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Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov FDF & FPF

Erling Dyrvig, Amtsvejen 21

75 34 80 92

Filskov Idrætsforening

Lars Thomsen, Stationsvej 6

76 72 85 56

Filskov Jagtforening

Niels Winther, Toften 27

75 34 84 84

Filskov Pensionistfor.

Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e

75 34 81 56

Filskov Sogn Borgerfor.

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

75 34 84 58

Filskov Fremtid Aps

Lars Poulsen, Omme Landevej 33

75 34 83 84

INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Skole & Børnehus

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Menighedsråd

Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej 25 75 34 82 75

Filskov Friskole

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Friplejehjem

Jacob Kristiansen, Toften 11

75 34 83 45

Hedens Folkedansere

Poula Nørgaard Pedersen, Dalsvej 4

75 32 06 69

Lokal Historisk Arkiv/
Viadukthallen

Hugo Eriksen, Hedagervej 12

75 34 80 81
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Sdr. Omme-Filskov 4H:

Nyt fra 4H
Den 30. oktober fejrede vi klubbens 80-års jubilæum med brunch
i Lalandia. En dejlig dag at tænke
tilbage på. På billedet ses klubbens
pokaler, fotoalbum og de opgavebøger, som vi før brugte. Nu vælger vi
et tema hvert år, som er fælles for os
alle.

Tema for den nye sæson er Gamle
dage.
Vi håber, at rigtig mange børn har
lyst til at være med i år. Vi har kun et
arrangement pr. måned, og vi har
prøvet at lægge dem sådan, at det ikke
falder sammen med andre fritidsaktiviteter.
Vi har opstart/tilmelding på Filskov
Skole tirsdag den 27. marts kl. 15,
hvor vi vil lave bolcher.
Tirsdag den 2. april besøger vi
Besættelsessamlingen i Grindsted. Vi
skal høre om, hvordan det var at
være barn i Danmark i årene 1940-45.
Derfor er bedsteforældre også meget
velkomne den aften.
Vi skal også lave mad som i gamle
dage, saft og syltetøj, og i oktober
holder vi et rigtigt høstgilde.

Næste klubeftermiddag er d. 7. februar på Filskov skole. Overskriften
bliver ”Leg og byg med Lego”, og
det handler om vind, for vores sæson
slutter først 29. feb., og indtil da er
emnet ”Naturens kræfter”.

Vores overnatningstur 30. juni - 1. juli
vil i år gå til Hjerl Hede med overnatning i en spejderhytte.
Jens Erik Rasmussen
Sdr. Omme – Filskov 4H
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Filskov Friplejehjems venner:

Filskov Stiudvalg:

Frivillige og alle interessede søges...

Så fik Filskov også sin
Hjertesti!

Nu har Filskov Friplejehjems Venner
bestået i snart 1 år, og vi har fået
rigtig mange medlemmer, men der er
stadig plads til flere.

Den blev indviet den 30. oktober med
deltagelse af ca. 80 friske borgere,
som var mødt op til indvielsen på
P. pladsen ved anlægget, hvor stien
starter.

I årets løb har vi lavet mange arrangementer på Filskov Friplejehjem og
givet en hjælpende hånd, hvor det har
været nødvendigt, det være sig små
opgaver som større.
Friplejehjemmet har haft stor glæde
af alle de frivillige til bl.a. lille og
store havehold, skubbere og hjælp til
div. arrangementer.
MEN,det kræver også mange frivillige, så hvis der nu skulle sidde nogen
som godt kunne tænke sig bare at
give en lille hjælpende hånd, så er I
meget velkomne til at kontakte en fra
Friplejehjemmets venners bestyrelse.
			
På vegne af
Filskov Friplejehjems Venner
		
Inga Kristiansen

Hjertestien er blevet en realitet med
hjælp af en række sponsorer, som
har gjort det muligt at etablere stien.
Uden deres hjælp var det ikke blevet
muligt.
Sponsorerne har bl.a. betalt stolperne
rundt i byen, informationstavlen, etableret stien i skoven og på selve dagen
givet frugt og drikkevarer.
Her i vinterhalvåret er der ingen arrangementer, men der kommer et arrangement til foråret. Mere herom i næste
nr. af Info.
Stiudvalget.
Niels Winther, Sonja Laustsen,
Erik Kristensen og Hanne Egebjerg.
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Filskov Vandværk:
Filskov Energiselskab:

GENERALFORSAMLING

Nyansættelse...

Filskov Vandværk afholder generalforsamling onsdag den 21. marts, kl.
19.30 på Filskov Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne

Selskabet har med virkning fra den
1-2-2012 ansat Niels Winther som
driftsleder på Filskov Energiselskab
A.m.b.a. Ansættelsen gælder også for
Filskov Energi A/S

Kontakt
Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk,
Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon 7532 1166, e-mail: mail@gev.
dk. Åbent mandag-torsdag kl. 7.3016.00 og fredag 7.30-12.30.
Henvendelse om driftsforstyrrelser og
andre tekniske forhold rettes til Filskov
Vandværks formand
Lars Møller, Kirkehusvej 3.
 7230 4742. kirkehusvej@mail.dk
og lbmc@arlafoods.com eller
næstformand Jan Henriksen,
Kærtoften 5.  7534 8356 og
 2926 3898. janh@pc.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Niels er 47 år og bor på Toften i
Filskov sammen med Anne Marie
(Midde) og deres børn.
Niels kommer fra en stilling som
tjenestemand ved fængselsvæsnet i
Sdr. Omme hvor han var ansat som
Fængselsbetjent / Værkmester og
havde bl.a. ansvar for varmeforsyning (kedelanlæg) på stedet.
Bestyrelsen
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Filskov Borgerforening:

Nyt fra Borgerforeningen
Borgerforeningen har nu fået søen i
anlægget færdigetableret. Det skulle
gerne klare dræningen af det til tider
våde anlæg. Helt undgå det kan vi
ikke.
Endvidere har vi fået stillet et overdækket terresse op. Halvdelen er
betalt med Lagmidler. Resten er
betalt af borgerforeningen.
Af kommunen har vi fået en "spinnerbowl" (snurretop), som står ved
siden af legetårnet. Senere kommer
endnu et legeredskab der. Og endnu
et nyt tiltag: Trædesten, som kommunen lægger ud i anlægget.
Vi vil selv lave en balancebane
af brugte bildæk. Dette skal etableres bagerst i skoven i anlægget.
Kommunen har godkendt projektet.
Vi har bestilt en ny flagstang.
Til sommer kommer et nyt tiltag i
anlægget! Her har nogle unge selv
etableret en beachvolleybane. Flot
initiativ.
I år var der pæn tilslutning til juletræsfesten på sognegården.Vi håber,
alle havde en god fest, og kommer
igen til næste år.

Vi er igang med at vurdere om vi har
råd til at blive ved med at have julebelysning i byen!???????????
Vi afventer regninger fra julen 2011.
Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Kommer der ikke
nye til, risikerer vi, at foreningen
lukker.!!!!!!!!!!!!!!!!! Henvendelse
til formand Åse Jensen.

Forårs banko.
Vi har flyttet vores årlige bankospil til onsdag den 22. februar
kl. 19 på sognegården.
Bestyrelsen i Borgerforeningen

Vinteropbevaring
af campingvogne og både
i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov
For en vinter, typisk fra efterårsferie
til påskeferie: 1.000 kr. pr. stk.
betaling forud
Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd

Har dette vakt din interesse så kontakt
Pia og Søren Elnegaard på
tlf. 86 80 55 95 eller 20 44 14 99
bedst efter kl. 18.00
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Filskov Friskole og Børnehave:

Filskov Friskole & Børnehaves
bestyrelse orienterer:
Indskrivning. I december havde vi
nogle overvældende indskrivningsdage hvor over 110 elever og deres forældre kom og bakkede Friskolen op.
Vi er utrolig glade for i Bestyrelsen
på både skolens og byens vegne, at
fællesskabet endnu en gang viser
vejen frem i Filskov.

Personaleansættelser
En af bestyrelsens vigtigste opgaver
inden skolestart bliver ansættelsen
af Friskolens og Børnehavens personale. Stillingerne er opslået pr. 24.
januar, og fristen udløber den 10.
februar. Det er vigtigt at understrege,
at alle skal søge. Samtalerne vil blive
afholdt i løbet af februar-marts, således vi til generalforsamlingen forhåbentlig kan præsentere hele personalegruppen.

Generalforsamling
Afholdes på Sognegården onsdag den
11. April kl. 19.00. Dagsorden er som
følger:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger den re		 viderede årsrapport til oriente		 ring.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
		 i forældrekredsen.
4.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
		 i skolekredsen.
5. Valg af suppleanter i henholds		 vis forældrekreds og skolekreds.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Første skoledag
Vi har lidt utraditionelt valgt at starte
med første skoledag søndag den 12.
august. Dette gør vi i håbet om at
så mange forældre som muligt vil
komme og være med på denne, for os
alle, ”første” skoledag.

Dørindsamling
Vi er klar over, at det ikke er første
gang der kommer en dørindsamling
i Filskov. Til gengæld håber vi, at
I fortsat er villige til at hjælpe til
hvor det virkelig nytter noget. Vi
vil komme rundt til husstandene i
Filskov og omegn i løbet af foråret
fortsætter næste side
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Filskov Friskole og Børnehave:

for at tage imod kontante bidrag til
fordel for Friskolen og Børnehaven.
Skolekreds.
Husk at forny jeres medlemskab
eller melde jer ind i Filskov Friskole
og Børnehaves skolekreds hvis I
er interesseret i at støtte. Alle kan
være medlem, også selvom man
ikke har eller får børn på skolen.
Bedsteforældre kan f.eks. godt være
medlem. Medlemskabet er personligt,
koster 200 kr. pr. år og giver stemmeret til generalforsamlingen som bliver
afholdt i foråret hvert år. Se nærmere
på hjemmesiden.

Børnehaven
Vi afholder indskrivning for
Børnehavebørn 28. februar + 1. marts
fra 15.30 – 17.00. Vi opfordrer at
alle børn fra 0 år og op til skolealderen bliver indskrevet. Vi vil den 21.
marts afholde et informationsmøde
for forældrene i børnehaven, hvor
bestyrelsen sammen med den nyansatte Børnehaveleder vil fortælle om
vores tanker omkring børnehaven.
Der vil naturligvis blive lejlighed
til at spørge ind til konkrete ting og
vi vil tage imod input fra de fremmødte.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen for Filskov Friskole
og Børnehave
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Lokal Historisk Arkiv:

TAK
Et medlemskab af FLA har ligeledes
betydet et medlemskab af Grindsted
og Omegns Slægts- og Lokalhistoriske
Forening. Kontingentet er ligeledes
gået til GOSLF. Dette har betydet at
eneste indtægts mulighed for FLA,
har været det kommunale tilskud.
Vi finder nu, at tiden er inde til en
løsrivelse, vi vil selvfølgelig fortsat
samarbejde, men vi har brug for at
markere os mere i lokalsamfundet.
Der afholdes

Generalforsamlig/Årsmøde
Tirsdag d. 21. februar 2012
kl. 19.30
i Mødelokalet, Viadukthallen
Vi håber mange vil deltage og bakke
op omkring FLA – gerne med nye
medlemmer til følge, hvilket ligeledes
skulle kunne øge vort aktivitetsniveau. Fremtidigt kontingent fastlægges denne aften. På gensyn.

En Filskovdreng fortæller
(fortsat)
Carl Viggo Mortensen fortæller ligeledes at hans far (Søren) en dag bad
ham om at grave et dybt hul, under
broen på Blåhøjvej – der hvor afvan-

dingskanalen løb – han skulle grave
en kasse med forskellige efterladenskaber – ammunition, bælter til maskingeværer o.s.v. – ned. Dette selvfølgelig for at tyskerne ikke skulle finde
det, men ligeledes at det ikke skulle
gøre skade på personer, der kunne få
adgang til ”isenkrammet”.
Den tyske soldat T.M. havde ikke lyst
til at marchere sammen med de andre
tyske soldater mod Tyskland. Han
lånte noget tøj af CV’s far og hakkede
roer nord for Ålyst – da de tyske soldater gik forbi på Blåhøjvej.
CV fortæller ligeledes, at et stykke
jernbaneskinne (fra sabotage mellem
Filskov og Blåhøj) – et stykke på ca.
120 cm, blev muret ind i muren på
kostalden. (Desværre nok mistet under
branden i 1988)
CV havde leget en dag i haven foran
Ålyst, da pludselig CV’s mor Olga,
kunne høre han skreg i vilden sky. Da
Olga kom ud til drengen, så hun, at
han fik en endefuld af en tysk soldat,
der var kommet forbi. Olga blev vred
på soldaten, men vreden gik langsomt
fortsætter næste side
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Lokal Historisk Arkiv, forsat:

Filskov Friplejehjem:

Nyt fra Friplejehjemmet
over, da soldaten fortalte at CV legede med en håndgranat. Soldaten tog
den og bragte den til eksplosion i åen
– ved denne aktion delte vandene sig
i åen.
Nær ved juletid legede CV på broen
over åen – pludselig stod TM der,
med sig havde han 2 træ-legetøjsbiler
– én til CV og én til hans bror Leif.
Carl Viggos mor Olga døde i 1984.
Under bisættelsen, ved den sidste
salme, rejste en mand sig op og forlod
kirken. Familien ved ikke om det var
TM eller folk fra modstandsbevægelsen der kom for at ære Olga. Man har
forsøgt gennem ”Sporløs” og man har
haft kontakt til den Tyske Ambassade
– uden at komme ”mysteriet” nærmere.

Lørdag d. 28. og søndag d. 29. januar
blev alle beboere i de gamle plejeboliger genhuset midlertidigt i de 12 nye
plejeboliger, som nu står færdige.
Bestyrelsen kan siden sidst konstatere, at byggeriet skrider planmæssigt
frem og at 3. etape – renoveringen
af de gamle plejeboliger – kan påbegyndes i februar samtidig med, at den
gamle hovedbygning bliver revet ned.
Renoveringen er planlagt til at foregå
i 2 etaper med oplukning af de første 6
boliger d. 1. juni og de sidste 6 boliger
ca. 1-2 måneder senere.
I skrivende stund er alt flytteriet endnu
ikke tilendebragt, men alle vigtige
funktioner fungerer, så vi kan drive
friplejehjemmet også i den 3. og sidste
byggeperiode.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
til mindehøjtideligheden ved vor 2
”flyversten” d. 4. maj 2012.

Bestyrelsen er begyndt at pusle med,
hvordan haveanlægget skal se ud
omkring hele Friplejehjemmet. Det
bliver spændende at se, hvordan vi
får det hele til at passe også sammen med den nye hovedbygning og

På bestyrelsen vegne
Verner Søvang Pedersen

fortsætter næste side

Skulle andre ligge inde med lignende
historier, hører vi dem gerne.
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Filskov Friplejehjem, forsat:

det nye indgangsparti, som nu kommer til blive det første, man ser af
Friplejehjemmet.
Her skal også bringes en tak til alle
jer – både medarbejdere og frivillige
– som dagligt slider for at få alt til
at klappe i hverdagen. Uden denne
store fælles indsats var der meget,
som ikke kunne foregå i en gode og
positive ånd, som hersker på vores
Friplejehjem.

Sidste:
Rundviserne og køkkenet kom
på overarbejde da ”Åbent Husarrangementet” på Friplejehjemmet d. 22. januar trak godt 200
interesserede til fra Filskov og
nærmeste omegn.
Bestyrelsen og Filskov Friplejehjems Venner takker for den
store interesse og opbakningen
til arrangementet.

På bestyrelsens vegne
Formand
Johan Andersen

Bestyrelsen og Friplejehjemmets Venner
indbyder alle til generalforsamling
torsdag d. 19. april kl. 19 på Filskov Friplejehjem.
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Kontaktudvalget:

Så er reklamespottet og visning på TV-Syd og TV-Midt
og Vest en realitet
Alting kan tilsyneladende lykkes,
hvis man står sammen og vil det
samme længe nok.
Sådan kan man godt føle det, når man
står med tilsagn fra Filskov foreninger, forsyningsselskaberne og de selvejende institutioner om midler til at
vise Filskovs reklamespot på TV-Syd
og TV-Midt og Vest. 45.000 kr. blev
det til i alt fra os alle i Filskov.
Og så blev det heldigvis ikke nødvendigt i denne omgang, at kontakte
hverken private eller erhvervsdrivende for yderligere bidrag, idet Billund
Kommunes Landdistriktspulje bevilgede 50.000 i støtte til projektet.
Økonomiudvalget syntes, at det var
originalt tænkt og godt gået, at vi
lokalt både kunne finansiere fremstillingen af en byfilm og et reklamespot
og oven i det en god portion af reklamepladsen.

Visningen i TV-Syd er planlagt til
at blive i uge 8 og 9, mens TV-Midt
og Vest kommer senere i dette halvår. Radio Trekanten spottede allerede vores initiativ da det stod på
dagsordenen ved økonomiudvalget,
hvor det blev til et lille interview om
projektet.
Nu bliver det spændende om også
de landsdækkende medier af sig
selv bringer ”den gode historie”, om
Filskov. Ellers må vi hjælpe dem lidt
på vej.
Til sidst skal der lyde en STOR TAK
TIL ALLE JER SOM BIDROG TIL
FINANCIERINGEN.
Som de siger udenfor Filskov:
”Hvordan i alverden kan I blive ved
med at finde på noget nyt?”
Venlig hilsen
Branding-gruppen,
Kontaktudvalget

FILSKOV-IT
Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service *
WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud
Kærtoften 7, Filskov – Tlf.: 21 27 46 22 – Din professionelle IT partner

Aktivitetskalender
Februar:
2.
2.
9.
13.
20.
21.
		
21.
		
27.
28.

Det sker i Filskov
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Sdr. Omme -Filskov 4H: Klubeftermiddag på skolen.
Filskov Skole: Skolefest.
Filskov Skole: Vinterferie.
Filskov Skole: Fastelavn på skolen.
Filskov Lokalhistoriske Arkiv: Genralforsamling/Årsmøde kl. 19.30
i mødelokalet i Viadukthallen.
Filskov Pensionistforening: Filskov Kirke kl. 14.00 v/Karl Lund,
Ansager. derefter kaffe og samvær på Friplejehjemmet.
Filskov Skole: Åbent hus.
Filskov Friskole: Indskrivning til børnehaven kl. 15.30-17.00.

Marts:
1.
1.
6.
		
11.
18.
19.
21.
21.
		
21.
22.
27.
27.

Filskov Friskole: Indskrivning til børnehaven kl. 15.30-17.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften kl. 19.00 med John Skou
og Johan Andersen.
Filskov FIF: Gymnastikopvisning.
Filskov FIF: Klubmesterskab for ungdom fra kl. 9-12.30
Filskov FDF: Fastelavnsfest kl. 14.00.
Filskov Friskole: Informationsmøde for forældre i børnehaven.
Filskov Pensionistforening: Pakkebanko kl. 14.00 (medbring pakke
til værdi af 25,- kr.)
Filskov Vandværk: Genreralforsamling kl. 19.30 på Filskov Kro.
Filskov Borgerforening: Forårsbanko kl. 19.00 på Sognegården.
Filskov Skole: Åbent hus.
Sdr. Omme -Filskov 4H: Opstart/tilmelding kl. 15.00 på skolen.

Stationsvej 4

· 7200 Grindsted · 75 31 00 22 · www.filskovfrisør.dk

April:
2.
2.
5.
11.
12.
		
16.
		
18.
		
19.
25.

Sdr. Omme -Filskov 4H: Besøg hos Besættelsesamlingen i Grindsted.
Filskov Skole: Påskeferie.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Friskole: Generalforsamling kl. 19.00 på Sognegården.
Filskov Friplejehjems Venner: Foredrag kl. 14.30 om udviklingsprojekt i Thailand ved Viggo Søgård.
Filskov Friplejehjems Venner: Kl. 14.00 tøjdemonstration med
modeshow udført af tøjgalleriet, Vejle.
Filskov Pensionistforening: Udflugt til Kiel. Afgang fra kirken.
Pris: 645,- kr for ikke medlemmer. 500,- kr for medlemmer.
Filskov Friplejehjem: Genrealforsamling kl. 19.00 på Friplejehjemmet.
Filskov Skole: Åbent hus

Maj:

4.
5.
7.
		

Filskov Lokalhistoriske Arkiv: Mindehøjtidelighed ved vor 2 "flyversten"
Filskov FDF: Avisindsamling.
Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften kl. 19.00 med far og søn.
Bjarne og Ronnie Olesen.

WWW.denbetteentreprenoer.dk
Filskov

24 25 00 94

Jord og belægningsopgaver
Niels Ove Svarre. Info@denbetteentreprenoer.dk

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

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Februar
Uge 6: missionsuge med emnet: “Frelsen i Jesus Kristus”. Der er indsamling
til missionshuset hele ugen.
Mandag: AFLYST!
Tirsdag d. 7.: Præst Steen Søvndal, Grindsted
Torsdag d. 9.: Missionær Simon Overgaard, Lemvig
Fredag d. 10.: Missionær Villy Sørensen, Hammel. Fællesspisning kl. 18.00
21.
				
22.
23.
				

Centermøde m. præst Karl Lund, Ansager. Kl. 14.00 i kirken og derefter
samvær på friplejehjemmet
Kvindestævne i Grindsted. Kl. 14.00 og 15.30 m. Bodil Skjøtt
Kvindestævne i Grindsted. Kl. 14.00 og 15.30 m. Elna Thisgård Olesen.
Kl. 19.30 m. Inge Margrete Kofoed Svendsen

Marts
1.
Bibeltime hos Inger og Povl Erik Bruun, Kærtoften 2
8.
Møde m. personalekonsulent Henning Hansen, Give.
				 Efterfølgende generalforsamling
23.-25. Lederkonference i Kolding
29. Bibeltime i missionshuset
April
12. Soldatervennestævne m. Bodil og Asger Jensen, Nørre Snede
16. Kredsmøde/generalforsamling i Bække
26. Familieaften m. Margit Skov Pedersen, Frøstruphave Efterskole.
				 Fællesspisning kl. 18.00
Maj
3.
10.
18.
				
24.

Sangaften m. Hedenstedkoret
Bibeltime
Udflugt til Naturlegepladsen ved Give Egnsmuseum.
Afgang kl. 18.30 fra missionshuset
Møde m. familiekonsulent Steen Møller Laursen, Videbæk. Indsamling til IM

hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset i Filskov
Enhver er velkommen
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Fire spørgsmål og et par begravelser
Danmark er stadig et af verdens rigeste lande. Det er en lykkelig kendsgerning, som man kan forholde sig
til på to måder. Enten den, som
Socialdemokraterne og SF benyttede
før valget, der hedder: Så lad os for
alt i verden bruge så mange penge
som muligt. Eller den, som de samme
politikere heldigvis er slået ind på
efter valget: Det er nødvendigt, at vi
tænker os om, så vi også fremover
kan være et velstillet land med råd
til velfærd.

Der

For regeringen har det resulteret i løftebrud på stribe. Heldigvis. Ellers var
det gået helt galt. For det er nu, vi skal
tænke ansvarligt. Mens vi stadig har
råd til anstændige løsninger i forhold
til de svageste. Og der er behov for
omtanke, ellers giver vi et Danmark
videre til børn og børnebørn, som vil
være betydeligt koldere end det, vi
selv holder af.

princippet med, at alle mennesker har
ret til de samme ydelser. Vi er nødt til
at turde diskutere begreberne ”behov
for” og ”ret til”. Der er en verden til
forskel.

Som altid, når man taler samfundsforhold, står vi ikke med et enkelt problem, men med et problemkompleks.
Men der er sammenhæng i materien.
Der er i det mindste fire spørgsmål, vi
må forholde os til.

er alt for mange danskere på
overførselsindkomster. Jeg tænker
ikke på pensionister. Naturligvis har
mennesker fortjent en tryg alderdom,
når de har bidraget til samfundshusholdningen i et langt liv. Men vi
må gøre noget effektivt ved, at ca.
25 procent af befolkningen i alderen
18-66 år er på en eller anden form
for overførselsindkomst. Det er ikke
bæredygtigt, for at bruge et af tidens
udtryk.

Vi må tage en fordomsfri debat om

Det

hænger direkte sammen med
det tredje emne, vi må tage fat på:
Brugerbetaling. Det er fornuftigt med
en form for brugerbetaling, men så
må man knytte det sammen med en
skattereform. Det er rimeligt, at velstillede familier ikke får børnebidrag.
Det er rimeligt, at velstillede mennesker selv betaler for visse offentlige
ydelser. Men så skal de ikke samtidigt
betale verdens højeste skat.
fortsætter næste side
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forsat:

Endelig kommer vi til – i forbindelse med diskussionen om offentlige
ydelser – at diskutere konsekvensen
af de valg, vi selv træffer – af vore
egne prioriteringer. Hvis en familie eksempelvis vælger, at hustruen
bliver hjemmegående, skal man så
kunne få en række offentlige tilskud,
fordi familien bliver ”fattigere”? Når
det skyldes eget valg? Upopulært
spørgsmål, ja, men vi skal finde svar.
Og så må jeg lige nævne diskussionen
om fattigdom. Billund Kommune har
begravet et par mennesker det seneste
års tid. Fordi der ikke var andre til det.
Jeg ved ikke om det var mennesker,
som manglede penge til deres egen
begravelse. Men det var i hvert fald
borgere, der manglede bare et eneste
medmenneske, som ville tage hånd
om dem til sidst. Er det ikke på tide,
at vi gør diskussionen om fattigdom
lidt bredere?
Med Venlig hilsen
Robert Terkelsen
Mobil 23 30 60 54

Filskov Idrætsforening:

Godt nytår
Vi vil gerne ønske alle et Godt nytår
og sige tak til alle trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer, sponsorer,
bestyrelsesmedlemmer og andre hjælpere, der i årets løb har gjort en stor
frivillig indsats i foreningen.

Idrætsaktier
Idrætsaktierne skal fornyes i foråret,
vi kontakter alle der har købt aktier
om de er interesseret i at forny deres
idrætsaktier. Vi kommer rundt i april
og maj måned.
Dine Idrætsaktier kan genkøbes gennem Conventus.
Dette gøres på følgende måde:
Du går ind på vores hjemmeside
Filskov-if.dk, trykker på Idrætsaktier
og derefter tryk antal I har.
Såfremt der ønskes ændringer i antal
kontakt Henrik  7534 8590. Derefter
opretter du dig som NYT Medlem
(Også selvom du er tidligere medlem)
der er en ekstra linje hvor I kan skrive
jeres idrætsaktie numre og derefter
gennemføre betalingen.
fortsætter næste side
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Hvis I ikke har hentet gevinsterne,
kommer vi også rundt med dem.

motion i hallen. I år var der desværre
ikke så stor opbakning til arrangementet, men ca. 20 friske børn var mødt op
til et par aktive timer i redskaberne og
alle hyggede sig.

Her er de udtrukne vindernumrene:

Opvisning

Vi vil selvfølgelig også gerne komme
fordi jer, som vi plejer.

4 x 1. præmie på kr. 200,-		
nr. 72, 183, 312 og 315
7 x 2. præmie på kr. 150,-		
nr. 28, 107, 117, 167,
212, 376 og 398
8 x 3. præmie på kr. 100,-		
nr. 64, 69, 139, 200, 207,
215, 279 og 338
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med når vi kommer
rundt for at forny aktierne.

Gymnastik.
Julemotion
D. 28/12-11 afholdte gymnastik, spinning, billard og motionsrummet jule-

Lørdag den 10. marts 2012 deltager
3 lokale hold i Forårsopvisningen i
Vorbasse Fritidscenter. Programmet
er i skrivende stund ikke helt færdigt,
men der venter en dag med hold i alle
aldre, størrelser og niveauer. Fra lokale foreningshold, til Grand Prix hold,
Landsdelshold og Efterskole hold.
Over 1.000 gymnaster skal på gulvet i
løbet af hele dagen, så der er lagt op til
en fest af en opvisning. Dagen starter
med indmarch kl. 9.30.
Søndag den 11. marts 2012 afholdes vore lokale forårsopvisning i
Viadukthallen. Programmet kan i år
byde på to gæstehold: Hejnsvig gæster os med deres spring hold og vi
får besøg af elevholdet fra Ølgod
fortsætter næste side

VIN – CHOKOLADE – SPECIALITETER – FIRMAGAVER
”BUTIKKEN” ER ÅBEN HVER FREDAG 13-17
Stort udvalg af færdigpakkede gavekurve!
KIKANA, Chr. Lundsgaardsvej 39B, 7200 Grindsted
Tlf. 75348305 – kirkehus@mail.dk
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Efterskole med ca. 100 elever. Vi
håber igen i år,at der er nogle forældre, der har lyst til at hjælpe med at
bage en kage, så vi traditionen tro kan
slutte dagen med fælles kaffebord.
Hold i øvrigt øje med opslag i byen
og aviser for nærmere info om opvisningen i Filskov.
Søndag den 18. marts er det 6.-10
klasse holdet der gæster Hejnsvig til
deres opvisning kl. 13.30

Springdag i Ølgod
Midt i november havde et hold friske
instruktører arrangeret en spring dag
for 0.-2. klasse, 3.-5. klasse og 6.-10.
klasse på Ølgod Efterskole. Der var
medbragt madpakker og humøret var

højt, for nu skulle der springes i nye
redskaber. Ca. 20 gymnaster deltog og
alle hyggede sig og havde nogle gode
timer i en spring hal, hvor absolut intet
manglede.

Sommergymnastik
Igen i år satser vi på sommergymnastik som slutter af med opvisning til
byfesten søndag den 3 juni 2012. Det
er endnu ikke endligt på plads hvor
mange hold der bliver, men vi har til
opvisning den 11. marts en folder klar
med nærmere information og detaljer
om hold, instruktører, træningstider
m.v., så I har noget at glæde jer til
fortsætter næste side
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Sæson afslutning

- Brag i Hallen

Alle hold har sidste træning i uge 10
(ugen før opvisning)

Den 20. november 2011 var der brag i
hallen. Alle kampene startede med at
spillerne blev råbt op ved navn, og efter
kampen blev kampens spiller kåret.
Det var en rigtig god dag, hvor alle 7
hold vandt deres kampe - stort tillykke.
Endvidere summede hallen af hygge
med gratis kaffe og kage til tilskuerne,
som skal have stor tak for at møde så
talstærkt op, en vigtig del for at brag i
hallen bliver en succes er, at der kommer nogle tilskuer og bakker op om
vores hold, så det var dejligt at se så
mange tilskuere. Vi håber, I alle er klar
til at bakke op igen næste gang, der er
brag i hallen.
fortsætter næste side

HUSK klubmesterskab
søndag d. 18/3-2012
fra kl. 9.00-12.30
for ungdomsspillerne.
Håndbold - Efterårssæsonen
I denne sæson har vi 4 børnehold 2
U10 og 2 U12 hold, det vil sige, at det
har lykkes os at samle både pige- og
drengehold, det er vi meget glade for.
Alle børneholdene har klaret sig rigtig
godt i efteråret, hvor de alle er sluttet
som 1 eller 2 i deres puljer. Endvidere
skal nævnes, at vi for første gang også
har et U18 pigehold i samarbejde
med Elkjær, de var meldt i B-rækken
i efteråret, hvor de sluttede som nr. 1
i puljen med alle point. RIGTIG flot
piger. Vi glæder os til at følge jer i Arækken i forårssæsonen. Både Dameog herrerholdet bliver i Serie 3, de
har haft en lidt hård efterårssæson, da
der har været lidt frafald af spiller, så
hvis du sidder og får lyst til boldspil
og hyggeligt samvær, er det ikke for
sent at komme i gang…

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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- Klubsamarbejde med FCM
Som tidligere nævnt er vi blevet
samarbejdsklub med FCM’s håndbolddamer.
Den 28. februar 2012 er vi igen inviteret til håndbold i Ikast, hvor FCM
møder Randers HK. Denne gang skal
vi have flagbørn med, og igen er vi
så heldige, at dagen er en fandag.
Det betyder, at alle vores spillere
kan tage deres familie med til gratis
håndbold.
Det var en stor oplevelse sidste gang i
oktober, hvor vi var af sted. Vi håber
på stor opbakning denne gang også.

Fodbold
Filskov IF er i samarbejde med
Lalandia værter for Lalandia Cup
2012. Et indefodboldstævne for
ungdomshold. Den afholdes i
Viadukthallen og i Lalandias hal den
sidste weekend i februar fra den 2426. Der spilles i alle rækker fra U6 til
U15. Alle deltagere vil for 50 kroner
modtage en billet til Aquadome i

Lalandia. Vi satser på en god tilmelding til stævnet og håber på 100 deltagende hold. I den forbindelse vil vi
meget gerne bede om hjælp, da der er
mange praktiske ting som skal gøres.
I April måned er FIF vært for FC
Midtjyllands talenthold i U12-13. Der
vil være 3 træninger i Filskov hvor de
klubber hørende til område 5 kan stille
med 3 af deres bedste talenter. Efter
de 3 træninger vil FC Midtjylland
udvælge deres talenthold i U12-13.
Det bliver spændende at følge de 3
træningspas som gennemføres af FC
Midtjylland.
I den kommende sæson spiller Filskov
i serie 5 og serie 6. Forårsturneringen
starter medio april, så til den tid skulle
vi gerne have et formstærkt hold klar
til at møde udfordringerne i serie 5.
fortsætter næste side

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
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Filskov FDF:

LOPPEMARKED FDF...
Træningsstart for senior er Lørdag
den 4/2 kl. 15:00. Efter en times træning vil der være lidt generel information om den kommende sæson.
Træningstiderne er sædvanen tro tirsdag og torsdag fra 19:00 til 20:30.
Er du interesseret i at spille udendørs
fodbold i Filskov er det bare at møde
op til den første træning den 4/2. Nye
spillere er meget velkomne.
Seniortræner er Søren Abildgaard.
På nuværende tidspunkt er der ikke
fastlagt træningstider for ungdomsholdene. Der vil blive delt sedler
rundt i skolen senere.
Med venlig hilsen
Fodbold udvalget

Vi samler lopper ind til loppemarkedet d. 22. september 2012 i
Viadukthallen.
Lopper kan afleveres ved Hakon
Jørgensen Vilhelmsmindevej 15.
Kontakt ham inden på  2334 7159.
For afhentning af lopper kontakt Bo
Henriksen  2030 8527 eller Søren
Nielsen  4088 1409.
Overskuddet fra loppemarkedet går til
det nye FDF MULTIHUS.
Lisbeth Dyrvig
Formand FDF
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Tur til Kiler kanal og A. P. Møller skolen

Onsdag d. 18. april kl. 7.00 er der
afgang fra Filskov Kirke. Til en oplevelsesrig mini krydstogt på Kiler
kanalen. Vi sejler godt 3 timer inden
vi lægger til i Kiel. Freja (som skibet
hedder) er ikke alene på denne verdens mest befærdede vandvej, som
dagligt befærdes af over hundrede
skibe.
Hvor kommer skibene vi møder
fra? Hvor langt er vi på kanalen?
Kaptajnen kender spørgsmålene og
giver under hele turen oplysninger
om steder man passerer og fortæller
om hvor skibene vi møder kommer
fra. (dog på tysk)

A. P. Møller skolen er en ny moderne og tidssvarende skole, der på sigt
får plads til ca. 625 elever fra 7. til
13. årgang. Skolen er en gave fra
"A. P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
formål".
A. P. Møller Skolen er på samme
tid fælleskole for Slesvig-Rendsburgområdet og gymnasieoverbygning for
hele det sydlige Sydslesvig.

Undervejs nyder vi en varm/kold
buffet incl. kaffe og the.
Efter vi er ankommet til Kiel, kører
vi op til Slesvig, hvor vi skal besøge
A. P. Møller skolen.
forsætte næste side
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Filskov Fællesantenne:

Nye TV og radio kanaler
Men eleverne i fælleskolen kommer fra de danske skoler i Slesvig,
Rendsburg og til dels også Treja, vil
gymnasieelverne komme fra fællesskoledistrikterne omkring Slesvig,
Husum og Egernførde samt til dels
Sønder Brarup.
Efter besøget kører vi til den dansk/
tyske grænse, hvor vi nyder en let
aftensmad i bussen på vej hjem.
Prisen dækker kaffe m/rundstykke,
sejltur, frokost på færge, besøg på
A. P. Møller skolen, let aftenmad, og
buskørsel.
Prisen for medlemmer 500,- kr.
For ikke medlemmer 650,- kr.
Tilmelding på  2041 9283 eller
 7534 8103. Senest d. 4. april.

Alle er velkommen

HUSK PAS !!!
Filskov Pensionistforening

Den 11. januar har Yousee gennemført den årlige kanalomlægning.
Hvad er kommet til?
Nye kanaler fra TV2 regionerne, HD
versioner af TV2, SVT2 og ARD,
TLC, TNT 7 og Disney Junior.
Radio 24syv
Hvad kommer til senere?
Ca. 1. marts starter Kanal Sport, fra
ca. 1. marts. Den findes på (digital)
kanal 42.
Hvad er udgået?
TV 5 Monde, TV2 Film og analoge
versioner af SVT1, NDR, ZDF og
Ekstrakanalen.

Husk at finde kanalerne
på dit TV
Mange nye fjernsyn har indbygget en
digital tuner af typen DVB-C.
Hvis man har et fjernsyn med indbygget DVB-C tuner, så er det en rigtig
god idé at benytte sig af den digitale
del af sit TV og ikke kun bruge den
analoge del.
Hvis man får indlæst alle de digitale
kanaler får man en del ekstra kanaler,
som man kun kan se digitalt.
fortsætter næste side
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Og de er endda ganske gratis idet de
er en del af den pakke man betaler
for.
Antallet af ekstra digitale kanaler er
afhængigt af hvilken TV pakke man
har.
Det man skal gøre er at indstille sit
TV til at lede (scanne) efter de digitale kanaler.
Hvordan det gøres er forskelligt fra
TV til TV.
Men fælles er at hvis man bliver bedt
om at indtaste en udbyder skal man
vælge den hvor ”YouSee” indgår.
Hvis man bliver bedt om at indtaste
et netværksnummer skal man indtaste
følgende nummer:
DVB-C-tv med MPEG4-modtager
samt MPEG4-bokse der ikke er fra
Yousee: Netværks-id: 100
DVB-C-tv med MPEG2-modtager
samt MPEG2-bokse der ikke er fra
Yousee: Netværks-id: 110
YouSee boksen eller HD Standardboks
(Samsung): Netværks-id: 120
Andre YouSee bokse – som Sagem:
Netværks-id: 130

YouSee Play
Har du bredbånd med hastighed over 10
Mb/s gennem Filskov Fællesantenne,
er der nu gratis adgang til mere end
6 millioner musiknumre fra Yousee
Play.
Se mere her: http://www.danskkabeltv.dk/bredbaand/youseeplay/hvordandu-faar-yousee-play

Frekvensliste, Internet og
IP telefoni oplysninger
Den gældende frekvensliste, oplysninger om Internet og IP telefoni
samt andre relevante informationer
vil altid kunne ses på vores hjemmeside: http://www.filskovogomegn.
dk/filskov3.htm
Se eventuelt yderligere på YouSee’s
hjemmeside http://yousee.dk/privat/
tv/
Bestyrelsen

Miljøvenlig rengøring med mikrofibre
Salg og demo

Din BIOSOL-konsulent: NEM-RENT v/Ina Meldgaard
Birkemosevej 16 · Filskov · 7200 Grindsted
Mobil 28 43 83 64 · ina_meldgaard@hotmail.com

Formand: Jan Henriksen tlf. 75 34 83 56
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 34 84 09 eller Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Flytning og adresseændring: Flemming Sørensen tlf. 75 34 80 08

