
VELKOMMEN TIL FILSKOV



Den selvejende landsby

Filskov er landsbyen med det gode 
sammenhold, det rige foreningsliv, de 
aktive borgere og det gode humør. 

Erfaringen har lært os, at lokalsamfundet 
fungerer bedst, når vi selv tager aktivt 
ansvar.

Filskov har med sin dynamiske udvikling 
gennem mange år vist, at lokalområdet 
kan udvikle sig positivt gennem lokalt 
samarbejde og stort engagement. Det 
fælles engagement har i over 30 år væ-
ret styret af lokalrådet kaldet ”Kontakt-
udvalget”.

Udover de almindelige kommunale 
ydelser har Filskov selv børnehave, sko-
le, sportshal, plejehjem og FDF Multihus 
som er selvejende institutioner. 

Kultur og fritid

Filskov har tilbud til alle!

Viadukthallen tilbyder voksne og børn 
forskellige idrætsaktiviteter i samarbej-
de med Filskov Idrætsforening, f.eks. 
gymnastik, håndbold, fodbold, badmin-
ton, spinning og fitness, m.m.

Viadukthallen danner også ramme om 
kulturelle begivenheder, events, større 
sportsarrangementer og fester. 

Filskov FDF tilbyder spændende fritids-
aktiviteter for børn og unge med mas-
ser af friluftsliv i et helt nyt FDF Multihus. 
Huset anvendes også til aktviteter for de 
øvrige foreninger, skole m.m. 

Byens ungdomsklub, Torsdagsklubben, 
holder også til i det nye FDF Multihus. 
Klubben er åben for børn og unge fra 
6.klasse og opefter.

Pensionistforeningen holder til på Fil-
skov Friplejehjem, og sørger sammen 
med Filskov Friplejehjems Venner, for 
aktiviteter for alle ældre i Filskov. 

Filskov - Familiens bedste valg!

I Filskov satser vi på tryghed, helhed og 
sammenhæng i børnenes liv.

Filskov har en levende friskole med 0.-
9. klasse, børnehave og skolefritidsord-
ning.

På Filskov Friskole tager den gode fag-
lighed altid udgangspunkt i den enkelte 
elevs trivsel og den nødvendige diffe-
rentiering af undervisningsopgaverne.

Børnehaven har plads til 50 børn. 
SFO´en har ingen aldersbegrænsning 
og et stort antal børn går i SFO om ef-
termiddagen.

Børnehave og SFO er en integreret del 
af Filskov Friskole, og arbejder ud fra et 
fælles, pædagogisk grundlag.

Filskovs kommunale dagplejere har for-
skellige åbningstider, og kommer jævn-
ligt på besøg i børnehaven. Det giver en 
tryg overgang. 



Frivillighed

”Det gode sammenhold” skaber det 
gode liv i byen. Det er er vigtigt i en by 
som Filskov. En stor del af både unge og 
voksne tager del i det frivillige arbejde, 
som det nu kan passe ind i familien og 
fritiden.  

De frivillige i byen hjælper byens insti-
tutioner, og udgør sammen ”Det gode 
liv” i Filskov. Aktuelt deltager mellem 
60 og 70 pct. af den voksne befolkning 
i lokalområdet i frivilligt arbejde, enten 
i Kirkens Korshær, Lokal Historiskarkiv, 
Friskole & Børnehave, Friplejehjemmet, 
Viadukthallen eller i byens mange for-
eninger. Vi prøver at gøre det sjovt at 
hjælpe til. 

En stor, årlig markering af Filskov er Via-
duktfesten. Festen giver sammenhold 
og har gennem 35 år haft sin egen revy. 
        

Erhvervslivet

At indbyggerne i Filskov er initiativrige 
afspejles også i erhvervslivet. Vi har 
mange lokale arbejdspladser.

I alt tæller byen ca. 50 små og mellem-
store virksomheder: Købmand, elektri-
ker, tømrer, murer, kro, forsamlingshus, 
smedeværksteder i forskellige afskyg-
ninger, bilforhandlere, småenteprenø-
rer, gartnere, pakkerier, maskinstatio-
ner, dambrug samt landbrug i mange 
udgaver og størrelser. 

Totalt set er der omkring 180 fuldtids ar-
bejdspladser i by med opland, svaren-
de til job til ca. hver 5. indbygger. 

Et topmoderne og nyrestaureret bio-
gasanlæg sørger for billig varme til hele 
byen, og eget vandværk forsyner byen 
med rent vand i rigelige mængder. 

Filskov - en levende landsby

Har det hele ...

Filskovs centrale midtpunkt er køb-
mandsbutikken på ”Peterspladsen”. I 
butikken er der gode handelsmulighe-
der. Udover et bredt sortiment af dag-
ligvarer, er der også håndkøbsudsalg, 
postbutik, pakkepost, benzinsalg og  
bagerudsalg. Vi har desuden egen 
læge med praksis i byen. 

Filskov har i de senere år udviklet sig til 
at være et centrum for de nærmeste op-
landsbyer.

Tæt på det hele ...

Filskov er omgivet af en dejlig natur be-
stående af både hedepartier, marker og 
engen med gennemløb af Omme Å. Der 
er rig lejlighed til at bevæge sig både på 
cykel og gå-ben i nærområdet på hjer-
testien og på den historiske sti ”Filskov 
Rundt”. Cykel- og gåstien ”Den skæve 
bane” løber igennem Filskov, som også 
bindes sammen med Sdr. Omme via en 
trampesti langs Omme Landevej.



Fælles projekter/milepæle i nyere tid
1984: Bygning af Idrætsforeningens klubhus
1991: Etablering af privat børnehave
1992: Etablering af lokalt biogasanlæg  
1995: Etablering af erhvervsforeningen
  ”Filskovs Fremtid” med industrihus
2003: Kåring som ”Årets Landsby”
2004: Bygning af Viadukthallen 
2010: Etablering af Filskov Friplejehjem
2010: Bygning af ny købmandsforretning 
          med benzintank
2010: Etablering af ”Kirkens Korshær”
2012: Etablering af Filskov Friskole & Børnehave
2013: Renovering af Filskov Kro
2013: Renovering af Filskov Biogasanlæg
2014: Bygning af nyt Filskov FDF Multihus
2015: Bygning af 7 ungdomsboliger
2015: Cykelsti - Filskov/Sdr. Omme

Filskov ligger lige midt i Jylland, og der er 
ikke langt til de omliggende større byer 
med mange arbejdspladser. 

Med 15 min. kørsel til Billund lufthavn 
bliver verden pludselig endnu større.

Vil du vide mere om Filskov er du velkommen til at kontakte Claus Junge mobil 40 64 83 70 
med spørgsmål eller kigge ind på vores hjemmeside

www.filskov.infoland.dk
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