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Billund Kommune arrangerer i samarbejde med Kontaktudvalget 
borgermøde i Filskov.

Billund Kommune er ved at færdiggøre udviklingsplanerne i de en-
kelte lokalområder i kommunen, og nu er turen kommet til Filskov. 
Siden borgermødet i 2008 har der været arbejdet på at færdiggøre, 
og her på det sidste, justere Filskovs udviklingsplan frem mod 2018. 
Udover nedsættelse af konkrete arbejdsgrupper har der, til yderligere 
kvalificering af udviklingsplanen, været gennemført lokale borger-
interviews af udvalgte borgere. 

Indholdet af aftenen bliver følgende:

Borgermøde på Filskov Sognegård
mandag d. 23. maj 2011 kl. 19.00

1. Indledning og perspektivering 
 v/Kommunaldirektør, Tove Baisgaard.
2. Fremlæggelse af Filskov udviklingsplan 
 v/Kontaktudvalgsformand, Johan Andersen.
3. Indlæg om interview-delen 
 v/Anders Fihl, Billund Kommune.
4. Kaffe.
5. Afrapportering fra arbejdsgrupperne.
 Status på:
  a. Anlægget.
  b. Sti – Filskov – Simmelvej.
  c. Stier i Filskov by/hjertesti.
  d. Branding-gruppen.
6. Afrunding v/Kontaktudvalgsformand, Johan Andersen.

Med venlig hilsen
Kontaktudvalget



Sdr. Omme-Filskov 4H:

Nyt fra 4H 
Vi havde en god start på den nye 
sæson mandag den 28. marts i 
skolekøkkenet på Filskov skole, hvor 
vi fik hotdogs og selv lavede brød, 
ketchup, agurkesalat og remoulade.

Du kan stadig nå at melde dig ind. Et 
medlemskort koster kun 200 kr., og 
for dem får du masser af oplevelser.

Årets tema er ”Naturens kræfter”, 
og her skal vi se og opleve ting, der 
har med vand, varme, vejr og vind at 
gøre.

Vi besøger Randbøldal Vandmuseum 
den 29. maj, hvor en guide viser os 
de forskellige metoder til at pumpe 
vand. Vi ser selvfølgelig også de 
andre udstillinger og spiser vores 
medbragte mad.
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Overnatningsturen går i år til 
Oplevelsescentret på Danfoss Uni-
verse på Als. Vi skal være i Nordborg 
fra fredag eftermiddag den 10. juni 
til lørdag morgen den 11. juni. En 
spændende start på pinseferien og så 
har deltagerne fri entre hele lørdagen, 
så man selv kan gå rundt i parken. 
Medlemmer betaler 100 kr. pårørende 
200 kr. + egen transport. Man kan se 
vort program vores hjemmeside under 
filskovogomegn.

Kan forældre eller bedsteforældre ikke 
tage med på øvrige ture, så finder vi 
kørelejlighed.

Klubbens 80-års jubilæum markeres 
med et arrangement i Lalandia 30. 
oktober.

Sdr. Omme-Filskov 4H
Jens Erik Rasmussen



Fodboldudvalg
Tage Schmidt, Casper Thorning, 
Jimmy Jensen og Max Kristensen.
Håndboldudvalg
Susanne Røndbjerg, Finn Rosengreen 
og Solveig Røndbjerg og Niels Erik 
Adelsbøll (ny).
Svømmeudvalg
Sonja Laustsen og Kirsten Mortensen.
Ungsdomsaktivitetsudvalg
Lone Thorning og Bitte Antonsen.
Badmintonudvalg
Torben Jakobsen, Anette Jessen, 
Hanne Gier og Flemming Junge (ny).  
Gymnastikudvalg
Lone Thomsen og Marianne Kousgård 
Pedersen.
Motions- og spindingsudvalg
Andreas Andersen og Kristina 
Andersen.
Cykeludvalg
Fegge, Henrik Hedegård og Bøje 
Pedersen (ny). 

Alle bestyrelses- og udvalgsmedlem-
mer er præsenteret på vores hjemmesi-
de. De vil også stå i vores håndbog.

forsætter næste side

Filskov Idrætsforening:

Filskov Idrætsforening 
informerer:
Idrætsaktier
Hvis vi ikke har været, er vi nu på 
vej rundt for at sælger idrætsaktierne. 
Håber alle har lyst til at købe dem 
igen. Udtrækningen kommer i bladet 
til august.

Aktivfest
Fredag den 1. april havde vi aktivfest 
i hallen, hvor ungdomsudvalget havde 
fundet nogle spændende aktiviteter, 
som vi lavede et par timer. Der efter 
havde vi pokaloverrækkelse.  
De sidste par timer havde vi diskotek, 
hvor børnene dansede og hyggede 
sig. Jeg syntes det var en god aften 
med ca. 100 børn i hallen.

Generalforsamling
Bestyrelse og udvalg
Ved generalforsamlingen den 26. 
januar 2011, blev der valgt flere nye 
ind i vores bestyrelse og udvalg, 
medlemmerne kan ses nedenfor:
Bestyrelsen
Henrik Arvad formand, Anja Nissen 
næstformand, Lone Thorning kasse-
rer, Lars Thomsen og Mona Jørgensen.  
Første suppleant Claus Junge og anden 
suppleant Henning Hansen. Revisor 
Lis Rahbek og Sonja Laustsen og 
revisor suppleant Lone Thomsen.
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Filskov Idrætsforening forsat:
 

Vi vil gerne sige mange tak til de 
afgåede bestyrelses- og udvalgsmed-
lemmer, for den store indsats de har 
ydet. Velkommen til de nye med- 
lemmer.

Lederpokal
Lederpokalen gik ved generalfor-
samlingen til Søren Elnegaard for 
hans store frivillige indsats i fore-
ningen, hvor han gør en stor indsats 
for håndbold, en stor tak for det. Bo 
Henriksen, Fegge og Marianne K. 
Pedersen var også indstillet.

Badminton 
Så er badminton sæsonen for 
2010/2011 færdig. Vi fik alle baner 
besat, og kunne endda have brugt 
flere.

I år prøvede vi at tilbyde de 
samme tider til dem, som havde 
haft dem året før, og det har 
været en succes som vi gentager 
til næste sæson.

Vi får lidt flere tider at gøre 
godt med til næste sæson, så 
der vil også være plads til nye 
medlemmer.

Klubmestre blev i 

Pulje 1: THOR SØRENSEN
Pulje 2: MIKKEL ARVAD
Pulje 3: LASSE JUNGE

God sommer til alle, og så håber vi, at 
vi ses til næste sæson.

Fodbold
Foråret er kommet, fodboldholdene er 
startet op igen efter vinterpausen. Der 
er følgende hold: 
 
U6/U7: 
Tirsdag fra 16:15 til 17:15
Trænere: Tommy Pedersen og Bo 
Henriksen

forsætter næste side
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Filskov Idrætsforening forsat: 

U9:  
Tirsdag og torsdag fra 17:00 til 18:00
Trænere: Henning Hansen og Morten 
Christensen

U11: 
Tirsdag og torsdag fra 16:30 til 17:45
Trænere er Claus Junge og Lars 
Christensen

Piger U9-10:  
Torsdag fra 17:00 til 18:00
Træner: Sikke

Piger U15: 
Tirsdag fra 17:00 til 18:00
Trænere: Peter Jørgensen og Nita 
Hansen  

Herre Senior:  
Tirsdag og torsdag fra 19:00 til 20:30
Træner: Tage Schmidt                    
Holdleder serie 6: Max Kristensen.

Old Boys: 
Kamp hver onsdag
Holdleder er Hans Moustgaard.

Senior fodboldholdene har haft en 
rigtig god træningsopstart på fod-
boldbanerne. Der har generelt været 
et godt fremmøde til træningerne, og 
vi håber at kunne bide os fast i serie 
4 i den igangværende sæson. Indtil 

videre har Serie 4 måttet indkassere et 
nederlag i den første kamp, men med 
lidt mere held i afslutningerne frem-
over må nederlaget betragtes som en 
engangs-oplevelse. Serie 6 er kommet 
flyvende fra start med to sejre i de 
første to kampe.

Ungdomsholdene er startet op med 
træningen og træner op til turnerings-
start. De forskellige hold kan følges 
på JBU.dk hvor man søger på Filskov. 
Der vil hænge opslag med tidspunkter 
for vores hjemmekampe hos Spar, så 
der er rig mulighed for at komme og 
støtte vores hold.
Er du interesseret i at komme til at 
spille fodbold, er du meget velkom-
men til at møde op til træningen og 
få en snak med træneren og komme i 
gang med at spille fodbold.

Med venlig hilsen
Fodbold udvalget.

Håndbold
Anden halvdel af sæsonen 2010/2011 
er netop overstået og det blev med et 
par andre aktiviteter for håndboldspil-
lere og –trænere her i anden halvdel af 
sæsonen end blot håndboldkampe.

forsætter næste side



Filskov Idrætsforening forsat: 
 

Vores damehold i serie 2 har fået nyt 
spillesæt sponsoreret af Junge Byg.

DHF Holdningskampagne
I januar blev der afholdt DHF’s hold-
ningskampagne i hallen med lydspots 
mellem kampene, uddeling af kort til 
tilskuere med gode råd til, hvordan 
man skaber den bedste stemning i 
hallen for spillere, trænere, tilskuere 
og dommere. Nedenfor ses et billede 
fra kampagnen med banner i net-
tet, desuden fik trænere og dommere 
udleveret badge med sloganet ´40*20 
deciderede gode oplevelser´. 

8

Brag i hallen
Sæsonen blev sluttet af med BRAG I 
HALLEN. Der var indløb af spillere 
ved kampstart, navneopråb ved indløb 
og scoringer, musik ved spilstop og en 
præmie til kamps bedste spiller.

Nedenfor ses U12-pigerne i kamp, des-
uden dagens speaker; Peter Jørgensen 
flankeret af nogle af de dygtige piger, 
der hjalp med at passe dommerbordet 
under dagens kampe. 

forsætter næste side
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Filskov Idrætsforening forsat: 
 

Træner-udflugt til Skjern
Som en særlig tak til vore dygtige og 
særdeles uundværlige trænere var der 
arrangeret en tur til Skjern for at se 
kamp i slutspillet mellem Skjern og 
BSV. Desværre tabte Skjern kampen, 
men der var tænding på og spænding 
gennem det meste af kampen, så det 
var alligevel en god oplevelse. 

Håndboldudvalget vil gerne sige tak 
for denne sæson. Tak til alle; spillere, 
trænere, forældre, publikum, folk ved 
dommerbord og alle andre, der gør det 
muligt at have håndbold i hallen – det 
kræver mange flere hænder end blot 
de 28, der skal bruge bolden! 

Tak for det og tak for endnu en god 
sæson!

Håndboldudvalget

Gymnastik 
Sæson 2010/2011 blev rundet af med 
en flot opvisning søndag den 20. marts 
i Viadukthallen, hvor holdene viste 
hvad der var blevet øvet på i vinte-
rens løb. JFS Reb hold fra Jelling 
lagde vejen forbi Filskov og viste 
diverse tricks med sjippetove i forske-
llige størrelser. Deres opvisning kan 
også ses på Youtube ”Jelling Reb.-
hold” Traditionen tro blev alle in-
struktører hædret ved opvisningen og 
blev i år belønnet med en billet til 
Verdensholdets Show i Vejle fredag 
den 6. Maj – en tur vi alle ser frem 
til. På gymnastikudvalgets vegne, vil 
vi gerne takke publikum for den store 
opbakning til vores opvisning – ca. 
300 tilskuere var mødt op. En stor tak 
til alle der har hjulpet med at bage de 
mange dejlige kager, slæbe redskaber 
og gøre klar. 

forsætter 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 - 14.00



Filskov Idrætsforening forsat: 
 

Lørdag den 19. marts deltog tre hold 
i Forårsopvisningen i Vorbasse – en 
dejlig dag med ca. 1000 gymnaster 
og masser af tilskuere. 
Cecilie Jessen & Anker Kjærsgaard 
har begge gennemført deres første år 
som instruktør og hjælpeinstruktør. 
De har begge vist stor interesse, enga-
gement i gymnastikken og har masser 
af gå på mod og der er derfor begge 
blevet indstillet til Vingstedugen. En 
uge på Vandel Efterskole sammen 
med ca. 100 andre 14-17 årige, hvor 
instruktørerne er en håndfuld af de 
nuværende Verdensholdsgymnaster. 
En uge spækket med nye indtryk, nye 
venner, inspiration, hygge og glæder 
– og ikke mindst masser af gymnastik 
J

Lige nu er Sommergymnastik godt 
i gang med 2 hold. 0. – 4. Klasse 
onsdag kl. 16.00–17.15 og 5. – 10. 
Klasse kl. 18.30-20.00 også onsdage. 
De har ti træninger og slutter af med 
en lille opvisning søndag den 19. juni 
under byfesten.
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Instruktør over 18 år søges
Programmet for 2011/2012 er alle-
rede i støbeskeen, alle hold vil ligge 
onsdag, men de endelige tider er ikke 
helt på plads endnu – hold øje med 
opslag senere.  De fleste instruktører 
er også på plads, MEN vi mangler en 
over 18 år til 0. – 2. Klasse. Har det 
interesse, så ring til Lone Thomsen 
2196 8494 og hør nærmere. 

Havetrampolin
HUSK vores havetrampolin kursus 
torsdag den 12. og 26. Maj (se opslag 
på de efterfølgende sider) Det er sta-
dig åben for tilmelding www.filskov-
if.dk under tilmelding, eller kontakt 
Lars Thomsen 2196 8454.

Kommende arrangementer
Område Billund afholder tra-
ditionen tro Gymnastikskole 
i Vorbasse Fritidscenter i uge 31, 
den 1. – 3. august kl. 9.00-15.00 
alle tre dage – for tilmelding, kon-
takt Lone Thomsen 2196 8494 
                      

forsætter næste side
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Filskov Idrætsforening forsat:

NYT - NYT - NYT - NYT 

Filskov IF´s gymnastikafdeling tilbyder som noget nyt kursus i brugen af:

HAVETRAMPOLIN
Formålet med kurset er at lære om sikkerhed, modtagning, samt tips 

og tricks til indlæring af spring i havetrampolinerne

Kurset henvender til børn fra 3. kl. og opefter med forældre. 
Det forventes at både børn og voksne deltager aktivt.

Kurset indeholder 2 kursusgange med 14 dages mellemrum. 
Torsdag d. 12. maj 2011

kl. 18.30 – 19.30

Torsdag d. 26. maj 2011 
kl. 18.30 – 19.30

Kurset foregår på Blåhøjvej 27, Filskov.
Instruktører: Kim Laursen og Anker Kjærsgaard

Max deltagerantal: 12.

Tilmelding via Conventus STADIG MULIG. Pris: 100 kr.

Har du spørgsmål til kurset kan du ringe på tlf.  75 72 80 90.

     

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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Filskov Vandværk: 
 

Nyt fra Filskov vandværk
Ordinær generalforsamling blev 
afholdt den 22. marts 2011 på Filskov 
Kro.

Administration: For et par år siden 
blev papirarbejdet lagt ud til Grindsted 
Vandværk, der mod betaling løser 
opgaverne for os. Opkrævninger, 
betalinger, registrering af flytning og 
meget andet varetages nu af GV. Kun 
i de sjældne tilfælde, hvor betaling 
ikke sker, må formanden rykke ud og 
lukke for vand. Økonomisk har ord-
ningen været en gevinst for os. 

Driftsleder: Torben Jensen er efter 
12 år fratrådt. Det skete efter nogle 
måneder, hvor han oplærte Peder 
Eriksen til hvervet.

Teknik: Værket forsynes fra to 
boringer til ca. 90 meters dybde, og 
det ene af disse blev udstyret med 
nyt pumperør, pumpe og tilhørende 
renovering. 

Drift af vandværket: 2010 bød på 
få driftsforstyrrelser. Næsten hvert 
år sker der overgravning af rør i 
forbindelse med gravearbejder. I år 
var det mærkbart for forbrugerne 
især efter et brud ved Krohaven. 
Vinterens hårde frost ødelagde flere 
vandmålere, og ved et par nyere huse 
frøs forsyningsledningen til, hvilket 
forebygges inden næste vinter.

Ledningsnettet: Nettet er ikke ble-
vet nævneværdigt udvidet, men vi 
har fået 13 nye forbrugere (og der-
med andelshavere) mod kun fire året 
før. Året før etableredes en række 
nye byggegrunde ved Kirkehusvej og 
Krohaven, hvor der fortsat er poten-
tiale for nye tilslutninger. Et digitalt 
kort over ledningsnettet blev skabt 
for et par år siden, og det ajourføres 
i takt med ændringer, udvidelser og 
opdagelser af stophaner, som ikke 
blev opdaget i forbindelse med digi-
taliseringen.

forsætter næste side
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Filskov Vandværk, forsat: 
 

Vandmængde: Vi har opkrævet 
betaling for 49.158 m3 vand. 

Vandkvalitet: Prøveudtagningerne 
har været positive igennem året. På 
vor website er etableret et nyt link til 
en oversigt over vores prøver, men 
det har vist sig, at kommunen ikke 
har kapacitet til at indtaste prøverne, 
så pt. opdateres linket ikke. Derfor 
går vi for en tid tilbage til den kendte 
visning på vor egen webside indtil 
kommunen igen er klar til at løfte sin 
opgave.

Økonomi: Vi fik i 2010 et over-
skud på ca. 200.000 kroner. 
Årsagen er primært de mange nye 
tilslutninger.
 
Fremtid: Vi udarbejder en over-
sigt over opgaver, der skal løses, 
før de bliver til problemer. Det ser 
ud til at være en overkommelig 
opgave. Vi investerer gerne i for-
syningssikkerhed.

Valg til bestyrelsen: Af de fem 
medlemmer var tre på valg, og der 
var genvalg til alle: Lars Møller, 

Jan Henriksen og Lis Pedersen:
Valg af revisorer. Ole Østergård aflø-
ses af Lene Christensen, Toften 23.

Kontakt 
Henvendelse om driftsforstyrrelser 
og andre tekniske forhold rettes til:
Formand Lars Møller Christensen, 
Kirkehusvej 3. 7230 4742, 
lbmc@arlafoods.com 
eller til  
næstformand Jan Henriksen, 
Kærtoften 5, 7534 8356 eller 
2926 3898, janh@pc.dk



14

Hugo Eriksen, Karlo H. Madsen 
og Torben Jakobsen som øvrige 
medlemmer.

Hvad der måtte være  af arbejdsopga-
ver kan ses i INFO montren i hallen 
samt  på www.filskovogomegn.dk 
under viadukthallen. 

Ny CD afspiller
Vi har i hallen endelig fået  monteret 
en CD afspiller ved dommerbordet, 
omkring brug af denne, vil der blive 
givet en instruktion i forbindelse med 
et udvalgsmøde i maj. 
Det vil sige, at der IKKE er nogen 
der gør brug af denne CD-afspiller 
med mindre man har fået en in-
struktion. Selvom det ser enkelt ud, 
kan man godt komme til at beskadige 
anlæget ved forkert brug. 

Vi har også på opfordring, valgt at 
investere i en harpiksfjerner for hæn-
derne, den vil blive opsat engang i 
starten af august (før håndbold start) 
hvor den kommer til at sidde ved vi i 
skrivende stund endnu ikke, ellers er 
der kun at sige GOD Sommer 

På forretningsudvalgets vegne 
Bo Henriksen

Viadukthallens forretningsudvalg:

Nyt fra Viadukthallen
Så er der igen lidt nyt fra Viadukthallen. 
Onsdag den 16. marts var der 
Repræsentantskabsmøde i hallen, her 
ønskede Henning Kristensen at trække 
sig efter 6 år i forretnings- udvalget 
med ansvar for cafeteriet, en stor tak 
til Henning for det store arbejde han 
har gjort for hallen. 

Det betød samtidig at der skulle væl-
ges en anden ind, valget faldt på 
Torben Jacobsen. Det betød så enkel-
te rokeringer omkring daglige opga-
ver. Verner Søvang blev bindeled 
mellem forretningsudvalget og cafe-
teriet. Britta Pedersen, som er en af 
de personer der er frivillig hjælper til  
i cafeteriet, har sagt ja til også at lave 
bemandingsplan for cafeteriet. 

Men skulle der være en eller helst 
flere der har lyst til at være med i 
det frivillige arbejde i hallen, er man 
velkommen til at kontakte Verner 
Søvang på tlf. 4088 9192 - vi kan 
sagtens bruge flere hænder. 

Ellers har vi konstitueret os som føl-
gende formand Bo Henriksen, næstfor-
mand Henning Jensen, kasserer Søren 
Laustsen, sekretær Verner Søvang, 



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
Maj:

 2. Filskov Jagtforening: Riffelpokalskydning kl. 18.
 5. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 8. Filskov Skole: Konfirmation. 
 9. Filskov Skole: Blåmandag for 7. kl.
 10. Filskov Skole: Cykellistprøve 6. kl.
 16. Filskov Jagtforening: Brunch hos John Junge fra kl. 9-11. 
  Kaffe og rundstykker - 25,- kr pr. person.
 18. Filskov Pensionistforening: Udflugt til Samsø. Afgang fra kirken  
  kl. 7.15. Pris: Medlemmer 400,- kr/ikke medlemmer 500,- kr.
 18. Filskov Skole: Forårskoncert kl .19-21.
 23. Kontaktudvalget: Borgermøde kl. 19 på Sognegården.
 25. Filskov Friplejehjem: Sangaften kl. 19.
 26. Filskov Skole: Åbent Hus.
 29. Sdr. Omme-Filskov 4H: Udflugt til Randbøl Vandmuseum.
 
Juni:

 2. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 3. Filskov Skole: Skolefri.
 10. Filskov Jagtforening: Pokalskydning kl. 18.
10.- 11. Sdr. Omme-Filskov 4H: Overnatnings tur til Oplevelsescentret 
  på Danfoss Universe.
 15. Filskov Skole: Kommunefinale cyklistprøve
 16.-19. Viaduktfestudvalget: Viaduktfest 2011.
 19. Filskov menighedsråd: Sommerfest i præstegårdshaven, kl. 14.
  Starter med friluftsgudstjeneste og derefter kaffe & kage i teltet.
 23. Filskov FDF/Indre Mission: Sankt Hans på Kroen
 24. Filskov Skole: Sidste Skoledag.

Juli:

 7.-15. Filskov FDF: FDF landslejr, Sletten. 
    



Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
 Maj:

 6.         Møde v. sognepræst Heinrich Pedersen, Nørup.

 20.       Bibeltime hos Inger og Povl Erik Bruun, Kærtoften 2. ”Left Behind 3”.

 27.       Møde m. sygehuspræst Svend Erik Søgaard, Herning. 
  Emne: Organdonation.

 31.       Kredsmøde Hejnsvig v. præst Heine Holmgaard, Bedsted.

 
 Juni:

 11-12.   IM’s Årsmøde i Vejle.

 17.       Møde m. undervisningskonsulent Sprint, Børkop. 
  Emne: De sidste tider/”Left Behind”.

 23.       Sankt Hans v. kroen (information senere).
 
 
 Juli:
  
  Sommerferie



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



Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Den rigtige løsning... på sigt
Det er dejligt at vi nu har fået taget en 
beslutning omkring skolen i Filskov, 
så alle ved, hvor vi er på vej hen, det 
giver ro i byen, når beslutningen er 
taget.
Jeg tror også, at det på sigt, er den 
rigtige løsning som vi har valgt.
Men jeg skal da ærligt indrømme, jeg 
har flere gange i forløbet op til beslut-
ningen har spurgt mig selv, hvorfor 
nu os i Filskov igen.

Det har været en lang proces med 
hele skoleområdet, det er vel nærmest 
en offentlig hemmelighed, at Filskov 
skole har været i spil hvert år i budget 
lægningen. Indtil budget vedtagel-
sen for 2011, lykkedes det at bevare 
Filskov skole til og med 7. kl., men 
fra 1 august 2012 bliver 7. kl. flyttet 
til Sønder skole i Grindsted, der ud 
over blev det også bestemt, at hvis 6. 
kl. i fremtiden kommer til at høre til 
overbygningen, så det i stedet for 7.-
8.-9. kl. kommer til at hedde 6.-7.-8. 
og 9. kl., så skal 6. kl. også flyttes. 
”UPS” så står vi altså med en skole, 
som kun går til 5. kl. og det måske 
allerede fra 1 august 2012.
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Hvis vi så prøver at tænke lidt læn-
gere frem til 2014 eller 2015, ville 
det betyde en skole med ca. 65 til 75 
elever.
Samtidig må vi også indse, (når vi 
tager rigets økonomiske tilstand i 
betragtning) at vi nok ikke i fremtiden 
vil blive tildelt flere penge pr. elev til 
undervisning.

Det ville kunne betyde at Filskov 
skole om nogle år, ganske vist ville 
have 2 kl. mindre at undervise, men 
også kun mellem 55 og 65 procent af 
nuværende budget at gøre det for, det 
ville igen betyde at fastholdelse og 
nyansættelser af dygtige lære, ville 
blive meget vanskeligt, ingen vil søge 
til et sted med så dårlig økonomi og 
så få elever og kollegaer, og det ville, 
hvis det ikke allerede var sket, føre til 
at byrådet ville lukke Filskov skole.
Så kan man selvfølgelig sige, hvor-
for så ikke vente med at starte til det 
sker.

Det er der flere grunde til, at vi ikke 
skal. For det første ville det blive 
svære at starte en skole med så få 
elever, for det andet og det er den  

forsætter næste side
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Filskov Friskole:

Filskov Friskoles start...
Ved den stiftende generalforsamling 
den 29. marts 2011 blev der valgt en 
bestyrelse til det videre arbejde med at 
starte en friskole i Filskov. Bestyrelsen 
ser ud som følger.
Formand Mikael Lind
linds@turbopost.dk
Næstformand Ronnie Olesen  
bondeknold@gmail.com
Kasserer Susanne Røndbjerg 
susr@ramboll.dk
Sekretær Birgitte Hagelskjær 
birgitte_b_@hotmail.com
Linda Mortensen
lindafilskov@gmail.com
Peter Junge
filskov@spar.dk
Pia Elnegaard
pjo@jlbr.dk

Vi vil gerne takke for den store opbak-
ning og engagement ved den stiftende 
generalforsamling.

Arbejdsgrupper
På generalforsamlingen blev der des-
uden nedsat arbejdsgrupper, som det 
er muligt at deltage i. 

forsætter næste side

Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, 
forsat:

vigtigste grund, Filskov skole ville 
med den økonomi som beskrevet ikke 
kunne følge kommunens øvrige skoler 
fagligt, det ville gå ud over Filskovs 
børn og det må aldrig ske, så må vi 
hellere lukke skolen.

Der ud over er der alt det lands-
politiske, hvor mange år vil vores 
landspolitikere kunne leve med, at 
kommunerne lukker små skoler for 
at få de økonomiske gevinster, som 
måtte lægge i det, samtidig med at 
der bliver startet en masse Friskoler 
de samme steder.

Jeg tror desværre at der i løbet af 
nogle år vil blive stillet større krav til 
de betingelser, som skal være opfyldt 
for at starte en Friskole, det kunne 
f.eks. være start kapital, antal elever, 
antal klasser eller noget helt fjerde.

Når man tænker alt det her igennem, 
tror jeg, som jeg skrev i starten at vi 
har truffet den rigtige beslutning og vi 
har gjort det, på det rigtige tidspunkt.

Med Venlig hilsen
Robert Terkelsen

Mobil 23 30 60 54
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Et medlemskab af skolekredsen er 
personligt, det koster 200 kr. pr. år 
og medlemskabet giver stemmeret til 
generalforsamling ved Filskov friskole. 
Hvis du er interesseret i at bakke op 
om Filskov Friskole, kan du kontakte 
kasserer Susanne Røndbjerg på e-mail 
susr@ramboll.dk eller tlf. 5161 5116. 
Du vil derefter modtage mail/brev 
med oplysninger om indbetaling af 
kontingent til skolekredsen.

Hjemmeside
Filskov Friskole har købt rettigheder-
ne til domænet filskovfriskole.dk 
Der er i skrivende stund ikke oprettet 
en hjemmeside, men det vil være det 
første IT-udvalget foretager sig, når de 
bliver samlet i maj – så hold øje med 
siden, hvis du er interesseret i at følge 
fremdriften.
     

Bestyrelsen for
Filskov Friskole

Filskov Friskole, forsat:

I hver arbejdsgruppe sidder et medlem 
fra bestyrelsen, som kan kontaktes, 
hvis du er interesseret i at deltage i en 
arbejdsgruppe.
Byg og vedligehold (Pia Elnegaard)
Økonomiudvalg (Susanne Røndbjerg/
Birgitte Hagelskjær)
Markedsføringsudvalg (Peter Junge/
Ronnie Olesen)
Pædagogikudvalg (Linda Mortensen)
IT-udvalg (Ronnie Olesen)
De der allerede har meldt sig til arbe-
jdsgrupper, vil blive kontaktet i løbet 
af maj vedr. opstart.

Skolekreds
Der er desuden stiftet en skolekreds, 
som er for dem, der gerne vil bakke 
op om skolen. Det er ingen betingel-
se, at man har børn på skolen (den dag 
skolen bliver en realitet). 

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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Nordby er kendt som en af de bedst 
bevarede landsbyer i Danmark, med 
bindingsværks huse rundt om gade-
kæret og det specielle klokketårn.

Sidst på eftermiddagen tager vi færgen 
tilbage til Jylland og på færgen nyder 
vi en kop kaffe med jeres medbragte 
kaffebrød.

På hjemturen nyder vi aftensmaden i 
Vejle.

Pris for medlemmer 400,- kr. og for 
IKKE medlemmer 500,- kr. Prisen 
dækker buskørsel, færgebillet, for-
middagskaffe med et rundstykke, 
madpakke, guide, 2 retters middag og 
kaffe.

Tilmelding til Harry Nielsen på tlf. 
7534 8347 eller mobil 2041 9283
Senest d. 10. maj 2011.

forsætter næste side

Filskov Pensionistforening:

Genralforsamling
Vi havde generalforsamling d. 26. 
januar 2011. Der blev ikke meget 
forandret, da Ketty Petersen og Harry 
Nielsen begge blev genvalgt og Edith 
Hansen blev valgt som supplant.

Vi havde en god udflugt, da vi d. 23. 
marts besøgte TV-Syd i Kolding.

Udflugt til Samsø
Næste udflugt bliver d. 18. maj og 
går til Samsø med afgang fra kirken 
kl. 7.15. Vi skal sejle med formid-
dagsfærgen fra Hou og ankommer 
en lille time senere til Sælvig. Under 
overfarten vil vi nyde en kop kaffe og 
et rundstykke.
Vores guide står på i Sælvig og vi 
starter med at køre ned over øen, 
hvor vi kommer til BesserLangmark 
og Ballen. Den stemningfulde gamle 
købmandsbutik på havnen i Ballen, 
præsenterer alle Samsø's Specialiteter 
og delikatesser. Senere på turen kom-
mer vi også forbi øens gamle gods 
- Brattingsborg.

Madpakken nydes i det fri. Herefter 
forsætter vi til den nordlige del af 
øen, her vil vi gå en lille byrundtur i 
Nordby. 
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Viadukthallen Venner:

Der er afholdt generalforsamling i 
Viadukthallens Venner, og bestyrelsen 
forblev uændret. Man er altid velkom-
men til at kontakte bestyrelsen med 
ideer eller ønsker – det er ikke sikkert 
vi kan opfylde disse, men intet forsøg 
skal være uprøvet.

Bestyrelsen består af følgende –
Næstformand Johan Andersen
Sekretær  Grethe Andersen
PR. Mette Østergaard
Ide-magere  Liselotte Sjøgaard
 Poul Kjærsgaard
 Peter Jørgensen
Formand/Kasserer Verner Søvang

forsætter næste side

Filskov Pensionistforening, forsat:

Vi holder ferie i juni og juli, men star-
ter op igen d. 3. august.

Onsdag d. 8. august har vi en ½ 
dags udflugt til Marius Pedersens 
affaldssortering og herefter skal vi se 
Bazaren. Vi slutter af med aftensmad 
på kroen. Afgang fra kroen kl. 12.00.

Pris for medlemmer 150,- kr og for 
IKKE medlemmer 200,- kr.

Tilmelding til Harry Nielsen på tlf. 
7534 8347 eller mobil 2041 9283.
Senest d. x. august 2011.

Alle er velkommen.

Vi ønsker jer alle en god sommer.

Filskov Pensionistforening
Elisabeth

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted



24

Viadukthallen Venner:

Julefrokost 2011
Vi ønsker allerede nu at agitere lidt for Julefrokost 2011. Denne afholdes på 
datoen d. 10. december 2011 i Viadukthallen. Datoen er flyttet en uge, efter 
opfordring fra vores lokale minkavlere, der således skulle have mulighed for at 
deltage – da pelsningen på det nærmeste er tilendebragt.

Musikken til dette års julefrokost er 

 

Head-Z - Der sammen med - Ole Gas
Skal forestå aftenen musik og underholdning

Det bliver helt sikkert et ”brag” af en fest, så reserver allerede nu datoen til årets 
julefrokost. Nærmere om arrangementet senere.

Husk også festen d. 3. marts 2012 – hvor Kim og Hallo atter kommer på besøg. 
Nærmere herom senere.

Tak til alle der har hjulpet os, og deltaget i vores arrangementer 2010/2011 
– uden jeres hjælp var det umulig at arrangere festerne. Vi håber at se jer igen 
og at vi må trække på jeres arbejdskraft ved de kommende arrangementer.

Bestyrelsen
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Vi glæder os alle og ser frem til dette. 
Vi håber på en god sommer.

Der er besøgsdag på lejren alle dage 
mellem kl. 10.00 og 24.00, så I 
må gerne besøge os. Den officielle 
besøgsdag er søndag d. 10. juli, men 
kom tidlig eller sent denne dag for at 
undgå kø.

Lisbeth Dyrvig
Filskov FDF

Filskov FDF:

Sommerlejr 2011
Filskov FDF tager på landslejr på 
Sletten fra d. 7.-15. juli.
Vi har 23 tilmeldte fra Filskov, hvoraf 
6 unge mellem 15-18 skal komme d. 
5. juli og bo i Seniorcity, som er en 
del af den store lejr for teenagere.

Landslejren afvikles hver 5. år som 
en stor fælles lejr. Vi er en del af 
11.000 mennesker som kommer fra 
hele DK og udlandet. Vi skal bo i telte 
og lave mad i primitive køkkener. Vi 
er et kæmpe organisation som er sat i 
gang for at etablere lejren samt at få 
aktiviteter op at stå. På lejren er der 
4 aktivitetesdage og så er der ellers 
mulighed for at melde sig til ekstra 
aktiviteter.
Der går et sus igennem en, når man er 
til lejrbål og det at være en del af så 
stort et fællesskab.

DET SKAL OPLEVES. 
KOM OG VÆR MED.



Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Ny åbningstid
Filskov Lokalhistorisk Arkiv har  
fremover åbent d. 1. torsdag i hver 
måned i tidsrummet kl. 16.00 – 18.00. 
Man kan ligeledes aftale besøg, uden 
for denne åbningstid – kontakt da 
Verner Søvang – tlf. 75 34 83 43.

Der har ligeledes været afholdt gene-
ralforsamling, bestyrelsen forblev 
uændret og man er altid velkommen 
til at kontakte én af bestyrelsen, hvis 
man har effekter eller andet som, som 
kan være af lokalhistorisk interesse.

Bestyrelsen består af:
Næstformand Vera Styrbro
Kasserer Hugo Eriksen
Sekretær Mary Alsted
Medlem Johannes Antonsen
Formand Verner Søvang.
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Aflysning...
Vi ser os desværre nødsaget til at 
aflyse 4. maj – arrangementet dette år, 
ved mindestenene for de nedskudte 
flyvere i Filskov. Denne aktivitet vil 
blive genoptaget næste år.

Onsdag d. 2. marts 2011 havde arki-
vet i samarbejde med Grindsted 
Slægts- og Lokalhistoriske Forening 
og Danmarks Naturfredningsforening, 
Grindsted arrangeret et foredrag med 
forfatteren af bogen ”Tørvene Triller” 
– Jan Svendsen, Brande. 30 tilhørere 
fik en rigtig god aften ud af det – hvor 
Jan Svendsen fortalte om emnet og 
især om gravningen af tørv her i 
lokalområdet og nærmeste omegn. 

forsætter næste side

FILSKOV – hvor stammer navnet fra?
Sognenavnet Filskov (1502 Fylskov). Forleddet er glda. *fil ’fjæl’ 
eller *fili ’samling af fjæle’. Disse ord er begge sideformer til det 
glda. fial som vort nudanske fjæl er udviklet af. Filskov kan altså 
være ’skoven af hvis træer der fremstilles fjæle’.

Kilde: Gordon Albøge – Stednavne på Grindsted-Billund egnen



Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Skolejubilæet
I anledning af Filskov Skoles 50 års 
jubilæum i 2012 søger vi stadig skole- 
og konfirmationsbilleder af eleverne 
op gennem tiden. Vi mangler stadig 
flere årgange – så kig i gemmerne og 
lad os få billederne frem i lyset. 

Vi laver selvfølgelig en kopi og I får 
billederne retur igen. Det er meningen 
at billederne skal bruges i forbindelse 
med jubilæet. Hvad vi helt skal lave, 
er p.t. ikke planlagt, men vil afhænge 
meget materiale vi får ind. Så selv om 
man tror, at mit billede har man nok, 
så kom med det alligevel.

Bestyrelsen
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Filskov Friplejehjem:

Sangaften på Filskov 
Friplejehjem
Et år er gået, hvor vi har været rundt 
om alle årstiders sange på vores sang-
aftener, som nu er blevet en fast 
tradition.

Den næste sangaften bliver onsdag 
d. 25. maj 2011 kl. 19, hvor vi får 
den store fornøjelse at have Ronnie 
Olesen ved klaveret. Ronnie tager 
Bent Lauersen med, som spiller på 
violin. De vil udover at spille til 
fællessange også give smagsprøver 
på ægte wienermusik.

Glæd jer til aftenens arrangement. 
Sæt kryds i kalenderen og mød tal-
stærkt op.

     
Inga KristiansenWWW.denbetteentreprenoer.dk

Filskov

24 25 00 94

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

               



Filskov Fællesantenne:

Ny billigere digital boks 
YouSee har i et af deres nyhedsbreve 
informeret os om, at man nu kan ans-
kaffe en ny og billigere digital boks, 
i forhold til deres egne, som kan bru-
ges til at se deres digitale kanaler: 
YouSee Ready DVB-C boks fra 
Clint Kunder med ældre fjernsyn 
har nu mulighed for at se YouSee’s 
tv-udbud i digital kvalitet (udnytte de 
digitale clear kanaler) uden nødven-
digvis at abonnere på YouSee Plus 
eller investere i en ny fladskærm. 
   
Boksen sælges i detailhandlen
YouSee har certificeret to bokse af 
mærket Clint som YouSee Ready, og 
dermed kan detailhandlen tilbyde en 
digital boks, der opfylder vores stan-
darder og virker optimalt på YouSee’s 
kabelnet. 

’’Vi har en målsætning om, at 
vores kunder skal blive digitale - 
og her sænkes en barriere for at få 
flere kunder på det digitale signal.  

Selvom der de sidste par år er købt 
masser af fladskærme med indbygget 
DVB-C modtager, er der stadig flere 
husstande som har ældre fjernsyn, ofte 
som tv nummer 2 og 3 i husstanden, 
og de skal også gerne kunne se og få 
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fuldt udbytte af vores digitale signaler 
på skærmen’’, siger projektchef fra 
YouSee Jan Hjorth-Mosegaard.
 ’’Boksene fra Clint er ikke et alterna-
tiv til YouSee Plus, understreger Jan 
Hjorth-Mosegaard. Boksene har ikke 
On Demand-funktioner som Cinema, 
StartForfra og TV Arkiv, da der ikke 
er returvej i boksene. Og da boksene 
kun har én tuner, så må man nøjes 
med at se det program, der optages 
samtidigt. Man kan ikke optage ét 
program og se et andet, som med 
YouSee Plus. Dog er indholdet til TV 
Guiden leveret fra YouSee’’, slutter 
Jan Hjorth-Mosegaard.

Der udbydes 2 modeller
• Clint DC5 med harddisk og Clint  
 DC3 uden harddisk.
• Boksene kan købes i detailhand- 
 len hos Fona, Elgiganten og Expert.  
 YouSee sælger ikke boksene.
•   Begge bokse har kortlæser  
 (Common Interface), og der skal  
 benyttes et CA-modul (type  
 HHFB) og et YouSee Kort til at se  
 eventuelle Favorit- og ekstra pakker  
 fra YouSee. 

forsætter næste side



Filskov Fællesantenne, forsat:

Specifikationer
• Digital DVB-C MPEG4/MPEG2  
 modtager 
•  Common Interface (til CA-modul,  
 som skal være af type HHFB og  
 YouSee kort)
•  Indbygget 2.5” harddisk (kun DC5  
 /320 GB harddisk)
•   HDMI output
•   HD Ready
Læs eventuelt mere på Clints hjem-
meside: http://www.clintdigital.com/
da/produkter/details/104/47/media/
clint-dc5---kabel-tv-dvb-c-ci-hdd
    
Hos Elgiganten koster en Clint DC5 
pt. 1799,- og en DC3 koster pt. 799,-

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.danskkabel-
tv.dk/bredbaand/youseeplay/hvordan-
du-faar-yousee-play

Frekvensliste, Internet og IP 
telefoni oplysninger
Den gældende frekvensliste, oplys-
ninger om Internet og IP telefoni samt 
andre relevante informationer vil altid 
kunne ses på vores hjemmeside: 
http://www.filskovogomegn.dk/fils-
kov3.htm
Alle TV kanaler kan også modtages 
digitalt. Det kræver enten en digital 
TV boks fra YouSee eller et fjernsyn 
med indbygget DVB-C tuner.
 
En digital boks fra YouSee skal ind-
stilles på sub-net nummer 600.
Et TV med indbygget DVB-C tuner 
skal indstilles på sub-net nummer 
601.

Se eventuelt mere på YouSee’s hjem-
meside http://yousee.dk/privat/tv/

Bestyrelsen
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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 


