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ind på mig bagfra. Det var Bøje, den 
djævel, der havde fået rigtig gang i 
trådet. Når først Bøje får gang i sit 
Lance Amstrong lignende tråd, så er 
han altså ret skarp. Ret hurtigt blev jeg 
derfor sat af med 20–30 meter, og da 
jeg også skulle have fat i et par flasker 
vand, tabte jeg endnu en del terræn.
Men man har jo lov til at bruge hjer-
nen, og jeg vidste, at de volsomme 
stigninger, der var de sidste 5 km – ja 
de passede altså ikke ret godt til Bøje`s 
kadance og gearing. Så jeg holdt puls 
og kadance på max. uden at ryge op i 
det røde felt. 4 km før mål lå jeg i hans 
baghjul igen. Herfra kunne jeg sætte 
ham af på de stejle stykker de sidste 
3 km, dog nok mest fordi, jeg har det 
helt rigtige bjereggear på, og det har 
Bøje altså ikke - ha- ha.
 
Til gengæld har jeg så 15 kg bugfedt 
= dødvægt, at slæbe på. Det tog mig 
2 timer 25 minutter – Bøje nogle 
få minutter mere, men vi gjorde det 
altså, uden at stå af cyklen. Så står 
man der, benene ryster og kroppen 
sitrer, hælder masser af vand ned og 
er man en helvedes karl. Bortset fra at 
man så har håneretten et kort stykke 
tid, så betyder det faktisk intet, hvem 
der kommer først op. Det der betyder 
noget er den ubeskrivelige fornem 

forsætter næste side

Filskov Idrætsforening:

Bjergtur på cykel i Italien 
skrevet af Fegge
Den 14. juli – Kongeetapen: Passo 
Stelvio. Det var det pas, vi var kom-
met efter. Det er det næsthøjeste pas-
serbare pas i Alperne. 84 km i alt 
– først 20 km opvarmning 8 km let 
opad – så den røde streg i Prato, og 
så opad til Passo Stelvio, 27 km, kun 
opad – 48 hårnålesving på 7-9% stig-
ning de første 20 km, og 8-15% på de 
sidste 5 km. 33-37 graders varme på 
et helt nøgent bjerg. Der skal rigtig 
meget vand, energidrik og snickers 
bar til at klare det. De deserterede 
hjælperyttere var på plads igen. Bøje 
og jeg med en chance for at klare det 
uden pause eller at stå af. Volmar 
ville køre op, men vi vidste alle, at det 
ville være umuligt. 

Fra den røde streg i startbyen, blev 
der gået til stålet (carbon), og ret 
hurtigt var vi spredt ud i skoven som 
perle på en snor. Hurtigt fik jeg sat 
de fleste af, på nær et par stykker, 
også Bøje. Det var hårdt, rigtig hårdt 
og ondt. Der kom kriser midtvejs, 
og det var uhyggeligt vanskeligt, at 
kravle over de korte 12-14% stignin-
ger i den periode, hvor kroppen var i 
krise. Og så lige, da det var begyndt 
at køre super igen, kom en særdeles 
velkørende bjergrytter snigende sig 
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digt. Alle – og især vores guide var 
ret imponerede. Kun kørt på cykel i 
1½ sæsom, 10 kg (mindst) for fed, 
mest maveflæsk forstås og det er der 
ingen cykelmuskler i – men han holdt 
stædigt cyklen i gang hele vejen op. 
Fantastisk. Det fortjener stor ros. Han 
fik, trods sin totalt udbombede tilstand, 
og ben han næsten ikke kunne stå på, 
kun 10 minutters pause, 1 cola + 1 
sandwich, samt lynkøb af en cykeltrø-
je. Så måtte han kravle på cyklen igen, 
og vi kørte alle i fuld fart 30 km ned af 
Passo Stelvio – uden slinger i valsen, 
selvom vi alle var godt brugte.

Udsigten opad havde været formida-
bel. Den slags kan slet ikke beskri-
ves af almindelige mennesker. Først 
frodig skov, og når man kører ud af 
skoven kan man se lige op på glet-
cheren. Cirka 1200 m højere oppe + 
30 hårdnålesving fordelt over 13 km 
kan man på det nu fuldstændig nøgne 
bjerg, se passet/målet i 2800 m højde. 
Det tager ca. 1½ time mere i laveste 
gear, men hele tiden med fuld tråd på 
pedalerne, pulsen hamrende afsted og 
sved der tapløb. Selve bjergtoppene 
omkring var over 3000 m høje og 
Stelviopasset er 2800 m højt. Når man 
kører på vejen, så er der ind imellem 
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melse, at det er en forundt, at kunne 
klare sådan en udfordring, og allige-
vel er pulsen på plads 2 min. efter. 
Undervejs spiste jeg 6 snickers og 
energibarer, slugte 4 energigel + vel 
nok 5 liter vand.

Godt en halv time senere – hvor hulen 
blev de sidste ryttere + Volmar af? Var 
han rømmet igen? - 10 minutter senere 
tog jeg cyklen og kørte nedad bjerget 
for, at hjælpe ham op. Troede, at han 
måske var blevet nødt til at stå af eller 
tage lange pauser, men nej; 3 km nede 
mødte jeg ham. Han var aldeles ikke 
stået af, ej heller holdt pauser. Det var 
en time siden han sidst havde kunnet 
mærke ben og fødder, men de kørte 
stadig rundt i laveste gear, så vidt jeg 
kunne se. Han meddelte beslutsomt, 
at han kunne køre cyklen op, selv om 
de sidste 3 km var rigtig onde. Og det 
gjorde han så. Med enorm stædighed 
og viljestyrke, blev han ved opad.

Holdet stod ved følgebilen 30 m før 
toppen og alle heppede og hylede som 
var det Tour de France, for at støtte 
ham. ”Spurt for helvede” råbte jeg 
– og han gjorde det sgu. Spurtede til 
toppen. Det burde være ulovligt den 
slags. Tiden blev omkring 3½ time, 
men det er helt og aldeles ligegyl- forsætter næste side
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svimlende dybt ned, måske hænger 
der en kæmpestor rovfulg og svæver 
skrigende langt under én. Det er en 
mærkelig fornemmelse at kigge ned 
på en svævende ørn. Der hænger is 
og gammelt sne rundt omkring, både 
over og under én, og der er masser af 
sne på bjergtoppene rundt omkring. 
Når man så står på toppen og nyder 
en velfortjent sandwich og cola eller 
kaffe inden man går hen og køber 
en blå pralerøvscykeltrøje med Passo 
Stelvio navnet på ryggen. Ja, så er det 
bare fantastisk.
Tiden man kørte op på, kriser under-
vejs, om man kom først eller sidst 
eller midt imellem; det er ikke glemt, 
men gemt, for senere skal det bruges, 
måske til drengerøvspral, men måske 
mere til glæde over, at 1 års hård 
intensiv træning er lykkedes fuldt ud, 
og at man gjorde det, der burde være
næsten umulig for en på 63.

Nedkørslen til hotellet i Bormio; 30 
km med masser af små smalle veje 
(kun 3 m hist og her), 200-300 m 
lange mørke, skæve tunneller, hvor 
cyklister på visse steder ikke kan se 
en hånd for sig. Lange lige hylder på 
bjergsiden. Her røg farten lynhurtigt 
op på 70-80 km i timen, så bremserne 

var brandvarme. Tungen skulle holdes 
lige i munden, mens man med falke-
blik forsøgte at afkode vejens de mest 
farlige passager. Men det var altså bare 
så flot på nedkørslen, at vi tog nogle 
korte pauser for at nyde udsigten.
Udsigt til et, måske 200-300 m højt 
vandfald, fantastiske bjergformatio-
ner, et par flotte dybe søer, med helt 
klare og stille spejlblanke vandflader. 
Det er nu ligegodt en imponerende 
oplevelse.

Om det er farligt? Ja vist er det farligt, 
men så længe man kun kører med 80% 
af max. og 100 % intensitet, så er det 
sikkert nok. Tror vi da selv, så det skal 
nok passe. Den dag forbrændte jeg 
igen over 5500 kalorier, og sammlagt 
drak jeg vel en 10-12 l. vand. Til 
aftensmad havde vi en glubende appe-
tit, så alt røg ned i hastigt tempo i en 
særdeles tavs atmosfære. Hele holdet 
var meget trætte, og der blev næsten 
ikke drillet eller pralet, da vi bagefter 
nød en iskold cola (og mere vand) i 30 
graders varme på terassen. Kors hvor 
var vi trætte. Tidligt i nogle virkelig 
møjsenge. Sengene lignede noget der 
var smidt ind på værelset fra 5 m afs-
tand med en roegreb, vinske, skæve 
og dingelvorne, som de var. Men vi 

forsætter næste side
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sov alligevel godt - forstå det hvo som 
kan. 

Kl. 7:00 var vi friske igen til sidsteda-
gens 2 bjergpas, nemlig en opkørsel 
på 20 km og en på 9 km.

Det var så historien om Passo Stelvio. 
Vi kørte i alt 7 dage, hvoraf Stelvio 
altså er 1 etape.

Vil man læse om oplevelserne fra hele 
” Setimano Dolomiti ” turen, så skal 
man gå ind på Filskov Idrætsforenings 
hjemmeside under cykling. Der vil 
man kunne læse hele historien.

Fegge

Stadig en kæmpe succes 
med salg af 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 vir-
keligt positivt at være rundt at sælge, 
når så mange stadig bakker op om 
initiativet.
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Og nu her er de udtrukne vinder-
numrene:

4 x 1. præmie på kr. 200,-  
nr. 50, 53, 203 og 216

7 x 2. præmie på kr. 150,-  
nr. 44, 193, 195, 246, 286, 

306 og 376
8 x 3. præmie på kr. 100,-  

nr. 25, 72, 153, 170, 201, 239, 
264 og 309

Da næsten ingen af gevinsterne bliver 
afhentet hos købmanden, har vi valgt 
at gevinsterne kan afhentes Henrik 
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er 
afhentet, tager vi med rundt næste år.

Næste trækning offentliggøres i INFO 
februar 2011.

Gymnastik
Inden længe er vi i fuld gang med den 
nye sæson - og vi glæder os. Der er 
sket nogle ændringer i trænings tider, 
så læg mærke til nedennævnte tider:

Forældre/barn, lørdag kl. 9.00 - 10.00
Holdet tilgodeser børn i alderen ca. 
1-3 år ledsaget af en voksen, men 
                          forsætter næste side
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søskende er velkommen til at deltage i 
aktiviteterne. På holdet forventer vi at 
alle har lyst at deltage aktivt. Vi prio-
riterer redskabsaktiviteter højt, men 
leger også med små redskaber, synger, 
hopper og danser. Vi glæder os til at se 
mange til endnu en gang lørdagsgym-
nastik. Marianne & Kim

Puslinge, onsdag kl. 16.15 - 17.15
Er du en frisk 3-5 årig, som er klar 
til leg, bevægelse, tummel, musik, 
dans og sjov, så er det på puslinge 
holdet det sker :-) Vi glæder os til at 
se jer. Nanna, Julie, Marie, Malene og 
Jannie

0. - 2. kl., onsdag kl. 15.15 - 16.15
Hej. Hvis du går i 0. - 2. klasse og har 
lyst til fuld fart, sjov, ballade, lege og 
hoppe;  Og hvis du har lyst til at sprin-
ge og lave gymnastik på en sej måde 
- så kom og vær med. Mange spring 
og koldbøtter fra Anne-Sofie, Lars, 
Anker og Julie

3. - 5. kl., onsdag kl. 17.15 - 18.30
Hejsa. Går du i 3. - 5. klasse og har 
lyst til at lave gymnastik, så kom og 
vær med når vi har det sjovt i hallen. 
Vi skal hoppe og danse, lave rytme 
og spring og ha´ det sjovt sammen. 

Vi glæder os til at se jer. Lisa, Line 
og Dan

6. - 9. kl., onsdag kl. 19.30 - 21.00
Er du en frisk dreng eller pige så kom 
til gymnastik med spring og hop i 
hallen. Vi skal varme op, lave hånds-
tand og lege. Der vil være spring og 
rytmiske serier som skal ende ud i en 
flot opvisning til foråret. Vi forventer 
at du deltager aktivt i træningerne og 
bidrager positivt til sammenholdet på 
holdet. Vel mødt. Tina, Mick og Kim

Motions-sjipping, 
onsdag kl. 18.30 - 19.30
Enkelte snuste til sjipning i foråret. Nu 
er motionssjipning rykket i hallen så 
der er plads til mange flere.
Motionssjippeholdet er for piger, dren-
ge, mænd og damer fra 15 år og opef-
ter. Holdet er opvisningsfrit. Formålet 
er at få sved på panden og et smil på 
læben gennem leg med sjippetove. 
Der vil blive arbejdet med grundlæg-
gende hop og tricks i enkelttove og 
dobbeltdutch, samt alt det sjove i lange 
tov, som evnerne rækker til. Der vil 
også blive plads til styrketræning for 
primært mave/ryg hver gang. Der 
kræves ingen kendskab til sjipning, 
                           forsætter næste side
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blot lyst. Husk et par gode indendørs 
sko, således at du kan holde til at 
være med hele timen. Marianne

Seniorer, mandag ell. onsdag 
kl. 10.30 - 11.30
Holdet er pt. udsat og starter først 
op i uge 43 (efter efterårsferien). 
Nærmere info herom senere. Ved 
spørgsmål, kontakt Lone Thomsen 
tlf. 7672 8556

Vigtige datoer:
Gymnastikskole, Outrup (4. – 6. kl.) 
18. – 20. oktober 2010 – se www.
filskov-if.dk for tilmelding

Gymnastikskole, Bramming (4. - 6. 
kl.)  20. – 22. oktober – se www.
filskov-if.dk for tilmelding

Børnedag i Vorbasse (0. – 6. klasse) 
lørdag den 13. november 2010 – til-
melding via instruktører

Instruktørmøde tirsdag den 16. nov-
ember 2010 kl. 19.00

Fællesmøde Omr. Billund i Filskov 
torsdag den 20. januar 2011 kl. 
19.00
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Instruktørmøde mandag den 28. 
februar 2011 kl. 19.00

Gymnastikopvisning i Vorbasse: 
lørdag den 19. marts 2011

Gymnastikopvisninge i Filskov: 
søndag den 20. marts 2011

Vi glæder os til at byde ny som gamle 
velkommen til en ny sæson spræn-
gfyldt af energi – vi starter op i UGE 
35 J

Badminton 
Ny sæson starter i uge 36 tilmelding 
og betaling til motionsbadminton er 
tirsdag d. 31. august kl. 19.00 i cafe-
teriaet. 

Mulige tider er:
Mandag 20.30 til 21.30
Onsdag 21.00 til 22.00
Torsdag 20.00 til 22.00

Børnebadminton er torsdag fra 15.45 
til 18.00

Badmintonudvalget

forsætter næste side
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Hold Træningstid

U6+U8
Mini

Charlotte Junge 
Zandra + Charlotte

Tirsdag 
kl. 15.30-16.30

U10
Lilleputpiger

Jette Johnsen
Trine Louise Johnsen

Tirsdag
kl. 16.30-17.30

U12
Puslingepiger

Nita Hansen
???

Tirsdag
kl. 18.30-20.00

U12
Puslingedrenge ??? Tirsdag

kl. 18.30-20.00

U14
Drenge

Søren Elnegaard
Krista Kristiansen
Henrik Pedersen

Mandag
kl. 19.00-20.30

Senior damer Kaj Raahede Tirsdag
kl. 20-21.30

TrænereAldersgr. Periode

Uge 39-02

00/01

98/99

98/99

96/97

Serie 3

Uge 34

Uge 34

Uge 34

Uge 34

Uge 32

Senior herre
Steen Amdisen
???

Torsdag
kl. 20.00-22.00Serie 1 Uge 32

U10
Lilleputdrenge

Maibritt Rosengreen
Solveig Røndbjerg

Tirsdag
kl. 17.30-18.30

00/01 Uge 34

U14
Piger ??? Mandag

kl. 19.00-20.30
96/97 Uge 34

Senior herre
Holdleder
Finn Rosengreen

Torsdag
kl. 20.00-22.00Serie 4 Uge 32

Håndbold
Vi byder alle nye som gamle spillere velkommen til en ny sæson med håndbold 
i Viadukthallen. Vintersæsonen 2010/2011 er så småt ved at være planlagt.
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Er du interesseret i at spille håndbold i 
Filskov så møde op i Viadukthallen.
Såfremt du har spørgsmål, kan 
Susanne fra håndboldudvalget kon-
taktes på tlf. 40 92 79 11. 

Trænere og holdledere søges
Til vintersæsonen 2010/2011 man-
gler vi en træner til U14-pigerne og 
til U12-drenge, hvis der samles et 
hold. Desuden mangler vi hjælpetræ-
nere/holdledere til U14-piger, U12 
puslingepiger og drenge samt serie 1 
herrer. 
Hvis du har lyst til at træne eller hjæl-
pe til omkring et hold – det kan være 
med at lave sedler, tage med ud til 
kampe, når træneren ikke kan eller 
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hjælpe med selve træningen, så kon-
takt Susanne fra håndboldudvalget på 
tlf. 40 92 79 11. 

Dommerbord
Vi mangler nye kræfter ved dommer-
bordet. Hidtil har de, der har hjul-
pet ved dommerbordet, haft en til to 
’vagter’ før og efter jul. Meld dig til 
dommerbordet, hvis du kan afse en 
time eller to et par gang hvert halvår 
– f.eks. når du alligevel sidder og 
venter på, at dit barn klæder om efter 
en kamp.

Har du mulighed for at hjælpe som 
træner eller ved dommerbord, så ring 
til Susanne fra håndboldudvalget på 
tlf. 40 92 79 11. 

Vi håber igen i år på stor opbakning 
ved kampene i hallen – som vil blive 
annonceret hos Den Jyske Sparekasse, 
Spar, Børnehuset og i Viadukthallen i 
ugen op til kampene. 
     

Håndboldudvalget

forsætter næste side
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Fodbold

Forårsturneringen bød på blandet 
succes for seniorholdene. Serie 4 
må en tur ned i Serie 5 igen efter en 
svær forårssæson, hvor der var langt 
imellem sejrene. De fleste kampe var 
velspillede, og med en smule mere 
held kunne en del af kampene have 
været vundet.

Serie 6 havde en rigtig god forårssæ-
son. På trods af en til tider stor 
udskiftning på holdet fra kamp til 
kamp, formåede de at slutte som nr. 2 
i rækken med 5 sejre i 8 kampe. 

På trænersiden har Kim og Kenneth 
valgt at stoppe som trænere. Vi vil 
gerne takke dem for deres indsats.
Samtidig ønsker vi Julian Madsen vel-
kommen som ny træner. Træningsstart 
er tirsdag i uge 30. I uge 31 afholdes 
det årlige kommunemesterskab hvor 
Filskov sædvanen tro er repræsen-
teret. Turneringen afholdes dette år i 
Sdr. Omme.

forsætter næste side
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Hold Træningstid

Herre senior Serie 5 & 6 Julian Madsen Tirsdag & Torsdag 
Kl. 19.00 – 20:30

Old Boys Hans Moustgaard Kamp Onsdag aften.

U 13 piger Torben Jessen
Kurt Andersen

Tirsdag
Kl. 17.00 – 18.15

U 11 drenge Claus Junge
Lars Christensen

Tirsdag & Torsdag
Kl. 16.30 – 17.45

U 6, U 7 og U 8 
drenge/piger Morten Christensen Tirsdag 

Kl. 16.30 – 17.30

Trænere

U 15 drenge Henning Hansen Tirsdag & Torsdag
Kl. 17.45 – 19:00
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Vores U10 og U7 drengehold deltog 
i år i Vonsild Cup. Et stort stævne for 
5- og 7 mandshold.
Her kom U10 holdet hjem med en 
3.plads i A-rækken, og U7 fik en 
pokal for deres 1.plads i B-rækken. 
En flot indsats af de to hold.

Claus Junge skriver:
U8 Drenge til Vonsild-cup 
19.06.2010
Vores U8 drenge har været til stævne 
i Vonsild. Sammen dag skulle der 
dog være et klassearrangement i 2. 
klasse så det var kun Thor, Christian 
og Thomas fra 1. klasse der kunne 
komme med. Vi havde så allieret os 
med 3 drenge fra Grindsted IF.

Vi tabet de to første kampe efter 
at havde ført med et mål ØV, ØV. 
Heldigvis bevarede drengene modet 
inden den sidste puljekamp som 
skulle vindes. Det var en hård mod-
stander - nemlig dem der førte puljen 
fra Haderslev. Vi havde byttet lidt 
om på holdopstillingen og gik ind og 
”bankede” dem 7-2 SÅDAN!! 

Vi var derfor videre til B-rækken. 
Hvor vi vandt både kvartfinalen og 
semifinalen 6-2. Nu var vi i 
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FINALEN!! Den kunne vi jo også lige 
så godt vinde da vi nu var i gang og 
det gjorde vi så. Vi VANDT 3-0 over 
Vejle-Bredballe. Vi kom hjem med 
en stor oplevelse, præmier og en stor 
pokal til klubhuset. Tak for hjælpen 
til drengene fra Grindsted. Vi havde 
en rigtig sjov dag sammen. J

U11 Drenge til Vonsild-cup 
11.-12. Juni 2010
Vores superstjerner U11 drengene 
Morten, Anders, Jesper S, Joachim, 
Oliver, Marcus, Peter, Thomas, Emil 
og Rasmus (afbud fra Jesper T og 
Benjamin) har været til overnattende 
stævne i Vonsild. Vi to afsted fre-
dag eftermiddag med HØJT humør. 
Lars og jeg havde total pakket biler 
og trailer så vi kunne komme ud og 
give den GAS. Vi blev indlogeret på 
Vonsild skole. Vi kom til at bo lige 
ved siden af et pigehold fra Hvidovre. 
Men hvad der skete den aften har vi 
som trænere lovet drengene bliver 
mellem os… J 

Til jer forældre kan vi dog godt af-
sløre at jeres drenge opførte sig eks-
emplarisk. Det var en fornøjelse for 
os trænere. 

forsætter næste side
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Filskov Idrætsforening forsat:

Efter at havde spist en hel kasse Skov-
pandekager ovenpå en rigtig sjov dag 
var vi kl. 24 klar til at hoppe i sove-
poserne. 

Lørdag morgen kl. 06.00 var vi klar 
igen. Lars dog noget radbrækket efter 
at havde sove på gulvet da luftmadras-
sen var revnet. Det grinte vi andre 
meget af J Vi fik morgenmad legede 
lidt og var så klar til første kamp kl. 
10.30. Vi var meldt til i A-rækken 
mod de store hold. I indledende pulje 
vandt vi alle 3 kampe og skulle møde 
Kolding i kvartfinalen. Dem VANDT 
vi over 3-1 SEJT!! I semifinalen mødte 
vi et hold fra Odense. I den ordinære 
kamp spillede vi 1-1 men tabte så 
desværre 7-8 i straffesparks konkur-
rencen ØV ØV det var så tæt på en 
finaleplads. 

Vi skulle spille om 3. Pladsen mod 
Horsens. Energien var ved at være 
brugt op men… os fra Filskov giver 
ikke op vi baskede dem  4-1. Vi fik en 
flot pokal med hjem til klubhuset.

Det har været en hel fantastisk tur og 
Lars og jeg vil gerne sige jer tak for 
jeres måde at være på.

U11 Drenge til stævne i Sdr. 
Omme 15.05.2010
Til Jyde festen i år var vi blevet invit-
eret til fodboldstævne. Et stævne som 
efter sigende aldrig er blevet vundet 
af Filskov. Men den statistik fik vores 
drengen lavet om på. Vi vandt alle 
6 kampe med en målscore på 27-3 
FLOT IK!!!. Endnu en pokal blev 
hevet hjem til klubben.

Motionsrummet
Priserne for at benytte motionsrummet 
er som følgende:

3 mdr. kr. 600.-
6 mdr. kr. 950.-

12 mdr. kr. 1500.-

Har du lyst til at prøve kræfter med 
maskinerne, så kik på vores hjemme-
side www.filskov-if,dk og kontakt en 
af vores instruktører. Med dem kan du 
aftale tid til en gratis prøvetime.

Nyt Spinningslokale i hallen
Spinning kører nu så godt, at 
Viadukthallens forretningsudvalg har
besluttet, at der skal både nyt lokale og 
nye spinnings-cykler til.

forsætter næste side



Sæsonpris:  1,5 time = 600 kr.
 1,0 time = 500 kr.

Opstart: 4. oktober 2010.

Vi vil tilstræbe, at der er minimun 9 
(max 17) på hvert hold, og forbeholder 
os ret til, at omfordele eller nedlægge 
holdet, såfremt dette ikke er tilfældet.

Aldersgruppen fra 60 og opefter vil 
blive tilbudt spinning mandag og fre-
dag efter nærmere aftale. 

Info: Fegge tlf. 51 54 75 42

Familiesvømining
P.g.a. renovering af Grindsted 
Svømmehal forventer vi først at starte 
med familiesvømning tirsdag den 25. 
oktober 2010.

Svømmeudvalget  

Formand 
Henrik Arvad
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Filskov Idrætsforening forsat:

Fra oktober starter vi derfor op, på 
vintersæsonen 2010/11, i et dejligt 
nyt ca. 50 m2 stort lokale ved siden 
af Motionsrummet, lyst og venligt 
med store vinduer. Ventilation bliver 
væsentlig forbedret, og der bliver lagt 
skridsikkert gulv, så selv cykelsko 
ikke glider.

Vi får 18 helt nye Body Bike`s - model 
Classic leveret i august. Ca 30 sadler 
at vælge imellem, så der skulle være 
noget for enhver bagdel J

Der er derfor nu lagt op til, at spinning 
kan forgå i nogle flotte og velegnede 
omgivelser. Har du lyst til at være 
med, så sæt allerede nu tid af til at 
deltage til vinter.

Spinnings holdtider
Vi vil forsøge, at oprette flere hold 
ugens første 4 aftener.

Alle 4 aftener kl: 19:00 > 1,5 time
Tirs- Ons- Torsdag 
 kl: 17:45 > 1,0 time

1 aften  kl: 16:30 > 1,0 time



Aktivitetskalender

Det sker i Filskov
August:
 4. Filskov Pensionistforening: Opstart efter ferien
 5. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åben i hallen fra kl. 17-19. 
 12. Filskov Skole: Første skoledag efter sommerferien - kl. 7.50 - 11.35.
 20. Filskov FDF: Sæsonstart ved FDF hytten kl. 16 - Gudstjeneste  
  sammen med KLF kl. 19.30.
 20. Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence kl. 16.30 ved Filskov Fiskesø.
 23. Filskov børne/juniorklub: Opstart kl. 15.30 ved Missionshuset.
 28. Filskov Viadukthal: Musikgruppen ZIKERI fra Letland kl. 19.30.
 31. Filskov Pensionistforening: Udflugt til Møldrup Optagelseshjem. 
  Afg. fra kirken kl. 12.30. 

September:
 2. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åben i hallen fra kl. 17-19.
 4. Filskov FDF: Cykeltur starter ved hytten kl. 9.30. 
 4. Filskov FDF: Avisindsamling kl. 10.00.
 18. Filskov FDF: Loppemarked i Viadukthallen kl. 10.00.
 24. Filskov Pensionistforening: Høstfest kl. 18.00 
  - Ellen & Conny underholder
 25. Filskov Jagtforening: Tur til Korsholm Skydearena kl. 12.
 
Oktober:
 6. Filskov Skole: Emneuge
 7. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åben i hallen fra kl. 17-19.
 16. Filskov Skole: Efterårsferie
 20. Filskov Pensionistforening: Pakkebanko på centret - medbring en  
  pakke til ca. 25,- kr.

HUSK - AVISINDSAMLING
4. SEPTEMBER 2010



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



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
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Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
 
 August:

 12.  Opstart hos Asta og Heine, Brunbjergvej 44. Medbring kød til grill, 
   drikkevarer, service og evt. stole.

 19.  Ydre mission v. Hanne Christensen, Dansk Etiopermission.

 30.     Kredsmøde Gesten v. præst Holger Haldrup, Skanderup.
 

 September:

 9.        Soldatervennefest m. Else og Leo Lassen, Løsning.

 16.        Bibeltime i missionshuset.

 23.        Høstfest m. Niels Henrik Hovaldt, Odense. Indsamling til IM.
 

 Oktober:

   Oktobermøder i Løvlund:
 4.  Kl. 19.00 Grene Kirke, Erik Baun, Børkop. Emne: ”Guds kamp for os”.

 7.  Kl. 19.30 Løvlund missionshus, Peter Wind, Farup. 
   Emne: ”Troens kamp”.

 14.  Lovsangsaften m. Linda Balsgaard m.fl.

 28.  Møde m. sognemedhjælper Vagn Dahl Nielsen, Varde. 
   Emne: ”Det kristne håb” og pilgrimsvandring.
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Filskov Borgerforening:

Ridning forbudt på ”den 
skæve bane”
Endnu engang må vi opfordre hest og 
rytter til, at finde andre veje/stier til 
rideture i omegnen, end den skæve 
bane.
Det ødelægger ganske enkelt stien, 
således kørsel med elscooter (her 
tænkes især på ældre, som gerne vil 
ud at nyde naturen) samt cykel van-
skeliggøres.
 
Flagmand/kvinde søges
Filskov Borgerforening søger hermed 
en frivillig person til, at hejse/sænke 
flaget i anlægget på udnævnte flagda-
ge. Det drejer sig om 7-10 dage om 
året samt ved konfirmation og byfest, 
hvor flagene ved indfaldsvejene også 
hejses. Det kunne evt. være to perso-
ner, som deles om ”tjansen”.

I tilfælde af fravær vil Borgerfore-
nings bestyrelse gerne være behjæl-
pelig. Håber at høre fra et par friske 
personer.

Ved evt. interesse bedes henvendelse 
rettet til Bente Madsen tlf. 7534 8094 
eller 2160 0988.
 

Med venlig hilsen
Filskov Borgerforening

Bente Madsen

Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Borgermøde i Billund...
Tirsdag den 22 juni havde byrådet 
inviteret til borgermøde i Billind 
Idrætscenter ang. budget 2011. Det 
var en hyggelig og god aften, hvor 
vi som byråd fik nogle gode input 
til det videre arbejde med budget 
2011. Selvom aftenen var hyggelig, 
var baggrunden for borgermødet så 
sandelig alvorlig nok, det er nemlig 
sådan at vores kommune skal have 
reduceret driftbudgettet med ca. 50 
millioner kr. og det er altså drift kro-
ner vi snakket om, det vil sige at vi 
ikke kan nøjes med at bygge mindre 
nyt og sælge noget af det vi har. Vi 
kan selvfølgelig godt sælge f.eks. en 
eller flere kommunale bygninger, og 
så bruge pengene til nye anlæg, men 
ikke til drift.

forsætter næste side
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Der er efter min mening ingen vej 
uden om, vi skal nå målet når budget-
tet bliver endelig vedtaget til oktober, 
men så tror jeg også, at næsten alle 
borgerre i kommunen vil mærke en 
eller anden form for forringelse i den 
kommunale service, det bliver ikke 
sjovt, men vi skal simpelthen have et 
driftsbudget i balance, ellers kan vi 
ikke udvikle vores kommune.

Vi har i Billund kommune en hel unik 
chance for at få en udvikling som de 
fleste andre kommuner i landet end 
ikke tør drømme om, det kan godt 
være, at det bliver vores børn, som 
får den største gavn af det som vi 
beslutter i de har år, men det er så 
vigtige beslutninger for vores kom-

mune, at vi ikke må 
lade det glippe, bare 
fordi, vi ikke tør tage 
de klø som det giver 
at træffe de politiske 
beslutninger som er 
nødvendige.

Med Venlig hilsen
Robert Terkelsen

Mobil 23 30 60 54

Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, 
forsat:

Hvorfor er kommunens driftbudget 
kommet i så voldsom en ubalance,når 
vi nu hvert år spare når budgettet bli-
ver lavet.

Det er bla. fordi at på nogle områder 
er der voldsomme stigninger i vores 
udgifter, f.eks. er udgifterne til han-
dicap og psykiatri området steget 
med 25 millioner kr. på 2 år, vores 
udgifter til familieafdelingen er ste-
get med 13 millioner kr. og så på 2 
år. Familieafdelingen tager sig af ting 
med handicappede børn, og anbrin-
gelser af børn udenfor hjemme mv.
Det er mange penge, men vi er nødt til 
at finde dem, enten på de to områder, 
eller andre steder i driftsbudgettet.

 

 

 

 

 

 

 

    Terrasser, indkørsler, gårdspladser, græsplæner. 

  Opgravning, nedgravning, nedbrydning, oprydning. 

   Kartofler sælges 

                     Niels Ove Svarre. Hedagervej 4. Granlygaard@mail.dk  

   

                                                                                                                                   



SPÆNDENEDE MUSIKKONCERT
i Viadukthallens mødelokaler

LØRDAG d. 28. august kl. 19.30
med musikgruppen ZIKERI fra Letland!

 

”Kreicburgas Zikeri” repræsenterer Letlands stærke sang- og musiktradition. 
En tradition, som var med til bevare letterne som et folk under den politiske 

undertrykkelse, og som var en vigtig brik i deres frihedskamp. En frihedskamp, 
som sammen med de to andre baltiske lande blev kendt af den øvrige verden 

som ”Den syngende revolution”.    
 

Der kan læses mere om gruppen på www.zikeri.dk  og her kan man også læse
om gruppens medlemmer, deres instrumenter og lytte til musikeksempler! 

Alle er velkommen til dette spændende arrangement med de gæve 
spillemænd fra Letland - som også spiller sange af Benny Andersen!

Billetter a´kr. 125,- kan købes ved indgangen, men hvis du bestiller i forvejen 
får du den for kr. 100,00! Så ring eller mail allerede i dag og bestil billetten!

I pausen kan der købes øl og vand samt et glas Rigas mousserende vin!

Arrangør: Projekt Latvia i samarbejde med Grindsted Røde Kors Afdeling!
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Derfra kørte vi til 
Dyreinternatet i 
Uhre, hvor Anna, 
(4H`er i mange 
år), nu arbejder. 
Hun fortalte om 
stedet og viste 
rundt. Det var 
meget spændende. 
Her fik vi lov til 
at kæle med nogle 
af kattene, som søgte nyt hjem.

Den 25.-26. juni var vi i Givskud Zoo, 
hvor vi overnattede i den afrikanske 
BOMA-lejr ved siden af næsehorn og 
gnuer.

Vi startede med en guidet rundtur 
til Zebra Manguster, Dværg Flodfest, 
Bavianer og Gorillaer. Så var det tid til 
en forfriskning og indflytning i lejren, 
inden vi gik i gang med at forberede  
       forsætter næste side

Sdr. Omme-Filskov 4H:

Sdr. Omme-Filskov 4H 

Den 26. april besøgte vi Grindsted 
Dyrehandel, hvor vi fik en god rund-
visning i butikken og så på de forskel-
lige dyr og også fik lov til at røre ved
nogle. Krybdyrene og ikke mindst 
papegøjen var spændende.

Den 27. maj besøgte vi først vores 
bestyrelsesmedlem Henriette, nord 
for Sdr. Omme.
Her spiste vi vores medbragte mad, 
legede og kiggede på gårdens dyr. 
Den største oplevelse var dog, at der 
kom en odder forbi.



Sdr. Omme-Filskov 4H:

afrikansk mad over bål. Noget alle 
kunne lide, selv om ingen havde 
smagt det før.
Efter aftensmaden kunne vi gå ned til 
legepladsen, hvor især hoppepuderne 
gjorde lykke. Andre tog et spil skak 
med de store brikker.

Lørdag formiddag var vi på besøg 
i løvestalden, og bagefter fik vi lov 
til at komme ind i løvernes udendørs 
anlæg, hvor vi bl.a. så på kradsemærk-
er på træerne og den halve hest, som 
var på menuen i den kommende uge.
Så var det tid til at sige farvel, og alle 
havde haft en god tur og spændende 
tur.

Sdr. Omme-Filskov 4H
Jens Erik Rasmussen

Forretningsudvalget Viadukthallen:

Nyt fra Viadukthallen 
Så er vi ved at være ved endnu en 
sæson, vi har nu fået sat elektro-
niske låse op i selve hallen, det vil 
sige at man nu får udleveret nøgle 
brikker ved den første udvalgs/in-
struktør møde med en forklaring på 
hvordan det virker. Vi har indtil nu 
elektroniske låse i motionsrummet, 
musikrummet, samt selve hallen og vi 
regner lige så stille at få flere lokaler 
med og der er ingen begrænsning på 
hvor mange døre man kan koble på 
sådanne brikker. 
Vi har her i sommerferien lavet en 
lille rokade på lokaler, det vil sige 
musikrummet er blevet udstyret med 
et udsugnings anlæg således at vi 
efterfølgende vil kører spinning her. 
Det er på grund af den store efters-
pørgsel af spinningstimer, rummet 
er lidt større end den tidligere loka-
le, så vi kan kører større hold (vi 
har investeret i flere spinningscykler). 
Det gamle spinnings lokale vil efter-
følgende blive brugt som depotrum 
for effekter som ikke bliver brugt 
dagligt i hallen. 
Vi har tidligere meldt ud at vi ville 
kører en arbejd´s weekend, hvor vi 
ville få lavet noget forefaldende maler 
arbejde samt andre mindre arbejd´s  
     forsætter næste side
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Forretningsudvalget Viadukthallen, 
forsat:

opgaver i hallen. Det er vi i midlerti-
dig gået fra, udvendige maler opgaver 
får vi en pris på ved en malerforret-
ning og de andre opgaver løser vi hen 
ad vejen. Grunden er at vi fornem-
mer at der er så mange bolde i luften 
i Filskov i dette år, så vi prøver at 
håndplukke nogle til at udfører opga-
verne over det næste år. 

Og så til det trælse...
Lige før sommerferien kom jeg om i 
hallen, og opdagede at der lagde et 
lysrør som var gået itu i en af skral-
despandene. Jeg gik så en runde for at 
konstatere at den kom fra et depotrum, 
hvor armaturet kun hang i en skrue 
samt ledningen, noget der kan blive til 
en farlig situation. En lille uge senere 
blev jeg ringet op at en af brugere af 
hallen, som havde konstaterede at der 
var ødelagt en rude mellem gangen og 
cafeteriet - det vil sige at der var fri 
adgang til cafeteriet. 

Det ville jo så være flot om de som 
er kommet til at ødelægge noget 
gav sig til kende, sådan at vi hurtig 
kan få udbedret skaderne og at 
hallen således hele tiden står flot og 
indbydende, og ikke som en fælde 
hvor man kan komme galt afsted!
Håber det er noget alle vil hjælpe med 
sådan vi undgår yderlige restriktioner

Bo Henriksen
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Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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Filskov Lokalhistoriske Arkiv:

En opgave her i varmen...
Så er sommeren kommet, hvor mange 
også har ferie.
 
Vi vil give jer en opgave her i som-
mervarmen/sommerferien.
Prøv at tænke tilbage i tiden (ung som 
gammel) hvordan var jeres optakt til 
sommerferien i skolen? Har i nogle 
minder, gode som dårlige, fra jeres 
skoletid. Skriv et par ord eller måske 
en hel historien ned, lige som i husker 
den. Eller har i nogle billeder, som vi 
må låne/få til at kopiere,eller kunne i 
tænke jer at komme og fortælle lidt om 
jeres skoletid, eller jeres forældres, det 
er lige det vi har brug for, da vi endnu 
ikke har ret meget omkring de skoler 
som har været, eller den skole som er i 
Filskov. Blot et par ord eller et billede, 
kan være os til stor hjælp, omkring 
vores oplæg, når Filskov skole har 
jubilæum i 2012.
 
Vi håber på mange besøg, hvor i er 
meget veklkomne.

 
Der er åben i arkivet den første tors-
dag i hver mdr. fra kl. 17 til 19.
Første torsdag efter ferien er den 6. 
august (hvor der er kaffe på kanden)
 
Hvordan er så det første 
halve år gået?
Vi var så heldige at få meget mate-
riale indleveret i 2009, det er vi ved 
at have gennemgået og lavet den 
første grove sortering af, så efter 
sommerferien skal vi til at have det 
hele opdelt og sat på plads i arkivet, 
så det kan komme til at give os/
jer nogle oplysninger omkring tiden 
som var.
 
Vi ønsker alle en god sommer
 

Filskov Lokalhistoriske Arkiv



Viaduktfestudvalget:

Viaduktfest 2010...
Så fik vi igen i år en god byfest med 
rigtig godt humør og dejligt vejr.

Tak til revyholdet som igen trak fulde 
huse og leverede varen. I år var der så  
kommet et nyt ansigt med på holdet 
- Birte Mulbjerg der klarede det rigtig 
flot. 

Igen i år var det et par jubilare på 
revyholdet - Anette Andersen med 
25 år og Lotte Østergaard med 10 år 
- godt gået, håber at I vil blive ved i 
mange år endnu J

Udvalget har fået et par nye medlem-
mer - Britta Pedersen og Dennis 
Nissen som har været så modige 
at sige ja til at gå med i arbejdet 
omkring byfesten - velkommen til 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.

Tak til vores “Ambassadører” som 
igen i år gjorde det muligt at fylde 
godt op i hallen lørdag aften - vi var 
ca. 200 personer - det er dejligt. Der 
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var igen i år sat 4 billetter til næste 
års revyaften på højkant og vinderen 
blev Katrine Arevad, med 25 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 
tildeling imellem Idrætsforeningen og 
Spejderne.

Næste år's byfest er i dagene
16. - 17. - 18. - 19.  juni  2011.

HÅBER VI SES.
 

Viaduktfestudvalget
Jan Petersen

formand



Filskov Pensionistforening:

Turen til Hallig Hooge...
Vores tur til Hallig Hooge gik rigtig 
godt - en fin tur, det blæste bare en 
del. Men vejret kan vi desværre ikke 
planlægge

Udflugt til Mølstrup...
Tirsdag den 31. august har vi en ½ 
dagstur til Møltrup optagelseshjem.
Afgang kl. 12.30 fra kirken i Filskov. 
Vi kører af mindre veje til Møltrup 
Optagelseshjem. Her hører vi om  
hjemmet og får en guidet rundvis-
ning.

Lidt om Optagelseshjemmet
Ude mod vest, lidt udenfor Herning, 
inærheden af Vildbjerg ligger en gam-
mel hvidkalket herregård fra 1700-
tallet. Der er springvand og stynede 
lindetræer på gårdspladsen - flotte 
og velholdte avlsbygninger omkring 
en stilfuld, 3-længet hovedbygning. I 
bygningerne og de omkringliggende 
boliger er der omkring 15.500 m2 
etagemeter under tag, og til herre-
gårdens drift hører desuden ca. 165 
ha. jord med landbrug, gartneri, skov 
og eng. Der er omkring 70 kreaturer, 
omtrent lige så meget opdræt, en flok 
frilandsgrise, høns og ænder - og da 
en gammel dansk herregård bør have 
nogle heste, er der naturligvis også et 
par jyske heste på marken. 
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Møltrup Optagelseshjem er en gam-
mel herregård - men ikke en helt 
almindelig herregård. Det afsløres når 
man får øje på de mange værkstedslo-
kaler, en stor værelsesfløj - og en flot, 
ny bygning med et decideret pleje-
hjem. Her har en ganske ualmindelig, 
privat stiftelse med rødder i den dan-
ske folkekirke og det sociale, folkelige 
i Danmark haft til huse siden 1912, og 
her har dagligt omkring 115 hjemløse 
mænd deres bosted - deres hjem.

Efter rundvisningen nyder vi eftermi-
dagskaffen med kringle og lagkage på 
hjemmet. Forventet hjemkomst sidst 
på eftermiddagen.

Pris: 100,- kr pr. person for medlem-
mer og 125,- kr. pr. person for ikke 
medlemmer.

Tilmelding til Harry senest den 23. 
august på tlf. 7534 8347 eller 2041 
9283.

Skulle der være nogen som lig-
ger inde med herretøj som ikke 
bruges, må i gerne tage det med 
til mændene på hjemmet.

Pensionistforeningen
Elisabeth



Filskov Jagtforening:

Fiskekonkurrence
Fredag den 20. august fra kl. 16.30 
- 20.30 afholdes fiskekonkurrence i 
Filskov Fiskesø, Bredsten Landevej 
196. Der er fine præmier til vindere 
af hhv. børne- og voksengruppen. De 
to største fisk i hver gruppe præmie-
res, og der er trøstepræmie til dagens 
mindste fisk.

Pris: Medlemmer + familie 75 kr. pr. 
stang. Andre interesserede 125 kr. pr. 
stang. Der sælges pølser og brød samt 
øl og vand.
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Filskov FDF:

Avis-indsamling
I Filskov har vi 3 gange årlige avi-
sindsamlinger. Til evt. tilflytter kan 
vi oplyse, at det sker første lørdag 
i januar (dog ikke hvis det er den 
1.eller 2./1), første lørdag i maj samt 
første lørdag i september. Vi starter 
kl. 10.00 og bor man inden for byskil-
tene stiller man blot aviser og rekla-
mer (bundtet sådan at børn fra ca. 10 
år kan håndtere dem) ud til vejen. Bor 
man derimod udenfor byskiltene, skal 
man ringe til Bo Henriksen på tlf. 20 
30 85 27 for at få afhentet aviserne. 
Man kommer her på en liste, sådan 
at vi kommer hver gang uden man 
behøver at gøre yderligere. Vi kan 
oplyse at F.D.F. er garanteret et beløb 
på et sted imellem 30-40 øre pr. kg. 
Vi plejer at samle et sted mellem 8-
10 tons, så det er en rigtig god tilskud 
til vores arbejde. Hvis I kan gemme 
aviserne til os og ikke smide dem ud 
eller køre på genbrugs pladsen, vil vi 
blive rigtig glade.

Næste dato for indsamling af aviser 
er d. 4. september.

Gem aviser og reklamer til FDF.

forsætter næste side



Filskov FDF:

Sæsonstart ved FDF
Filskov FDF starter d. 20. august kl. 
16 ved hytten. Vi vil gerne invitere 
alle interesserede med til en kanon 
eftermiddag og aften, hvor du kan 
være sammen med din familie og 
venner. 
Vi starter med kaffe og saft med kage 
til, derefter skal alle både unge som 
gamle ud og løse forskellige opgaver 
i byen. Vi tilbyder mad lavet ude, 
når I kommer tilbage. Senere har du 
muligheder for at tilberede din egen 
dessert. Vi slutter af med en frilufts-
gudstjeneste sammen med KLF.

Kom og nyd en aften sammen med 
andre kammerater. Vi glæder os til at 
se jer alle.

FDF har mødeaften mandag og ons-
dag.

Tumling: 1. og 2. klasse mødes  
mandag kl. 16.30-18.00
Pilte:  3. og 4. klasse mødes 
onsdag kl. 18.00-19.30
Væbner: 5. klasse og opefter mødes 
mandag kl. 18.30-20.00 lidt længere, 
når det er lyst ude.
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Vil I vide mere om FDF, kan I kon-
takte kredsleder Lisbeth Dyrvig 75 34 
80 92 eller 22 28 57 14.

Er der nogle forældre/ voksne som 
vil hjælpe til Loppemarked eller være 
ledere er I meget velkomme til at kon-
takte Lisbeth. Jeg hører gerne fra jer.

Friluftsgudtjeneste
KLF kirke og medier afholder i for-
længelse af FDF opstarts eftermid-
dag/aften gudstjeneste ved FDF hyt-
ten, Industrikrogen 2, Filskov.

Kl. ca.19.30 vil foreningen gerne være 
vært ved kaffe og kage. Samtidig er 
der en konkurrence med mulighed for 
at vinde en gevinst

Hilsen KLF kirke og medier

forsætter næste side



Filskov FDF:

Loppemarked
Lørdag den 18. september kl. 10.00-14.00 

åbner F.D.F. dørene i Viadukthallen til årets loppemarked.

 Der vil være auktion over udvalgte effekter kl. 11.30, og 
der er indtil nu mange gode effekter at  gå efter. 

Men det betyder ikke, at vi ikke har plads til mere, 
for det har vi.  Den første oplagrings plads er fyldt, 

så Søren Jacobsen, Vilhelmsmindevej 5 har et maskinhus, 
som vi har fået lov til at sætte effekter ind i. 
Har du/I ting i gerne vil af med og donere til 

FDF´s loppemarked, er I velkommen til at sætte det 
derud, man kan også vente til den 17/9, hvor det er muligt 

at aflevere det i hallen mellem kl. 15.00 og 19.00. 

Har I ikke mulighed for selv at bringe det ud til Søren Jacobsen, 
er I velkommen til at ringe til Bo Henriksen tlf. 20 30 85 27, 

så vil han sørge for, at det bliver afhentet  hos jer.
Ryd op i pulterkammer og værelser her efter sommerferien. 
Vi tager imod det meste og glæder os til Årets loppemarked, 

som I kan være med til at skabe.

Hilsen FDF.
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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 


