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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2012.
Dette blad dækker månederne: august, september, oktober.
Redaktion:
Mette Østergaard
Hjortlundvej 5, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 63
mobil 24 678 123

MAILADRESSE:
mette.oestergaard@turbopost.dk

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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Filskov Vandværk:

Udskiftning af vandmålere
I løbet af august og september bliver
100 af vore knap 400 vandmålere
udskiftet som led i vandværkets kontrol af, om målerne viser korrekt.
Forbrugere lejer målerne af vandværket, så udskiftningen indebærer
ingen ekstra udgift for forbrugerne.
Kontrollen er lovpligtig, og vandværkets udgifter til denne manøvre
er en del af forbrugernes betaling for
vand.
De udvalgte forbrugere bliver forinden kontaktet om tidspunkt for
adgang til måler og stophane.
Udskiftning af målere indebærer
få minutters lukning for vandet.
Lukningen sker på stophanen hos
hver enkelt forbruger. Det er vigtigt,
at I ved, hvor stophanen befinder sig,
så I kan udpege den for smeden, hvis
han ikke ved, hvor den er. I byen bør
den være i skel, men det er ikke altid
den faktiske virkelighed. For et par
år siden fik vi oprettet et digitalt kort

over vort ledningsnet med angivelse
af stophaner, men i ganske mange tilfælde kunne de ikke findes. Det skulle
de gerne blive nu.
Bemærk i øvrigt, at hvis du skulle få et
brud på dit rørsystem, så hæfter KUN
du som forbruger for betalingen af det
udløbende vand. Der kan være mange
tusinde kroner at spare, når du ved,
hvor stophanen er.

Information om vandtab
På vandværket er der en hovedmåler
til måling af den mængde vand, der
pumpes op af undergrunden. Ude hos
forbrugerne måles mængden af det
solgte vand. Der må helst ikke være
forskel på de to tal, men i praksis tillader myndighederne et tab på 10 procent af det oppumpede vand.
10-procents-grænsen overskrider vi
normalt ikke, men det skete i 2011.
Årsagen var formentlig et par mindre
brud på hovednettet, der blev lukket
fortsætter næste side
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Filskov Vandværk, forsat:

hurtigt, samt et større brud, som det
tog os længere tid at finde. Det var i
en vejunderføring ude på landet, hvor
skaden må være sket under kommunal oprensing af en grøft.
Om natten kører vandværkets hovedmåler så langsomt, at vi er sikre på,
at vi ikke har en uopdaget lækage
på ledningsnettet. Forbrugerne bruger
også lidt vand om natten.

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. 7.30-16.00
og fredag kl. 7.30-12.30.

eller til
Næstformand Jan Henriksen,
Kærtoften 5
tlf. 7534 8356 og 2926 3898
e-mail: janh@pc.dk
Henvendelse om ny tislutning sker
også til formand eller næstformand.
NB: På landsbyens nye webside er
vore informationer opdaterede.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Henvendelse om driftsforstyrrelser og
andre tekniske forhold rettes til
Filskov Vandværks
Formand Lars Møller
Kirkehusvej 3
tlf. 7230 4742
e-mail: kirkehusvej@mail.dk eller
lbmc@arlafoods.com

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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Filskov Viadukthallen:

Opdatering efter ferien

Udlejningen er god

Ved repræsentantskabsmødet valgte
Karlo H. Madsen at trække sig forretnings udvalget, Trine Petersen
blev i den forbindelse valgt ind.
Forretningsudvalget er som følge
Formand Bo Henriksen
Næstformand Henning Jensen
Kasser Søren Laustsen
Sekretær Verner Søvang
Menig medlemmer Hugo Eriksen,
Torben Jacobsen og Trine Petersen.

Angående udlejningen af hallen går
det også meget godt, den daglige
idræt er stort set helt booket op. De
vanlige weekender og her tænkes
Grindsted Badminton,- Uhre ungdomscup, Lalandia cup, Håndbold
stævner er i hus og alt dette kan selvfølelig ses på hjemmesiden filskov.
infoland.dk

En stor tak til Karlo for hans arbejde i
Viadukthallen og samtidig velkommen
til Trine, det er dejligt at der igen er en
kvinde med i forretnings udvalget.

Prisstigning
Vi har set os nødsaget til at hæve prisen på sortimentet i cafeteriet fra efterårets start, grundet prisstigninger på
råvarer. Og når vi nu er ved cafeteriet
kommer det en udvielse af sortimentet
fra august/september bla. grillkylling,
men der er også andre tiltag her, så
glæd jer.

Stationsvej 4

Der er dog også denne efterår kommet skolens 50 års jubilæum ind, det
er først i september og hvad det får af
betydning for håndbold, badminton
og gymnastik den uge det står på,
vides på nuværende tidspunkt ikke,
men det bliver selvfølgelig meldt ud
i god tid.
Til slut kan vi meddele at der er
hovedrengøring lørdag den 18/8 og
det betyder at motionsrummet ikke er
ledigt før ca. kl. 14.00.
På forretnings udvalgets vegne
Bo Henriksen

· 7200 Grindsted · 75 31 00 22 · www.filskovfrisør.dk
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Filskov Hjertestiudvalg:

Filskov Energiselskab:

Gåturen i byfesten

Ekstraordinær
Generalforsamling

Som noget nyt i år, arrangerede vi en
gåtur onsdag aften til byfesten.
Der var stor deltagelse - 44 ialt.
Midde havde lavet nogle sjove konkurrencer, som deltagerne deltog i
med stor gejst undervejs.
En stor succes, som uden tvivl bliver
gentaget til næste års byfest.
Vi har en aftale med jobaktiveringscentret om at hjælpe med at holde
stien klippet. De har meget travlt i
øjeblikket, så derfor er græsset ikke
blevet klippet her i juli måned. Vi er i
gang med at løse dette problem.
Er der nogen, som har gode ideer til
arrangementer på stien?
Så henvend jer endelig.
Stiudvalget.
Niels Winther, Sonja Laustsen,
Erik Kristensen og Hanne Egebjerg.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 8/8-2012 kl. 19.30 på
Filskov Kro.
Udvidelse og renoveringsplan for
varmeværket fremlægges. Bestyrelsen
ønsker forbrugernes stillingtagen til
projektet.

MØD OP
og giv din mening tilkende

Bestyrelsen
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Arrangementer d. 7. og 8. september-2012 i Viadukthallen.
De fleste af jer har nok hørt, at der skal foregå noget stort i Viadukthallen d. 7. og 8. september - 2012. For lige at tydeliggøre hvad der skal ske flg. oplysninger:

Fredag d. 7. september - 2012:
•
•

Indvielsesfest for Filskov Friskole og Børnehave.
Alle børn i børnehaven, elever, forældre og medarbejdere samt medlemmer af
skolekredsen inviteres til indvielsesfest.

Program:
16.30

18:00
19:00
19.30
20.30

Opførelse af Musicalen ”Stjernenatten”, lavet af Anette Andersen og John Skou.
Alle skoleeleverne på Friskolen er med som kor. Desuden medvirker lokale aktører
i opførelsen.
Spisning.
Overraskelse særligt til børnene.
Kaffe og kage.
Afslutning.

Det bliver endvidere muligt for folk udefra at overvære Musicalforestillingen mod en beskeden entre.

Lørdag d. 8. september - 2012:
•
•

•
•
•
•
•

50-års jubilæumsarrangement for Filskov Skole.
Alle tidligere elever og medarbejdere opfordres til via hjemmesiden
www.filskovskole50.dk at tilmelde sig jubilæumsarrangementet.
Billetter til aftenarrangementet kan købes via hjemmesiden.
Det er nu muligt at se på hjemmesiden, hvem der allerede har tilmeldt sig
arrangementet.
Der er allerede nu sendt opfordringer ud til udvalgte klasserepræsentanter fra
alle årgange om at samle så mange tidligere elever som muligt til arrangementet.
For at komme til at sidde sammen med egne klassekammerater skal man tilmelde sig
ved opgivelse af det år, man startede i 1. klasse.
Der er allerede tilmeldt over 100 til festen. Tilmeldingsfrist er 15. august.
Vi håber på at rigtigt mange kommer og fester sammen med gamle klassekammerater
og kolleger.

Program:
14-17

Åbent Hus på Filskov (Fri)skole. Mulighed for at se lokalerne og Lokalhistorisk
Arkivs udstilling af gamle skolebilleder. Endvidere kan der købes kaffe og kage.
17.30 Spisning af forret.
18.30 Opførelse af Musicalen ”Stjernenatten”, lavet af Anette Andersen og John
Skou. Skoleleverne fra Filskov Friskole samt lokale aktører medvirker.
20:00 Spisning hovedret.
21.30 Dans ved ”5-Alive”.
01.45 Slut.
						
Venlig hilsen
							
Johan Andersen, Skoleleder
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Filskov Pensionistforening:

Udflugt til Sønderjylland

Onsdag d. 5. september kl. 12.00
er der afgang fra Filskov Kirke. Vi
kører via Kolding og den gl. hovedvej
til Haderslev, hvor vores guide Erling
Madsen kommer med i bussen.
Turen forsætter til Hopstrup hvor
vi kommer forbi Sivsø, som er et
naturgenopretningsprojekt. Turen
forsætter ad små veje til GenneBugt
videre til Kalvø, som er en lille ø
på 17 hektar. Øen ligger i bunden
af en tunneldal. Kalvø er forbundet
med fastlandet med en dæmning, så
man kan køre over til øens P-plads.
Miljøministeriet erhvervede størstedelen af Kalvø i 1974 for at bevare
havnemiljøet og naturen og for at
sikre offentlig adgang.

Næste stop på turen bliver ved den
flotte kirke i Løgt Kirkeby. Kirken har
en meget flot altertavle, et kunstværk
fra 1520 med et mylder af udskårne,
malede forgyldte figurer og med fløje
og låger, så altertavlen kan ændres
efter kirkeårets begivenheder.

Efter besøget forsættes via Loddenhøj
og det lille færgeleje, hvor færgen
sejler. Herefter forsætter vi til Åbenrå,
hvor guiden står af bussen.
fortsætter næste side
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Filskov Pensionistforening:

Vi nyder eftermiddagskaffen et kønt
sted på hjemvejen.
Prisen for medlemmer 150,- kr.
For ikke medlemmer 225,- kr.
Tilmelding på  7534 8103.
Senest d. 28. august.

Den 3. oktober tager vi på besøg hos
Helge Engelbrecht. Vi kører selv og
der er afgang fra kirken kl. 14.00.
Pris pr. person 75,- kr.
Sidste tilmelding d. 27. september på
tlf. 7534 8103.
Den 24. oktober har vi bankospil kl.
14.00 på Friplejehjemmet.

Alle er velkommen

Oversigt
Hermed et lille overblik over de kommende arrangementer i pensionistforeningen.
Efter en god ferie starter vi op igen
den 15. august kl. 14.00 - alle er
velkommen.
Den 5. september er der en halvdagsudflugt til Sønderjylland,
afgang fra kirken kl. 12.
Den 28. september er der høstfest på Friplejehjemmet. Pris for
menu, 1 genstand og underholdning er kun 150,- kr. pr. person
- sidste tilmelding inden d. 21.
september på tlf. 7534 8103.

Den 21. november juletræ - nærmere
herom senere.
Filskov Pensionistforening
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Viaduktfestudvalget:

Viaduktfest 2012...
Så er vi så småt ved at være ovre
byfesten 2012 - den gik jo også i
år rigtig godt - vi kunne dog have
haft lidt bedre vejr, det var koldt og
blæsende - så det var vinterjakkerne
der var fundet frem - men nogellunde
tørvejr holdt det J
Vi havde taget et par nye tiltag - bl.a.
8-kamp istedet for den sædvanlige
rundbold. Inden byfesten var der en
del skepsis - bl.a. fra skolebørnene
som havde givet en skriftlig klage til
betyrelsen, over at rundbolden var
blevet afskaffet. Men efter byfesten

har vi kun hørt positive reaktioner på
8-kampsturneringen. Så mon ikke vi
prøver igen til næste år - med lidt små
justeringer J
Tak til revyholdet som igen trak fulde
huse og leverede varen. Ingen udskiftning i truppen - dejligt at de vil
trække det store læs hvert åt J
En speciel stor tak til alle de mange
frivillige hjælpere både før, under og
efter byfesten. Det er en uvurderlig
hjælp, og uden denne kunne byfesten
ikke fungere.
fortsætter næste side
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Viaduktfestudvalget, forsat:

Blåhøj/Filskov menighedsråd:

Sogneaften
Tak til vores “Ambassadører” som
igen i år gjorde det muligt at fylde
godt op i hallen lørdag aften - vi var
297 personer - det var super flot dejligt at der kommer så mange. Det
er også dejligt at vi har fået rigtig
mange med fra den yngre generation,
det er også nødvendig hvis vi forsat
skal blive ved med at holde byfest.

Tirsdag den 11. sept. kl. 19:00 på
Filskov Sognegård

Der var igen i år sat 4 billetter til
næste års revyaften på højkant og
vinderen blev Hennning Hansen, med
34 personer - super flot!!!
Det økonomiske er vi ved at have styr
på, det kommer i år til at give et flot
overskud på ca. 30.000 kr. som går
til deling imellem Idrætsforeningen
og Spejderne.

Næste år's byfest er i dagene
22. maj - 26. maj 2013.
PÅ GENSYN!!!!
Viaduktfestudvalget
Jan Petersen
formand

Sogneaften med Eva Jørgensen
Rollen som pårørende - "Sorrig
og glæde".
Arrangør
Blåhøj og Filskov Menighedsråd
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Filskov Friskole:

Filskov Friskole & Børnehaves bestyrelse orienterer:
Resultat af indsamlingen
Tidligere på året, gik en flok frivillige på gaden og samlede penge
ind til fordel for Filskov Friskole og
Børnehave. Denne indsamling er nu
afsluttet, og vi kan med STOR glæde
fortæller, at vi i Filskov by ved privat
personer og lokale virksomheder har
indsamlet ikke mindre en lidt over 1
million kroner.
Det er simpelthen fantastisk, og fra
bestyrelsen skal lyde en STOR tak
til alle der gad bruge et par timer på

at stemme dørklokker, og en ligeså
STOR tak for ALLE donationer.
Vi havde fra bestyrelsens side et mål
der hed 1 million kroner, men at vi
også nåede dette mål, det er simpelhen imponerende!
De indsamlede penge skal jo som alle
nok ved, bruges til investeringer af
bl.a. nyt EDB udstyr, men også til at
forskønne lokalerne og skolegården.
fortsætter næste side
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Filskov Friskole, forsat:

Derudover kommer der 5 nye interaktive tavler til skolen, og 1 til børnehaven.
Udover at takke de frivillige indsamlere, vil vi fra bestyrelsens side også
takke alle dem der lægger et kæmpe
arbejde på skolen og i børnehaven,
hvor vi jo er i fuld gang med at renovere. Det er dejligt at folk gider give
en hjælpende hånd – også selvom det
er sommerferie, så vores børn møder
ind til nogle pæne nye rammer.

inden de igen gøres klar til at modtage
skolebørn.
Multirummet har også fået en omgang
med penslen, og fra uge 29 bliver der
også ”kastet” maling på væggene i
børnehaven.
I skolegården er der blevet gjort klar
til en ny omgang asfalt, og derudover
bliver der lavet nogle små ”rum” i
skolegården, som kan fungere som
små hyggeområder.

Vi har siden sidste, tømt stort set alle
klasseværelser, så de kan blive malet,
fortsætter næste side

14
Filskov Friskole, forsat:

På skolens første sal er der siden
sidst rykket en flok håndværkere og
frivillige ind, så der inden længe er
et klasseværelse til den kommende 8.
klasse. Møblerne til klassen er bestilt,
så før sommeren er omme, står der en
rigtig fed første sal klar til at modtage
8. klasse.
Omkring personale kan det siges, at
man på Filskov Friskoles hjemmeside kan se hvem der er ansat til både
skolen og børnehaven, så brug lidt
tid sammen med dit barn på at ”se
giraffen”.
Det kan være en fordel, at man ikke
er helt ukendt med hvem man kan
forvente at se i sin skole eller børnehave, når man møder efter ferien.

Søndag d. 12. august er som bekendt
første skoledag, hvor der også er officiel indvielse af Filskov Friskole og
Børnehave.
Lidt utraditionelt skal alle børn i
Filskov jo starte i skole en søndag
efter sommerferien, og børn i børnehaven starter også søndag d. 12.
august, vi håber at det betyder, at rigtig mange forældre kan deltage i første skoledag, første dag i børnehave,
og ikke mindst i åbningen af Filskov
Friskole og Børnehave.
Se yderligere oplysninger på vores
hjemmeside:www.filskovfriskole.dk
Bestyrelsen for
Filskov Friskole og Børnehave

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

Det sker i Filskov
August:
2.
8.
		
12.
14.
15.
17.
		
18.
19.
		
20.
		
20.
		
21.
		
21.
		
21.
		
21.
		
22.
23.
27.
28.

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Enegiselskab: Ekstraordinær generalforsamling kl. 19.30
på Filskov Kro.
Filskov Friskole: 1. skoledag.
Filskov Idrætsforening: Opstart af familiesvømning i Magion.
Filskov Pensionistforening: Opstart efter sommerferien kl. 14.00.
Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence ved Filskov Fiskesø
kl. 16.30-20.30.
Filskov Viadukthallen: Hovedrengøring.
Filskov Borgerforening: Ekstraordinær generalforsamling kl. 10.00
på Sognegården.
Filskov FDF: Opstart efter sommerferien (1+2 kl. - kl 16.30-18)
(5 kl. - og op - kl. 18.30-21)
Filskov Idrætsforening: Indskrivning til håndbold U14
(piger & drenge) kl. 19-20.30.
Filskov Idrætsforening: Indskrivning til håndbold U6 & U8
(piger og drenge) kl. 16-17.
Filskov Idrætsforening: Indskrivning til håndbold U10
(piger og drenge) kl. 17-18.30.
Filskov Idrætsforening: Indskrivning til håndbold U12
(piger og drenge kl. 18.30-20.
Filskov Idrætsforening: Indskrivning til håndbold U18 & damer
kl. 20-21.30.
Filskov Idrætsforening: Opstart efter sommerferien (3+4 kl. - 18-20)
Filskov Idrætsforening: Indskrivning til håndbold Herre kl. 20-21.30.
Billund Kommune: Borgermøde i Magion kl. 17-21.
Filskov Jagtforening: Familiudflugt til Roden Gods - afgang kl 16.30.

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

September:
1.
5.
6.
7.
8.
11.
		
28.

Filskov FDFe: Avis & Jern indsamling kl. 10-12.
Filskov Pensionistforening: Udflugt til Sønderjylland fra kl. 12.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Friskole: Indvielsesfest for Ffriskolen og Børnehaven.
Filskov Friskole: 50-års jubilæumsarrangement for Filskov Skole.
Filskov/Blåhøj Menighedsråd: Fordrag med Eva Jørgensen kl. 19
på Filskov Sognegård.
Filskov Pensionistforening: Høstfest på Friplejehjemmet.

Oktober:
		
3.
		
4.
24.

Filskov Pensionistforening: Besøg hos Helge Engelbrecht,
afgang fra kirken kl 14.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Pensionistforening: Bankospil kl. 14.00.

Borgerforeningen indkalder til
Ekstraordinær generalforsamling
Søndag d. 19. august kl. 10
på Sognegården.
Eneste punkt på dagsordenen
er nedlæggelse af Filskov Borgerforening.

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
August
9.
				
16.
27.
				

Opstart med grill-aften hos Asta og heine kl. 18.00, Brunbjergvej 44.
Medbring selv kød til grillen, drikkevarer, service og stole.
Ydremission m. Åbne Døre v. Niels Albinus, bestyrelsesmedlem.
Kredsmøde i Vorbasse. Tale v. Gert Grupe, Gårslev.
Emne: Slip glæden løs. Sang v. Harriet og Jørgen Hjørning.

September
13.
			
27.
			

Soldatervennefest m. Kjeld Nørgaard Christensen, Oksbøl.
Herefter generalforsamling
Høstfest m. præst Frands Erik Nedergaard, Hejnsvig/Silkeborg.
Indsamling til IM. Festen starter kl. 18.00 med pizza.

Oktober
		1.-4.
			
			
			
			
		 27.

Oktobermøde i Billund.
Onsdag kl. 19.00 i Billund Kirke. Jens Peter Garne, Ikast.
Emne: Tag livet for givet - af Gud!
Torsdag kl. 19.30 i Billund Missionshus. Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus. 		
Emne: Tag livet for givet - del det med andre!
Møde v. valgmenighedspræst Flemming Mose Lauridsen, Ølgod.

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset i Filskov
Enhver er velkommen

Filskov Børneklub og Juniorklub
Fælles opstart
mandag den 27. august kl. 15:30

Vi mødes på græsplænen ved Filskov Missionshus - lige over for kirken.
Her vil der være forskelige aktiviteter som hoppepude, snobrød mv.
Børneklubben er for børn i alderen 4 år til 3. kl. Mødes hver anden
mandag kl. 15:30 - 17:00
Juniorklubben er for juniorer i alderen 4. til 7. kl. Mødes hver
mandag kl. 19:00 - 20:30

20

21
Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Husk Borgermøde...
Lige nu er der sommerferie, også fra
politik, men fra 1. august starter vi
for alvor ud med budget 2013. I den
forbindelse vil jeg gøre opmærksom
på et borgermøde i Magion den 27.
august fra kl. 17 til 21. ang. budget 2013. Hvis man gerne vil have
indflydelse, er muligheden til stede,
og jeg vil da gerne opfordre til, at så
mange som muligt møder op, så vi
kan få sat så mange fingeraftryk som
muligt.
Ang. vores bolighandlingsplan på
ældreområdet, gik det jo sådan, at vi
desværre ikke kunne blive enige om
noget som helst. Til sidst gik det kun
ud på, hvem der først kunne komme i
avisen med den bedste historie.
Det er selvfølgelig i første omgang
glædeligt for de plejecentre som var
i spil, men uholdbart på sigt, for
nu kommer de jo i spil år efter år
når der skal laves budget, og det er
ikke nogen god situation, hverken
for beboere, ansatte eller de berørte
lokalsamfund.

Nu har vi arbejdet med bolighandlingsplanen i godt tre år, og vi er ikke
kommet nogen steder.
Det er simpelthen dårlig politisk
håndværk.
Nu må det snart være lært, som politikere skal vi kræve, og forlange, et
godt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag med flere senarier, og så
må vi træffe den beslutning som vi
mener, er den bedste, og derefter stå
ved den!
Bolighandlingsplanen er ikke det
eneste der kan nævnes.
Skolestruktur debatten og det efterfølgerne forløb
Hele forløbet omkring 10. kl.
Globen som blev til Magion
Sdr.Omme skole
Det vi mangler er, efter min mening,
politisk styring og det håber jeg snart
kommer, for som det er nu, er det
uholdbart for Billund kommune.
Med Venlig hilsen
Robert Terkelsen
Mobil 23 30 60 54
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Filskov Idrætsforening:

Idrætsaktier
Vi har i løbet af april og maj været
rundt for at gensælge idrætsaktier.
Vi har igen i år næsten fået solgt alle
aktierne.
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. 205, 270, 366 og 373
7 x 2. præmie på kr. 150,-		
nr. 54, 162, 193, 281, 285, 306 og
397
8 x 3. præmie på kr. 100,-		
nr. 73, 100, 163, 278, 280, 362, 379
og 380
Gevinsterne kan afhentes Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med rundt næste år.
Næste trækning offentliggøres i INFO
februar 2013.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

HUSK - HUSK - HUSK Gymnastik
Om en lille måneds
ONLINE TILMELDING
Skal du eller dit barn/børn deltage i aktiviteter i efterår/vinter sæson
2012/2013 skal tilmelding og betaling
foregå online via www.filskov-if.dk/
tilmelding, alle hold er oprettet fra
1.9.2012. Tilmelding og betaling skal
være foretaget senest 14 dage efter
sæsonstart. Er der spørgsmål kan Lars
Thomsen kontaktes  2196 8454
eller fam_thomsen@privat.dk

Svømning
Familesvømning 2012/13.
Ny sæson starter i Magion tirsdag den
14. august 2012 kl. 19:00.
Kom og vær med til en dejlig sport for
hele familien.
Du kan benytte svømmehal, morskabsbassin, varmtvandsbassin, sauna
og tyrkisk bad.
Tilmelding på Filskov Idrætsforenings
hjemmeside: www.filskov-if.dk

tid går den nye
gymnastik sæson i gang. Vi er klar
og glæder os rigtig meget til at tage
i mod både nye og gamle gymnaster.
Lige nu arbejder vi på at få de sidste
instruktører tilmeldt diverse kurser
så alle er klar med nye input og ny
inspiration til den kommende vinter.
Vi kan i 2012/2013 tilbyde følgende
hold:
Forældre/barn, fredag kl. 16.00 17.00. Holdet tilgodeser primært børn
i alderen 1-3 år ledsaget af en voksen, men søskende er velkomne til
at deltage i aktiviteterne. På holdet
forventes det at alle deltager aktivt.
Redskabsaktiviteter prioriteres højt,
men samtidig er der også plads til leg
med småredskaber, sang, hop og leg.
Puslinge (årgang 2009-2008), onsdag kl. 16.00 - 17.00. Holdet er for 3-4
årige som er klar til at gå til gymnastik
selv. Der er fokus på fysiske aktiviteter, sanglege, aktiviteter til musik og
tummel og hop på redskaber.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Tons og tummel (årgang 20072006), onsdag kl. 15.00 - 16.00.
Holdet er for 5-6 årige som er klar
til at få brændt masser af krudt af. På
holdet kommer vi til at løbe stærkt,
balancere, slå kolbøtter, tage på fanstisrejser og meget mere. Vi skal arbejde målrettet på at øve de færdigheder
vi skal bruge på ældre hold.
Piger 1.-5. kl., onsdag kl. 17.00
- 18.00. Så er det blevet tid til pigefnidder og seje tøser i hallen. Der skal
på holdes arbejdes med både rytme og
spring godt krydret med leg, dans, rå
og yndefulde bevægelser.

Drenge 1.-5. kl., onsdag kl. 18.00 19.00. Dette er holdet for drenge med
krudt i enden, som gerne vil løbe stærkt, lære seje spring, få hovedet i alle
retninger og er klar til leg og hop. Der
vil på holdet blive arbejdet med både
spring og rytme i et tempo, som egner
sig til drenges temperament.
6.-10. kl. spring/rytme, onsdag
kl. 19.00 - 20.30. Er du en frisk
dreng eller pige så kom til gymnastik
med spring og hop i hallen. Vi skal
varme op, lave håndstand og hygge.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Der vil være spring og rytmiske serier
som skal ende ud i en flot opvisning
til foråret. Vi forventer du deltager
aktivt i træningen og bidrager positivt
til sammenholdet på holdet.
Powerhoop (15 år og opefter), onsdag kl. 20.30 - 21.30. Som noget nyt
tilbyder vi i år træning med hulahopringe. På holdet vil der blive arbejdet
med varierede aktiviteter med hulahopringen således at du kan forvente
både at pulsen op, styrke mave/ryg og
blive udfordret med nye bevægelser.
Holdet kører 10 gange i efteråret.
Afhængig af tilslutningen til holdet
vil der blive startet et hold igen efter
jul. Holdet er uden opvisning.
Senior (ca. 60 år og opefter), onsdag kl. 16.30 - 17.30 i mødelokalet.
Seniorgymnastik henvender sig til
mænd og kvinder som gerne vil have
kroppen bevæget igennem til godt
musik. Der aftales i løbet af sæsonen
om holdet skal være med til opvisning.

ALLE HOLD STARTER
TRÆNING I UGE 36

Vigtige datoer:
Børnedag i Vorbasse (0. – 6. klasse)
lørdag den 27. oktober 2012 – tilmelding via instruktører
Gymnastikopvisning i Magion:
lørdag den 9. marts 2013
Gymnastikopvisninge i Filskov:
søndag den 17. marts 2013
Som udgangspunkt er det holdene 1.
- 5. Klasse piger og drenge samt 6.
- 10. Klasse der deltager i opvisning i
Magion, Grindsted, alle børnehold deltager i opvisning i Filskov.
Vi opfordre forældre til at tilbyde deres
hjælp omkring gymnastik - stort og
småt, vi kan altid bruge flere hænder i
foreningen. Jo flere vi er til at hjælpe
hinanden, jo færre opgaver til hver :)
Spørgsmål og al henvendelse vedr. gymnastik til Lone Thomsen  2196 8494
eller Marianne Pedersen  4142 5620
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Vi har i løbet af sommeren søgt
økonomisk støtte til indkøb af en
airtrack+ til foreningen. Airtracken er
leveret og klar til sæsonstart og vi har
i skrivende stund fået tilsagn fra tre
fonde om tilskud til dette projekt - i
alt kr. 15.000,-

Håndbold

Vi siger stor tak til:

Vi ved allerede nu, at vi kommer til at
mangle træner og hjælpetræner/holdleder. Som det ser ud i skrivende stund,
mangler vi træner til både pige- og
drengehold, i flere alderstrin. Derfor
vil vi gerne opfordre alle, som kunne
tænke sig at give en hånd med, til at
komme ud af busken. Hvis interessen
er der, så giv os et kald, så snakker vi
om mulighederne og i fællesskab kan
vi finde evt. kurser, en træner-makker
eller andet, som kan hjælpe netop dig til
at blive en god træner. Det er vigtigt, at
DU melder dig, da vi i værste fald må
nedlægge hold, hvor der er spiller nok
men ingen træner.

OLE KIRK´s Fond

kr. 5.000,kr. 5.000,-

Beløbet overrækkes af filialdirektør
Bruno Jochumsen fredag den 24.
august ved opstartsarrangement for
gymnastikinstruktører

kr. 5.000,-

Håndboldsæsonen 2012/13
Nu starter håndboldsæsonen snart, og
vi glæder os til at forhåbentlig endnu
flere vil spille håndbold. Vi forventer
at oprette endnu flere hold end sidste
sæson.

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Vi kan også godt bruge flere hænder
i håndboldudvalget. Vi mangler bl.a.
en person, der kan varetager trænernes interesser dvs., finde kurser som
passer til den enkelte træners ønsker, hjælpe med at planlægge socialt
arrangement for trænerne mm.
Ring til Solveig Røndbjerg 
51743533 hvis du vil give en hånd
med.

Plan for indskrivningsdage
– uge 34
Alle, som gerne vil spille håndbold,
skal så vidt muligt møde op til indskrivning. Efter indskrivningsdagene
afgør vi, hvilke hold der kan oprettes.
Skulle du være forhindret i at deltage
på selve dagen, må du meget gerne
tilmelde dig inden på  51743533
(gerne sms)

Træningstider på indskrivningsdagen

Hold

MANDAG d. 20.08.2012 Kl. 19:00 – 20:30

U14 (Piger og drenge)

TIRSDAG d. 21.08.2012 Kl. 16:00 – 17:00
Kl. 17:00 – 18:30
Kl. 18:30 – 20:00
Kl. 20:00 – 21:30

U6 og U8 (Piger og drenge)
U10 (Piger og drenge)
U12 (Piger og drenge)
U18 og Damer

TORSDAG d. 23.08.2012 Kl. 20:00 – 21:30

Herrer

Træningstiderne vil blive rettet til, når vi ved hvilke hold, der bliver oprettet.
Håndboldudvalget

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
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Sdr. Omme-Filskov 4H:

Gammeldaws mad
Den 23. maj inviterede vi forældre
og søskende på hverdagsmad efter
opskrifter fra ”Gamle dage”.
Der blev lavet 3 slags kartoffelgrød
med forskelligt tilbehør. Desserten
var sødsuppe med blommer og rosiner og tvebakker til.
Vi startede dog med en smagsprøve
på mannagrød med kanelsukker og
hvidtøl til. Der var ikke den store afsætning i starten, men gryden blev tom
inden længe. Det smagte jo godt.
Den ene kartoffelgrød var med tilbehør af røget bacon og løg over, og
syltede rødbeder og rugbrødsskiver
til.
Nr. 2 portion var med tørstegt bacon,
der blev blandet i mosen. Et hul i
midten til sirup. Hertil 1 glas mælk.

Den 3. portion var med tørstegt røget
spæk, der serveredes til sammen med
sød sennep. På grøden smørklat og
kanelsukker.
Der var også god afsætning på sødsuppen, selvom der var spist godt af
kartoffelgrøden.
Overnatningsturen gik i år til Hjerl
Hede. Vi startede med at prøve at lave
4 ting, som der også blev lavet i gamle
dage. En lime = lille kost af lyng. Et
armbånd, hvor der først skulle kartes
uld og så spindes en tråd med håndten
(billedet).
En tøjrepæl snittet i træ og sidst en
pis-prås (lille lampe af træ, ståltråd og
væge af uldtråd). Lampen skulle kunne
brænde de 3-5 minutter, det tog at gå
ud bag køerne om natten.
Navnet fortæller, hvad
man skulle
der.
fortsætter
næste side
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Sdr. Omme-Filskov 4H, forsat:

Bagefter var der fælleslege på græsplænen, og vi kunne også prøve forskellige kast eller at ”rage høns ned”,
som flere var rigtig gode til. Endelig
var det tid til den medbragte frokost,

Til eftermiddagskaffen/juice fik vi
kager fra bagerbutikken. Nybagt og
lækkert.
Ved lukketid kørte vi til Svaneborg
(en spejderhytte i nærheden), hvor
vi overnattede. Aftensmaden var
bøf med løg og kartofler og derefter
budding med rabarber-kompot. Vort
tema skulle holdes. Dog var det ingen
succes at lave tykmælk til morgenmad. Den nåede ikke at blive stiv.
Alle nød det gode vejr, og vi kunne
hver gang spise udendørs.
fortsætter næste side

Vinteropbevaring
af campingvogne og både
i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov

og derefter kunne vi selv at gå rundt
og se på alt det, der foregik. Mange
ville hen til skolen og deltage i en
time. De fik også træsko på og tørklæde, og læreren skulle først se, om
de havde rene negle, før de måtte
komme ind i skolestuen til morgensang.

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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Sdr. Omme-Filskov 4H:

Billund Kommune:

Efter morgenmaden var det tid til
dagens lille opgave: GÅBANKO.
Noget alle gik op i. Det gjaldt om at
finde de rigtige svar på de spørgsmål,
som havde samme nummer som på
bankopladen, holdet gik med.

Billund Kommune indfører pr. 1.
august 2012 Flextur, som er dør-tildør transport.

Efter frokost (æggekage – og flere
bøffer), var det tid til oprydning og
turen hjem efter en begivenhedsrig
weekend.
En stor tak til alle dem, der har støttet
vores arbejde ved at købe lodsedler
og dermed giver 4H børnene nogle
gode oplevelser.
Jens Erik Rasmussen
Sdr. Omme – Filskov 4H

Som et supplement til den kollektive
trafik i Billund kommune har Teknikog Miljøudvalget den 7. februar 2012
besluttet, at tilbyde Flextur fra den
1. august 2012. Flextur betjenes med
minibus eller taxi.
Flextur er en særlig form for kollektiv
trafik, der udbydes af Sydtrafik. Der
tilbydes dør til dør kørsel uden køreplan og stoppesteder, men hvor der
skal påregnes en omvejskørsel for at
samle andre passagerer op. Kunden
betaler kun for den direkte og korteste
vej.
Se mere i pressemeddelelsen på næste
side eller på www.billund.dk/flextur
Med venlig hilsen
Bent Gregersen
Webkoordinator
Billund Kommune

Pressemeddelelse

Billund Kommune indfører pr. 1. august 2012 Flextur, som er dør-til-dør transport.
Som et supplement til den kollektive trafik i Billund kommune har Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar
2012 besluttet, at tilbyde Flextur fra den 1. august 2012. Flextur betjenes med minibus eller taxi.
Flextur er en særlig form for kollektiv trafik, der udbydes af Sydtrafik. Der tilbydes dør til dør kørsel uden
køreplan og stoppesteder, men hvor der skal påregnes en omvejskørsel for at samle andre passagerer op.
Kunden betaler kun for den direkte og korteste vej. Der kræves ikke visitation (som til handicapordningen
eller til lægekørsel for pensionister). Ordningen giver borgerne transportmulighed til f.eks. fritidsinteresser,
læge eller indkøb alle ugens dage fra kl. 7-22. Flextur kan ikke benyttes den 24. og 31. december. Turen
skal bestilles senest 2 timer før ønsket afhentning via en central. Ordningen er ikke egnet for pendlere, da
det ikke er muligt at benytte periodekort og klippekort i Flextur. Betaling skal ske kontant i vognen.
Det har været et politisk ønske, at få en alternativ betjening med kollektiv trafik i Billund kommune. Flextur er
en god måde at forbedre borgernes adgang til den kollektive trafik, specielt i kommunens yderområder.
Flextur vil medføre en betydeligt større grad af fleksibilitet og frihed, idet langt flere borgere får mulighed for
selv at vælge, hvornår og præcis hvorhen de ønsker at blive transporteret.

Fakta om Flextur i Billund kommune









Flextur kan bestilles i tidsrummet 7-22 alle ugens dage.
Flextur skal bestilles senest 2 timer før afhentning på tlf.: 76 608 608
Flextur kan ikke bestilles til intern kørsel i Grindsted og Billund by (inkl. Billund Lufthavn)
Flextur koster for kunden 5,00 kr. pr. km, dog min. 35,- kr. pr. tur.
Flextur betjener børn under 12 år i følge med en voksen på samme vilkår som i alm. bus.
Flextur skal betales kontant/dankort i vognen
Flextur kan kun benyttes til ture inden for Billund kommune.
Flextur kan ikke benyttes den 24. og 31. december.

Sådan bestiller du en Flextur i Billund kommune: Telefon 76 608 608
Ved bestilling skal du oplyse:






Dit navn og telefonnummer
Den adresse, du skal hentes fra, og den adresse, du skal køres til
Det tidspunkt du vil hentes på, eller være fremme på
Hvor mange der skal med på turen (I må højst være 4 personer i alt)
Hvis du skal have bagage eller hjælpemidler med – højst 11 kg

Priseksempler for kørsel med Flextur
1. En enlig ønsker at køre fra Nebel til Vorbasse med Flextur. Afstanden er ca. 6 km. Denne tur udløser
en brugerbetaling på 35 kr. (minimumsbetaling) som skal betales kontant i bilen. Ved kørsel i alm.
taxi koster turen ca. 122 kr. på hverdage mellem 06.00 og 18.00. Weekend, søn- og helligdage er
prisen ca. 149 kr.
2. En voksen med 2 børn u. 12 år ønsker at køre fra Sdr. Omme til Billund. Afstanden er 22,4 km. Med
Flextur udløser turen en brugerbetaling på 112 kr. som skal betales kontant i bilen. Ved kørsel i alm.

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

