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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2017.
Dette blad dækker månederne: august, september og august.
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Niels Erik Adelsbøll, Engdraget 5

75 34 83 48

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

Filskov Friplejehjem

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Friplejehjems Venner

Sonja Laustsen, Engdraget 10

75 34 81 44

Filskov Friskole & Børnehave

Brian Nissen, Toften 24

20 73 19 65

Filskov Idrætsforening

Lene Carstens, Åbrinken 3

28 35 89 02

Filskov Indre Mission

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Jagtforening

Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31

51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv

Jakob Kristiansen, Toften 11

51 24 84 75

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Seniorklub

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Holger Villumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps

Verner Rahbek, Omme Landevej 46

40 64 83 91

Viadukthallen Filskov

Verner Søvang, Engdraget 4

53 66 83 43

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Medlem af Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

75 34 84 58

Regnskabsfører

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

Redaktion:
Mette Østergaard
Hjortlundvej 5, Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 63 · Mobil 24 678 123

Mail: infofilskov@gmail.com

ÅBENT HUS

I anledningen af 25 års jubilæum
på Filskov varmeværk er der åbent hus

Lørdag d. 19. august fra kl. 10.00 til 14.00.
Rundvisning på varmeværket
Taler fra lokalpolitiker
Øl, vand og pølser
Hoppeborg til børnene
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Filskov Seniorklub:

Siden sidst

Har vi afholdt en middag på Filskov
kro for vores medlemmer og efter
fremmødet at dømme var det en god
ide.
Vores udflugt i maj måned gik til Ærø
hvor vi havde en lokal guide med
rundt på hele øen, det var en herre
der kendte sin ø på både godt og ondt,
(jeg tror nok der sneg sig et par anekdoter eller to sig ind) Vi så Bregninge
kirke, som var en vej kirke dvs. den
var altid åben for vejens folk. Senere
besøgte vi Marstal kirke, den var flot
med ikke mindre end 7 kirke skibe.
Det blev også til et par små vandre
ture i Marstal og Ærøskøbing by. Vi
nød vores madpakker og kaffe i det fri
mellem bygerne, aftensmaden var om
bord på færgen. En flot ø klædt i gult
pga. rapsmarkerne.

skal også høre, hvordan man bliver
diakon og lidt om stiftelsen. Diakon
betyder tjener, og netop tjenerrollen
har stor betydning for diakoner – også
i dag.

Nu til kommende arrangementer:
Onsdag d. 16. august kl.14 starter
vores hyggeeftermiddage igen på
Friplejehjemmet.

Onsdag d. 25. oktober:
kl. 14.00 - Bankospil
tilmelding senest mandag d. 23. oktober til: Elly tlf. 75 34 80 12

Onsdag d. 20. september:
Udflugt til Aarhus
Vi kører fra kirken kl. 7.45 og sætter
kursen mod Aarhus som startere med
kaffe og rundstykke, mens vi venter
på vores guide, som vil vise os byen.
Køreturen ender på Diakon højskolen
hvor vi skal spise middagsmad. Vi

HUSK OGSÅ: Vores Juletur til Gram
Slot Søndag d. 12. november
ABSOLUT SIDSTE TILMELDING
D. 9. NOV. TIL: INGE ADELSBØL
tlf. el sms. 29 92 01 02
Pris medlemmer: 300,- kr./øvrige: 400,- kr.

Efter middagsmaden kører vi til Den
Gamle By, hvor vi får et par timer til
F.eks. at se og måske genkende ting
fra vores egen ungdom, for den er nu
også kommet på museum. Eller hvad
man nu har lyst at gå på opdagelse
i,der er ingen guide med, så der er
frit spil. Forventet hjemkomst ca. kl.
18.30.
ABSOLUT SIDSTE TILMELDING
D. 17. SEPTEMBER TIL: INGE
ADELSBØL på tlf. el. sms 29 92 01 02
Pris medlemmer: 400,- kr./øvrige: 500,- kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

100 år

Program for fejring af 100 året for jernbanens start
i Filskov lørdag den 11-11- kl. 11. i Viadukthallen.

(Programmet er ikke helt færdig endnu, men i store træk ser dagens program sådan ud).

Der bliver udstilling via plancher, avisudklip, forskellige gamle og nyere håndværksredskaber, sabotage under 2. verdenskrig, jernbanesprængninger og billeder krydret
med anekdoter og sjove historier fra Filskovborgere igennem tiderne.
Endvidere vises diasshow af gamle tog.
Konkurrence – hvor man kan finde svarene ved at gå igennem udstillingen.
Præmie er selvfølgelig: Et tog.
For børnene vil det sikkert skabe interesse med et stort kørende modeljernbanetog
opstillet i hallen. Endvidere kan de lege med Brio- og Legotog.
Der bliver serveret kaffe og kringle af den gode gamle slags, serveret af
personale i historiske dragter.
Og sidst, men ikke mindst,vil der fra kl. 15 være musikalsk underholdning
af et 32 mands postorkester fra Fredericia. Endvidere deltager Filskov skoles kor.
Der er gratis at deltage hele dagen.
Følg løbende med på Facebook siden: Filskov før – og nu fortalt i tekst og billeder.
Filskov Lokal Historisk Arkiv
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Filskov FDF:

Siden sidst...

Filmaften
Vi afholdt filmaften i multihuset af to
omgange den sidste weekend i januar.
Fredag aften kl. 17.30-22.00 var der
film for de store børn inkl. popcorn,
sodavand og pølser.
Lørdag eftermiddag kl. 15-17 var der
film for de små inkl. popcorn og kage.
Det var en stor succes, og både børn
og forældre har opfordret til, at vi
afholder lignende arrangementer
fremover. Det har bestyrelsen noteret
sig og planlægger at tage det med som
en fast del af efterårs- og vinterarrangementerne.
Fastelavn
Der blev afholdt fastelavn søndag
d. 26. februar med stor succes! Vi
startede i kirken kl. 14.00 til hyggelig gudstjeneste og gik herefter over
til Multihuset, hvor tøndeslagningen
skulle finde sted. De voksne slog
deres tønde ned på rekordtid, mens de
yngste havde lidt større udfordringer
med deres pap-tønde. Alle tønder røg
dog ned til sidst, og der var efterfølgende hygge i multihulet med masser
af fastelavnsboller.
Definitionen af, hvordan man bliver
kattedronning og kattekonge var lidt
uklar for FDF-arrangørerne, men det
har vi helt styr på til næste år ;-)

Banko
Onsdag d. 22. marts var der banko i
Multihuset. Deltagerantallet var pænt
til trods for flere samtidige arrangementer i byen.
En stor tak skal lyde til vores sponsorer for de fine gaver:
Junge Byg, Dan Klausen, Peter
Købmand, Knud Petersen, FilskovIT, Ina Kristensen, Smedeforretning
Moni, Bakkeregn, Den Bette entreprenør, XL Byg Sdr. Omme, Vesti Auto,
Mary Thomsen, Søren Nielsen, Helle
Schmidt, Egon Hansen.
fortsætter næste side

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov
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Filskov FDF, forsat:

Generalforsamling
Tirsdag d. 28. marts afholdt FDF generalforsamling, tak til de fremmødte.
Den konstituerede bestyrelse ser sådan
ud:
Formand: Helle Dahl Schmidt
Kassérer: Lone Ørskov Thomsen
Sekretær: Eva Mikkelsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Nielsen, Mette Nielsen,
Bo Henriksen
Suppleant: Jakob Kristiansen
8-kamp ved byfesten
Trods silende regn, var der stort fremmøde til 8-kampen fredag aften til
byfesten. Grundet vejret blev tidsintervallerne kortet lidt ned, så deltagerne
hurtigere kunne komme i teltet til
hygge, men der blev kæmpet bravt,
imens kampen stod på. Vinderen blev
Kirkehusvej/Slåenvej/Gyvelvænget,
som velfortjent fik pokalen med hjem.
Sankt Hans
Traditionen tro blev der afholdt Sankt
hans ved Multihuset, og arrangementet var fint besøgt. Båltaler Karen
Kristiansen Pomorski fangede både
børn og voksne med en flot og inspirerende tale, er der var godt gang i bål

og fællessang. Tak til alle deltagere og
ikke mindst til kagebagerne!

Kommende arrangementer
2017
Vi holder flyttedag!
FDF flytter mødedag til tirsdag og
torsdag.
Tirsdag: 18.30-21.00 (sommerhalvår)
Væbnere (5. klasse og op)
Tirsdag: 19.00-20.30: E-sport
(5. klasse og op)
Torsdag: 16.30-18.00:
pilte og tumlinge (0.-4. klasse)
Der er fælles opstart for pilte, tumlinge og væbnere torsdag d. 24. august i
Multihuset.
E-sport
Som noget nyt, starter vi E-sport op.
Det vil foregå tirsdage kl. 19.00-20.30.
Opstart d. 22. august. Aldersgruppe:
fra 5. klasse og op.
Vi har fået installeret en 1000/1000
mb internetforbindelse til formålet!
fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

Familie FDF
Der er familie FDF følgende datoer:
Søndag d. 20/8-2017 kl. 9.30-12.00
Fredag d. 15/9 kl. 16.30-19.00

Følg os på facebook: facebook.com/
filskovfdf

Familie FDF er et uformelt arrangement på et par timer, hvor man kan
deltage med hele familien og mødes
med andre familier fra byen. Der vil
være lidt aktiviteter, som alle kan
være med til og evt. lidt forplejning.
Kom og vær med og giv børnene en
god mulighed for at snuse til, hvad
det vil sige at gå til FDF!
Nærmere information følger på opslag
rundt om i byen og på facebook.

Priser for leje af Multihus,
shelter og udeområde

Rengøring
12. august er der hovedrengøring af
Multihuset.

Hele huset ved møde/kurser mm.
På hverdage 100 kr./time min. 300,kr. Hele huset i weekend. 150 kr./time
min. 1000,- kr.

Andebanko
Tirsdag d. 7. november afholdes
andebanko, så sæt kryds i kalenderen
og kom og vind anden til Mortens
aften!
Aflevering af jern
Gammelt jern og aluminium til
skrot kan afleveres på Hedagervej 4,
Filskov. Al henvendelse vedr. skrot til
Søren, mobil 40 88 14 09.

Multihus
Konfirmation/barnedåb/familiedag
mm. 1 dag: 1500,- + forskud 500,I alt 2000,- kr.
Konfirmation/barnedåb/familiedag
mm. 2 dag: 2500,- +forskud 500,I alt 3000,- kr.

Der må ikke afholdes abefester, og
der må kun overnattes efter aftale
med udlejer.
Nøgle udleveres og afleveres efter
aftale.
Lejeaftale er indgået ved betaling af
forskud.
fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

FDF Multihus skal afleveres rengjort.
Pris ved manglende rengøring 800,kr.
Ved aflysning fra lejers side er forskud tabt.
Shelter og udeområde
Shelter og udeområde med adgang til
toilet/brus / udekøkken 30,- kr./pers./
døgn.
Forældre/familiearrangement;
Hverdage 300,- kr. Eksempelvis forældre/skole-arrangement
Weekend 500,- kr.
FDF Filskov Industrikrogen 2
Filskov
7200 Grindsted.
Kontakt: Sofus. 2425 0094 /
info@denbetteentreprenoer.dk

Filskov Vandværk:

Den ny bestyrelse

På generalforsamlingen i marts var
der udskiftning på to af de fem bestyrelsesposter. De nye medlemmer er nu
ved at sætte sig ind i opgaverne.
Kontakt
Henvendelse om flytning og regning
rettes til GEV / Grindsted Vandværk,
Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon
7532 1166, e-mail: mail@gev.dk.
Henvendelse om ny tilslutning rettes til Filskov Vandværks formand
Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1, 6133
8834, jespernielsen90@gmail.com
eller til næstformand Jan Henriksen,
Kærtoften 5, 2926 3898. E-mail:
janh@pc.dk.
Henvendelse om driftsforstyrrelser
og andre tekniske forhold kan også
rettes til driftsleder Peder Eriksen,
Gyvelvænget 20, 4089 5972, trineop@hotmail.com.
Mere oplysning om Filskov Vandværk
finder du på http://filskov.infoland.
dk/forsyning/filskov-vandvaerk/
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Filskov Idrætsforening:

Salg af idrætslodsedlerne

Vi har i løbet af april og maj været
rundt for at gensælge idrætslodsedlerne.
Vi vil gerne fra Idrætsforeningen
takke alle der har støttet os, det er
virkeligt positivt at være rundt at
sælge, når så mange stadig bakker op
om initiativet.
Og nu her er de udtrukne vindernumrene:
4 x 1. præmie på kr. 200,nr. 20, 24, 175 og 362
7 x 2. præmie på kr. 150,nr. 5, 28, 63, 113, 157, 301 og 389
8 x 3. præmie på kr. 100,nr. 71, 93, 116, 134, 162, 353, 356
og 374
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med rundt næste år.
Næste trækning offentliggøres i INFO
februar 2018.

Spinning

Nyt spinnings hold kun for damer
onsdag fra 19.00 – 20.00, opstart uge
40.

Regina Luxchumykanthan er uddannet spinnings instruktør og har tilbud
os at starte et hold. Det er vi rigtig
glade for og syntes det kan være
spændende at starte et hold kun for
damer.
Regina er 34 år og bor i Brande med
mand og 2 børn. De vil gerne flytte
til Filskov når de har fået huset solgt.

Gymnastik sæson 2017/2018

Vi vil gerne byde Jer velkommen til endnu en gymnastiksæson
i Viadukthallen i Filskov. Sæsonen
starter i uge 36 henholdsvis onsdag
den 6. september og torsdag den 7.
september.
I kan godt sætte kryds i kalenderen
til område opvisning lørdag den 10.
marts 2017 og den lokale opvisning
i Viadukthallen lørdag den 17. marts
2018.
HUSK børnedag i Billund den 18/112017 for 0.-6. klasse.
fortsætter næste side
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Træningstiderne ser således ud:
Hold

Tid

Instruktører

Forældre/barn gymnastik 		
1-4 år og barnet skal
Onsdage kl. 16.30-17.15
ledsages af en voksen.

Ninna Lykke Olesen

Puslinge (årgang 2013-2014) 		
Holdet er for 3-4 årige som er
Onsdage kl. 16.00-16.45
klar til at gå til gymnastik selv.
		
Tons og tummel (årgang 2011-2012)		
Holdet er for 5-6 årige som er klar
Onsdage kl. 15.15-16.00
til at få brændt masser af krudt af.		

Mie Schmidt, Susie Mejer
og hjælpere.

Piger 1.-4. kl.
Onsdage kl. 16.45-17.45
		

Mie Schmidt, Mille
Knudsen og hjælpere.

Drenge 1.-4. kl.
Onsdage kl. 17.45-18.45
		

Kim Laursen og Mette
Nielsen og hjælpere.

Lene Petersen,
Linda Lauridsen og
hjælpere.

5.-10. klasses spring/rytme
Onsdage kl. 18.45-20.15
Cecilie Jessen og Erik
		Larsen
Power-up
Styrke og puls for voksne

Onsdage kl. 19.00-20.00
Nanna Vibe Møller Nielsen
i gymnastiksalen i skolen.
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Filskov Idrætsforening, forsat:

FODBOLD

Det første år med fodboldsamarbejdet Filskov-Blåhøj er vel overstået. Det har
været et år med mange hold og nye tiltag. Både udendørs og indendørs har vi
haft børnehold fra U7-U14 samt senior og oldboys. I vinter havde vi desuden et
damehold og her i foråret har vi haft sandkassefodbold for de mindste.
I alt har der over året været ca. 70 børn og ca. 50 voksne, der har spillet fodbold.
Alle børnehold deltog i Lalandia cup indendørs – nogle spillere var endda udlånt
til et hold fra København – en sjov oplevelse for både deres og vores børn.
Holdene U8-U14 afsluttede sæsonen med stævnet Kibæk Cup udendørs.
Det var med kampe over flere dag og overnatning.

Kibæk Cup

Til byfest i Blåhøj og Filskov var alle børnehold inkl. sandkasseholdet i kamp mod lokale hold fra bl.a. Karstoft, Sdr.
Omme, Grønbjerg-Langelund, Hejnsvig og Grindsted.

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Udendørssæsonen 2017/18

Udendørssæsonen starter i uge 33 med træning på Filskov Station
Mandag 17-17.30

Sandkassebold

4-6 år

Træner søges

Mandag 17-17.45 U7-U8
2010-2011 Valentin Junge
			Emma Winther			
			
Holdleder: Kent Røndbjerg
Mandag 17-18.00 U9
2009
Martin Nielsen
			
Mikkel Christensen
Mandag 17-18.15 U10-U11-U12 2006-2008 Tage Schmidt
			
Jesper Nielsen
			
Kent Røndbjerg
Mandag 18-19.30 U15
2002Christina Toksvig
			
Mikkel Jørgensen
Tirsdag 19-20.30
Senior
Holdleder: Casper Thorning
Kun kampe
Oldboys
Holdleder: Mads Søgaard
Vi mangler en træner til sandkasseholdet. Det kræver ikke de store forudsætninger, forældrene hjælper og
der er en hjælpetræner tilknyttet, som
fortsætter på holdet. Hvis det har interesse, er det også muligt at komme
på inspirationskursus eller på besøg i
andre klubber. Sig til, hvis det har interesse.
Kontaktperson
Susanne Røndbjerg tlf. 40927911

Indendørssæsonen 2017/18

Indendørssæsonen starter i uge 43.
Træningen vil foregå i både Blåhøj
og Filskov. Alle børnehold vil træne
i Blåhøj eller Filskov enten før eller
efter jul.
Det er udgangspunktet, at kørsel mellem byerne bliver planlagt via KampKlar, hvor også alle andre aktiviteter
planlægges. Dermed skal hver forældre ikke køre så ofte og de trænere
vi har, som ikke har kørekort eller i
øvrigt måtte ønske det, bliver kørt af
forældrene.

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat

Et eksempel på en træningsplan ser således ud:

Indendørssæsonen 2017/18
Indendørssæsonen starter i uge 43.
FØR JUL
FILSKOV		
16.30-17.15
17.15-18.30
18.30-20.00
20.00-21.30

Sandkasse U6/U7/U8
16.30-17.45		
U9
17.45-19.00		
U15		
Oldboys

EFTER JUL
FILSKOV		
16.30-17.45
17.45-19.00
19.00-20.30
20.30-22.00

BLÅHØJ
U10/U11
U12

BLÅHØJ

U10/U11
16.30-17.15
U12
17.15-18.30
U15		
Oldboys

Sandkasse U6/U7/U8
U9

Nærmere info og de korrekte træningstider vil komme på hjemmesiden og
facebook senest uge 41.

Fodboldsamarbejdet Filskov-Blåhøj If

FILSKOV GENBRUG

Kirkens Korshær · Amtsvejen 10 · Filskov

Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne.
Ring for afhentning/aflevering tlf. 22 50 58 98
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00 - 17.00 · Lørdag kl 10.00 - 13.00

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...

os på
!

Filskov
!

Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk

Filskov-IT
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.filskov-it.dk

Det sker i Filskov

AUGUST

12.
12.
13.
15.
16.
16.
17.
19.
20.
22.
24.
25.
27.
29.

SEPTEMBER

1.
2.-3.
5.
6.-7.
9.
14.
15.
20.
25.-29.
26.
26.
28.
30.

Filskov FDF: Hovedrengøring af Multihuset.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag kl. 9.00-12.00.
Filskov Idrætsforening: Svømning starter kl. 19.00-20.00.
Filskov Seniorklub: Opstart efter sommerferien kl. 14.00.
Billund Kommune: Møde vedr. genbrugspladsen i Viadukthallen.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Energiselskab: Åbent hus/25 års jubilæum kl. 10.00-14.00.
Filskov FDF: Familie FDF fra kl. 9.30-12.00
Filskov FDF: Opstart for E-sport.
Filskov FDF: Fællesopstart for pilte, tumlinge og væbnere.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
Filskov Friskole og Børnehave: 9. kl. afgang til Berlin.
Filskov Friplejehjem: Koncert med Jesper Braa Madsen kl. 19.00.
Filskov Friskole og Børnehave: 9. kl. kommer hjem fra Berlin.
Kræftens Bekæmpelse: Stafet for livet - start kl. 11.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Aktivitetsdag 0.-8. kl.
Filskov Idrætsforening: Gymnastik starter.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Sommerfest i Børnehaven.
Filskov FDF: Familie FDF fra kl. 16.30-19.00.
Filskov Seniorklub: Udflugt til Århus.
Filskov Friskole og Børnehave: Naturvidenskabsfestival - emneuge.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friplejehjem: Underholdning med Nostalgikoret kl. 14.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
Viadukthallens Venner: Birthe Kjær og Feel Good Band kl. 18.00.

OKTOBER

5. Filskov Friskole og Børnehave: Foredrag med Storm Steensgaard.
7. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
11. Filskov Lokal Historisk Arkiv: 100 året for jernbanens start
		 i Filskov - Viadukthallen kl. 11.00.
13. Filskov Friskole og Børnehave: Motionsdag.
16.-22. Filskov Friskole og Børnehave: Efterårsferie.
25. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
25. Filskov Seniorklub: Bankospil kl . 14.00.
26. Filskov Friskole og Børnehave: Halloween SFO.
				

Åbningstider i Lokal Historisk Arkiv.
1. mandag i mdr. fra kl. 9.30 til kl. 11.30
1. onsdag i mdr. fra kl. 19.00 til kl. 21.00

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
August:
18. Opstart hos Lene og Jakob. Kl. 18:30. Medbring selv kød til grillen.
24. Kreds arrangement. Kredsmøde i Filskov kl. 19.30.
September:
7. Soldatervennerstævne og generalforsamling.
21. Høstfest ved Jørgen Johansen, Sognepræst i Hejnsvig.
Oktober:
4. Kreds arrangement. Temaundervisning i Grindsted kl. 19:00 ved Steen Søvndal.
12. Familieaften ved IM. Fællesspisning kl. 18:00 ved Thomas Bjerg Mikkelsen.
25. Grindsted IM invitere til en aften om "Bedre stresshåndtering".
			 Det koster 50 kr. at deltage. Mødet starter kl. 19:30 og er i Grindsted 			
			 Missionshus ved Ole Rabjerg, Agape.
26. Møde ved Heri Elttør.
November:
9. Møde ved Brian Madsen, Missionær, Vejle.

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset,
Omme Landevej 8, Filskov - Enhver er velkommen.

For yderligere info, kontakt formand Jakob Kristensen, telefon 7534 4343, mobil 2078 2126.
Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov Indre Mission. Hvis man ønsker at være med i sådan en
gruppe, kontakt formanden for yderligere info om grupperne og om hvornår disse mødes.

Børne- og Juniorklub med tilknytning til Filskov Indre Mission.

For børn i alderen 5 år til 3. klasse er der hver anden mandag eftermiddag Børneklub.
For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse er der Juniorklub.
For mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen, telefon 7534 4211, mobil 3177 1271

Skovs Maskinstation
v/Aut. kloakmester Hardy Skov

Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted
Mobil 21 47 85 09 - Telefon 75 32 12 70 - Fax 75 32 11 77

Hjortlundvej 13 A · Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8348 · www.filskovenergi.dk
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Stigruppen:

Aktiv natur for alle

Mandag den 1. maj afholdt Billund
Kommune informationsmøde i
Viadukthallen om sundhedsprojektet
Aktiv natur for alle. Ud over den gode
lagkage fik tilhørerne information om
de enkelte arbejdsgrupper, hvortil der
blev fremlagt tilmeldingslister. Der
var stor interesse.
Som bekendt har Billund Kommune
fremskaffet ca. 2,3 mio. kroner til
projektet, der ikke kun er nyttigt til
fremme af sundhed for lokale borgere. Når vi har gæster, så går vi gerne
en tur for at vise vor plet på jorden
frem. Det samme gør nogle af gæsterne på kroen og de øvrige indkvarteringssteder.
Filskov bidrager med frivilligt arbejde i form af koordination, lokalkendskab og medplanlægning af de fem
delprojekter:
1. Stigruppen udarbejder idéer til 		
		 stiruter i landskabet.

2. Mountainbikegruppen planlæg		 ger anlæg af et spor til mountain
		 bikes indenfor Filskov by.
3. Håndværksgruppen hjælper med
		 mindre anlægsopgaver.
4. Fortællegruppen kommer til at
		 formidle lokale fortællinger på
		 skilte, pjecer eller i digital form.
5.
		
		
		
		

Markeringspælegruppen skal
efter kommunens oplæg arbejde
med idéer til placering af udsagn
langs ruten fra familierne i 		
Filskov.

Mountainbikegruppen har længe
haft konkrete idéer på tegnebordet
til anlæg af en sti igennem baneskoven. Gruppen opstod allerede før
sundhedsprojektet blev en mulighed.
Medlemmer er Jacob Buhl (tovholder), Jørgen Herlufsen, Mads Søgård,
Bo Henriksen, Klaus Mikkelsen og
Henrik Arvad.
fortsætter næste side
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Fire kløverstier

Stigruppen er derimod ganske ny.
Medlemmer er Hanne Egebjerg,
Søren Elnegaard, Pia Herlufsen, Leif
Lindeløv, Tove Lübben, Marianne
Pedersen, Birgit Rasmussen, Hanne
Skovlyst og Holger Villumsen.
Gruppen har valgt Hanne, Pia og
Holger til at udarbejde et første oplæg.
I de sidste to måneder har vi travet
rundt i terrænet for at se på mulighederne. Dem er der er mange af.
Sjovt nok er alle ni medlemmer af
stigruppen tilflyttere, men tilflytter
er nu et relativt begreb. Den første
ankom i 1974. Alle har haft stor fornøjelse af naturen omkring Filskov.
Igennem årene har vi travet området
tyndt for at få frisk luft, se på fugle
eller bare nyde roen og kulturlandskabet. Her kan vi for eksempel stadig se spor efter engvanding, der
jo forøgede høproduktionen ganske
betydeligt i 1800-tallet. Da engvanding blev erstattet med kunstgødning
i 1900-tallet, blev nogle af kanalerne i stedet anvendt til dambrug. Vi
mennesker har altid sat vore aftryk i
landskabet.

Nogle steder er de meget tydelige, og
andre steder er de nærmest usynlige.
Landskabet omkring Filskov er ikke
domineret af store skove og ensformige agerflader. Vi har mange enge og
moser, lidt hede, små skove og selvfølgelig almindelige agre. Mellem
dem har vi mange markveje, som er
gode til vandreture. Arealerne langs
vandløbene er også attraktive. En del
af de gamle veje er ganske vist ved at
gro til, da de er for smalle til nutidens
landbrugsmaskiner, men de er guld
værd for naturelskere. De kan ses og
benyttes af enhver vandrer. Nogle steder er det nyttigt at medbringe et kortblad i størrelsesforholdet 1:25.000
– på papir eller smartphone. Enkelte
steder er markveje pløjet op eller
beplantet. Ejerne har sikkert husket
at ansøge kommunen om tilladelse,
inden arbejdet blev udført.
For Filskov er naturen et stort aktiv
for borgerne. Den værdsættes også af
de stille turister, som i seneste år er
dukket op.
fortsætter næste side
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De fleste kommer for at besøge
megaattraktionerne i Billund by,
men de opdager hurtigt, at Billund
Kommune har mere at byde på. Roen
og oplevelserne i naturen er en overraskelse for mange byboere, men de
skal have udpeget vandreruter.
Fra Filskov by er det muligt at gå i
alle retninger, da vi ikke ligger som
en ø midt mellem store marker. Ikke
alle landsbyer har så gode forhold.
En ting er, at enkeltpersoner eller små
grupper går ture på private markveje
eller stier. Det må de gerne inden for
privatvejslovens rammer. Noget andet
er anlæg af trampestier med vejviserpæle, opstilling af informationsborde,
spang (broer til fodgængere), måske
stabilisering af en gammel markvej
og måske en helt ny forbindelsessti.
Disse tiltag gennemføres kun efter
aftale med ejeren af jorden. På et eller
andet tidspunkt kommer der derfor en
henvendelse til ejerne af de jordarealer, som stigruppen har udvalgt som
særligt velegnede til at skabe et sammenhængende stiforløb.

Lige nu tegner forberedelsesgruppen
et oplæg. Det vil blive fremvist for
den samlede stigruppe og de kommunale medarbejdere Peter Borgen
og Anne-Vibe Jensen fra team Natur
og friluftsliv. Med Filskov by som
centrum skal vi tegne fire ruter, der
møder hinanden som fire kløverblade. Det er oplagt at benytte banestien
som omdrejningspunkt. Den korteste
rute bliver nok henad 4 km lang og
den længste cirka 10 km. Det unikke
ved kløverruterne er, at de kan kombineres efter behov og energi.
En gruppe har allerede et par år været
i gang med at planlægge en trampesti
langs Omme Å. I princippet kan den
forløbe hele vejen mellem Langelund
og Sønder Omme. Stigruppen i Aktiv
natur for alle vil arbejde for at skabe
en sti, der kan anvendes i begge projekter.
Holger Villumsen
Stigruppen
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Hjerteforeningens stiudvalg:

Viaduktmarch

I år var vejret både blæsende og
regnfuldt, trods dette var vi en pæn
flok i godt humør og god stemning.
Men vi ville have ønsket nogle flere
deltagende børn. Måske vi til næste
år starter kl. 18.30!:-)

Dyresti

Så er flagermusen kommet tilbage på
stien igen. Endvidere et nyt pindsvin.
Vi flytter lidt rundt på dyrene, så der
er nye udfordringer til alle.=-O
Hjerteforeningens stiudvalg

Filskov Friskole & Børnehave:

I april afholdte vi den årlige generalforsamling, arrangementet løb godt af
stablen. Vi vil dog gerne opfordre til
at deltage i disse arrangementer, der
bliver drøftet mange relevante ting.
Samtidig er det interessant at høre at
vi alle har en mening om hvordan en
skole og en børnehave bedst kan drives, men i bund og grund alt sammen
for at vi vil nå et fælles mål. Nemlig
det bedste for byens skole og børnehave.
Efter dette års generalforsamling ser
konstitueringen sådan ud:
Formand: Brian Nissen
Næst formand: Susie Mejer
Kasserer: Jette Johnsen
Sekretær: Anne Stougaard
Medlemmer:
Gudrun Ellingsgaard
Torben Johnsen
Annette Jessen
Vi har i skoledelen ansat Lærer
Maria Poulsen, 29 år, Maria
starter hos os d. 1 august. Maria
bor i Jelling med sin mand og
har afsluttet sin uddannelse som
lærer, Maria skal bla. være
fortsætter næste side
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forsat:

klasselærer for 5 kl. – vi byder velkommen til Maria, og håber også at
I vil tage godt imod hende. Maria
kommer fra et job på Givskud skole.
Vi arbejder på højtryk med den nye
SFO, projektet skrider frem og går
planmæssigt. Vi har behov for alle
de frivillige hænder vi kan få. Har du
lyst til at hjælpe og ikke lige har fået
dig skrevet på så tag endelig kontakt
til ledelsen på skolen eller til bestyrelsen, og forhør nærmere om det er
en malerpensel eller en sømpistol vi
har behov for i øjeblikket.

vi også velkommen til deres forældre.
Og ydermere har vi også glæden af at
byde velkommen til flere nye børn og
forældre, der har valgt vores skole til.

D. 13 august indflyver vi skoleåret
17/18 med 1. skoledag, vi er flere der
allerede nu er i gang med den
store planlægning, ikke blot af
1. skoledag men såmen også
af resten af skoleåret. D. 13
august glæder vi os til at byde
velkommen til alle de kendte børn og forældre kl. 9:00.
Denne dag skal vi også byde
velkommen til 10 førskolebørn der siden april har ventet,
længtes og glædet sig til denne
dag, sammen med dem byder

fortsætter næste side

D. 5 oktober har vi arrangeret et
foredrag med Storm Steensgaard,
Storm kommer og holder sit foredrag
i Sognegården så sæt allerede nu X
i kalenderen. Storm er forfatter og
stressrådgiver, et lille oplæg til hvad
Storm taler om:
Foredraget forholder sig konstruktivt
og løsningsorienteret til den store
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udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, besparelser, arbejdspres, præstationskrav
– helt generelt: store forstyrrelser.
Men hvad kan vi rent faktisk selv
gøre ved mistrivsel og sygefravær?
Hvordan sikrer man sig selv bedst
mulig arbejdsglæde og langtidsholdbar præstationsevne? Hvordan gør
man den enkelte medarbejder mere
modstandsdygtig? Med humor og
praktiske eksempler kommer han
med solide bud på, hvad jeres medlemmer selv kan gøre, for at få et
bedre liv.

her var der frivillige kræfter på spil,
tak for hver og en af dem.
Vi vil endnu engang minde jer om og
opfordre jer til at melde jeres børn ind
i børnehaven, dette sker ikke automatisk ligesom i det kommunale system.
Så har man lyst til at ens børn skal
være en del af Filskov Friskole &
Børnehave så kontakt Kirsten
Nyholm, Børnehave leder – Kirsten
kan fanges på telefon: 23483335.
Vi vil ønske jer alle en fortsat dejlig
sommer
På vegne af bestyrelsen
Næstformand Susie Mejer

Vi glæder os til at møde Storm til
efteråret, og håber at I alle
også vil få noget ud af dette,
mere INFO om dette kommer senere.
Børnehaven har haft et ønske
om en ombygning af den
nederste stue. Vi bevilgede
penge hertil, og de har fået
bygget deres ønskede tumlerum, resultatet er blevet
rigtig godt. Og børnene er
flittige brugere heraf. Også
Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Staffet for livet:

Program for stafetten
Lørdag den 2. september 2017
08:00
11:00
11:05
11:20
12:00
12:00

12:00

12:00
12:00
12:00
13:30
14:30
14:30
15:30

16:00
17:30
17:30
19:30
19:30
21:30

Pladsen åbner
Stafet For Livet åbner v/formand Niels Pedersen
Tale og sang ved stafetambassadør Maria Montell
Fighterrunde
Cafételtet åbner
Wellnessteltet åbner Nyd en gang massage, få klippet håret, ordnet
fødderne, eller slap af til en gang zoneterapi. Du støtter Kræftens 		
Bekæmpelse ved at købe en behandling. Beløbet for behandlingerne
går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.
Kræftens Bekæmpelses oplysningstelt åbner. Lav dit eget UV arm		
bånd. Repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening er tilstede. Parykspecialist Rikke Mikkelsen udstiller parykker og er tilstede
i teltet.
Tombola åbner.
Børneteltet åbner. Byg med Lego sammen med medlemmer fra 		
Byggeplade. Sussi laver ansigtsmaling.
Hallen: Bogsalg bøger fra Grindsted bibliotek sælges - kom og gør en
god handel og støt Stafet For Livet
Scenen: Clifforth og Hein kendt fra X-Factor 2016
Hallen: Sønderjysk kaffebord starter
Hallen: Stafet lotteri. Der er gevinst på alle lodder.
Scenen: Doctor Django and his Nurses spiller western swing, der er
en blanding af jazz, country og blues. Man har bl.a. kunnet høre og se
bandet i tv på DK4, og netop nu er de aktuelle med ny musik udgivet
på iTunes og Spotify. www.doctordjango.com
Hallen: Sønderjysk kaffebord slutter
Scenen:Lokal gruppe JAM - Alberte, Mathilde og John synger og spiller melodiøse pop- ballader
Hallen: Aftensbuffet starter
Hallen: Aftenbuffet slutter
Scenen: Rebekka Thornbech m/band
Stafetten stopper: Optakt til lysceremoni
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22:00 Lysceremoni: Talen holdes af Preben Jensen, Billund, sang og musik
ved Mette Gustavsen, Bramming
22:25 Stillerunde: Efter lysceremonien går alle en stille runde, inden aktiviteterne igen starter på stafetten.
23:00 Hallen: Natmad starter.
23:30 Hallen: Aften og nat hygge.

Søndag den 3. september 2017
01:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
10:30
11:00

Hallen: Natmad slutter
Hallen: Morgenmad starter
Mødelokale: Morgen banko
Børnetelt: "Fyld grisen" Start Loppe salg for børn. Sælg dit brugte
legetøj, bamser, spil m.v. og put pengene i grisen. Alle pengene går til
Kræftens Bekæmpelse
Hallen: Morgenmad slutter
Scenen: Skovhøj, Gade & Kristensen, Lækkert country, folk og pop på
den helt rigtige måde.
Sidste runde
Afslutning

Konferenciers: Andreas Andersen og Johan Andersen
Vi glæder os meget til at byde hele Billund Kommunes borgere velkommen til
en festlig weekend i den gode sags tjeneste, og alle er velkommen til at deltage
i det omfang man har mulighed for, og gøre brug af de mange tilbud på pladsen.
Herunder skal fremhæves det store wellness telt, hvor alle behandlerne stiller op
uden vederlag, så hele beløbet går til Kræftens Bekæmpelse. Og det store kagebord lørdag eftermiddag er et besøg værd! Alle de flotte kager er igen i år sponsoreret af virksomheder i kommunen, så det du betaler for kaffe og kage – KUN
kr. 35,- går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

Der er gratis adgang til pladsen hele weekenden!

PÅ GODT GENSYN – og husk – AT SAMMEN ER VI STÆRKERE!
Styregruppen for Stafet For Livet 2017

os på

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

 75 34 80 21

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.lystfisker.net

Frugt & Grønt
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

Midtjysk isolerings teknik APS

Omme Landevej 12 · Filskov ·

BBFilskov

40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33
Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

