGE
OG MONTAGE SERVICE
FACADERENOVERING/FUGESERVICE

TLF. 22 45 28 79
KONTAKT@JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

WWW.JYSKFUGEOGMONTAGESERVICE.DK

Peter er ugens kæmper for sin evige positive indstil-
ling og holdånd. Peter er i 50’erne, men kæmper sta-
dig til klubturneringer, det tager vi hatten af for :). 

Sdr. Omme Judoklub

UGENS KÆMPER

Peter
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 Smedegade 9, 7260 Sdr. Omme   Tlf.: 22 68 88 30   Mail: jj@jjstaalmontage.dk

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

  Ordet judo, betyder ”Den mil-
de vej”. Judoens grundlæg-
ger Jigaro Kano, ville lave en 
kampsport der eliminerede de 
farlige elementer som spark 
og slag, og derved blev judo en 
realitet. 
Jigaro  Kano var fra Japan og 
havde bæltegraden 10 dan, en 
grad der for langt de fleste er 
uopnåeligt. 

Kun kast, kontrolteknik som 
holdegreb på gulvet, eller arm-

Cirkelspark og knytnæver

lås og strangulering er tilladt. 
Disse teknikker er i sig selv 
også effektive, ligeledes i selv-
forsvars situationer, men det 
er selvfølgelig altid en fordel, 
hvis man aldrig nogensinde for 
brug for sin judo i selvforsvar. 

Flere forskellige stilarter har 
judoteknikker  inkorporeret  i 
deres pensum. Jiu-jitsu og Ju-
Jutsu, har begge judokast som 
led i deres træning. Den helt 
store publikums kampsport pt. 

er UFC eller MMA, som jo står 
for Mixed marcial  Arts, og her 
bliver judoteknikker  meget 
flittigt brugt, især på gulvet i 
submission teknikker. 

Træningen i judoklubben er alt 
andet end voldelig. Alle lærer 
faldteknik og vi går stille og ro-
ligt fremad, så man ikke bliver 
overrumplet. Judo er fanta-
stisk og skal opleves. Derfor, 
kom ned og vær med, du vil ikke 
fortryde det. 

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

Tlf. 88 44 08 05
www.ldudlejning.dk

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

Fleksibel åbningstid: 
Afhentning og levering når det passer dig.

Levende musik
til festen med Ernst
Ernst Larsen 21 28 38 64 / 75 34 17 64
Se mere på www.larsenmusik.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

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

Igen i år gentager vi successen 
med Børnenes Madklub i skole-
køkkenet på Sdr. Omme Skole, 
hvor vi mødes seks onsdage i 
tidsrummet 16.30-19.00. 

Børnenes Madklub er for børn, 
som går i 3. - 6. klasse, og som 
har lyst  til at lære, hvordan 
man bliver supersej til at lave 
sund og lækker mad. 

Det bliver sjovt og lærerigt. 
Der laves aftensmad, og nogle 
gange får man noget med hjem 
til madpakken.

Børnenes Madklub starter 
onsdag den 26. oktober, så 
man skal skynde sig at tilmelde 
sig. Kontakt gerne Gitte Mad-
sen på 61 37 04 63.

Børnenes Madklub i 4H
Bliv supersej til at lave lækker mad

Afslutning i Børnenes Madklub 2021. Her havde vi fundet den hemmelige 
opskrift på Rådhuspandekager, som vi lavede og pyntede flot op.

Skulle sommertid og vintertid ikke afskaffes?
I marts 2019 besluttede et flertal i Europa-Parlamentet, at 
de enkelte EU-lande inden april 2020 skulle tage stilling til 
det med sommertiden. Målet var, at skift mellem sommer- 
og vintertid skulle afskaffes fra 2021. Men her i 2022 stiller vi 
stadig urene frem og tilbage.

Husk, at det er på søndag, at du skal stå op kl. 3.00, for at 
sætte uret tilbage til kl. 2.00. - Og så kan du til gengæld krav-
le under dynen igen og tænke på, at du kan sove en hel time 
længere.

Og når uret sættes tilbage, så skal du også lige huske at sætte 
havemøblerne tilbage i skuret.

Sommertid slutter på 
søndag den 30. oktober
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Nyt byggeri hos Sdr. Omme 
B&B
Mandag morgen i uge 42, blev 
de store maskiner taget i brug 
hos Sdr. Omme B&B. Årsa-
gen var, at der skal bygges et 
anneks i baghaven med plads 
til aktiviteter når gæsterne 
kommer ”hjem” fra udflugter i 
området. 
Ud over det store aktivitets-
rum, bliver der også plads til et 

nyt familieværelse, med plads 
til 5 personer. 
Vi håber vejret er med os un-
der hele bygge processen, og vi 
derfor kan være klar til den nye 
sæson som starter i april 2023.

Lokale håndværkere
De lokale håndværkere, får 
også glæde af udvidelsen. 
Refshøj Byg & Montage har 
totalentreprisen på byggeriet 

som i høj grad benytter hånd-
værkere fra lokalområdet, til 
at udfører arbejdet. Det er vi 
rigtig trygge ved, siger Bjarne 
Hall, for vi ved hvad de står for, 
og det er let for os at kommuni-
kere med dem, hvis der pludse-
lig er noget vi skal tage stilling 
til i byggefasen.

Plads til hele familien
Med det nye byggeri, får vi 
også mulighed for at tilbyde 
overnatning og ophold, til langt 
flere formål. Skal familien på 
weekendtur og flere genera-
tioner samles, under hjemlige 
forhold, får de her mulighed for 
at hygge sig rundt i det store 
hus, som man så kan leje for en 
weekend eller nogle dage efter 
behov.
Flere lokale har allerede be-
nyttet sig af muligheden, når 
familien kommer på besøg, og 
ens eget hjem bliver for lille til 
mange overnattende, så er her 
et godt alternativ, til en fornuf-
tig pris.

Aktivitetsrummet kan også 
bruges som samlingssted til 
mindre arrangementer. Det 
kunne være en vinsmagning, 
se noget sport på storskærm, 
julearrangement eller hvad 
man nu kan finde på, hvor der 
er mulighed for at nogle af del-

Fuld gang i byggeriet hos Sdr. Omme B&B

tagerne kan blive og overnatte.
Nu skal vi i første omgang have 
huset bygget, og gjort det hyg-
geligt og attraktivt for vores 
mange gæster,   og så må vi se 
hvor vi ender, siger Bente & 
Bjarne Hall.

Nu har der igen været fest i bålhytten i anlægget, og det er rigtig 
fint de unge mennesker bruger det, men er surt at komme til det 
her syn.
Mvh Søren Madsen, Borger og erhverv 

Hærværk i Holdgårds-
anlægget - igen...

Skriv til Sønder Omme Posten!
Har du en god nyhed, - et godt tip til andre borgere,

- et flot naturbillede fra området, som du 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!

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


