Referat fælles foreningsmøde
Onsdag d. 22. august 2018 kl. 19.00- kl. 21.45
i Fjelstervang Landsbycenter
Rimmerhus Beboerforening sørgede for bordopstilling på torvet, kage og kaffe  Mange tak for
det

1.

Velkomst og punkter til evt. ved ordstyre Birthe Husted
Anette Sønderby er referent
Referat er skrevet med blå tekst

2.

Kort præsentation og orientering fra alle deltagende foreninger og institutioner.
Status? Hvad er relevant andre skal vide? Store arrangementer nævnes

Søndagsaktivitet d. 24. juni ved Bente Christensen








Fælles dag på tværs af foreninger i samarbejde med Ringkøbing Skjern kommune. Foregår
forskellige steder rundt i kommunen hver måned.
Allerførst tak til alle der kom og var med og som gav en hånd med ved opstilling og oprydning.
Dernæst en stor tak til Bjarne, Lone V, Inga og Henrik for at fortælle så levende om de
forskellige bygninger. Selv var jeg ikke med på rundturen, men flere har sagt, at det var rigtig
godt. Også tak til Kim for at lede gåturen, tak til Else for blomsterpynt på bordene, tak til Ebba
og Peter for kaffebrygning og tak til alle, der bagte kager til arrangementet. Der var rigeligt
med kager.
Der kom 25 og spiste frokost og med på selve gåturen var 42. Ca. halvdelen var lokale og
resten var udefra.
Det er opfattelsen, at alle syntes, det var spændende at høre om de forskellige byggerier, og
der blev også stillet nogle få spørgsmål.
Snakken gik lystigt både til frokost og ved kaffebordet, og på tomandshånd ville flere gerne
høre mere om især Udeforsamlingshuset. Alle syntes, det var et rigtig dejligt hus og kunne godt
se de mange muligheder.
Det blev en rigtig god dag til ”Søndagsaktiviteter” den 24. juni.

FIF ved Bente Christensen og Henrik Hammelsvang
U10 fodbold ved Henrik Hammelsvang: Det sidste år er der arbejdet på et fælles hold for U10 fodbold
drenge. Pt er Videbæk, Vorgod-Barde og Fjelstervang med. Vi er gået fra 15 spillere til 27. Holdet har
fået egne trøjer og bold. Så vi må se hvor det ender, om det klubsamarbejde er noget klubberne, vil til
at forsøge mere af. Tankevækkende at en by som Troldhede har 0 børnehold....
Program med træningstider er omdelt i skole og børnehave/vuggestue. Det kan også ses på
hjemmesiden www.Fjelstervang.dk og på FB. Ekstra eksemplarer findes ved købmanden.
Nye tiltag med yoga, damefodbold og floorball. Børneyoga og madlavning for børn kommer igen til
foråret.
Badminton mangler en træner. Der er en del børn der gerne vil spille badminton. Nogen der kender
nogen?
FDF ved Claus Jensen, Lars Christensen og Inga Bank Olesen





Mødes onsdag og torsdag. Puslinge torsdage kl. 16.30 – 18.15 er kommet godt i gang.
Ny kredsleder - Heidi og Thomas deler posten
Sommerlejr 2019 bliver en udlandstur for de store
Brændeskur er blevet færdig

Indre Mission og missionshuset ved Peder Christensen


Møde hver torsdag aften
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Menighedsrådet ved Grethe Mortensen







Aktiviteter følger kalenderåret
Menighedsrådet arbejder bl.a. på nye vinduer til kirken. Kirketårnet skal også snart renoveres
pga. løse sten. På kirkegården sker der mange spændende tiltag. Flere nedlagte gravsteder
giver nye muligheder med skov og stier. Der findes forskellige former gravtyper.
Kirkebladet udkommer 3 gange om året. Håber det er til glæde for det er ressourcekrævende.
Der er mulighed for godt gratis undervisningsmaterialer fra RAMS.
Der arbejdes på at udskifte tavle ved kirke evt. med elektronisk udgave.
Der arbejdes ligeledes på lys på kirken

Byfesten ved Helle Kramer og Janus Frøslev




Byfesten 2018 gav ca. 52000 kr. i overskud
Snart generalforsamling - Udvalget for byfest 2019 er besat
Næste byfest bliver d. 29. maj - 1. juni 2019 = Kristi Himmelfartsferien 2019

Købmanden ved Kirsten Kragelund



Tak til alle foreninger, der køber ind til arrangementer mm
Købmandsfest d. 7/9 - tilmeldinger modtages hos købmanden

Havekredsen ved Judith Vestergaard og Anna Fløe




4 årlige arrangementer, hvor alle er velkomne. Der udgives pjece med de forskellige
arrangementer. Findes bl.a. ved købmanden
25 medlemmer. Flere deltager i arrangementer uden er være medlem og det er fint
Holder lysfest på tirsdag d. 28/8 kl. 19.30 hos Anna Fløe

Beboerforening Rimmerhus ved Inga Bank Olesen, Pia Majlund og Henrik Hammelsvang




Sommerfest næste lørdag med god opbakning
Legepladsudvalg - der arbejdes på pengeyngel til udvidelse af legeplads. Det bliver rigtig godt
Frysehus skal bevares.

Søndagsskolerne ved Dorit Overby


Børneklub hver mandag eftermiddag for 1. – 3. kl kl. 14-15.30 og mandag aften for 4., 5. og 6.
kl. i missionshuset

Foreningssamvirke RKSK ved Claus Jensen


Der arbejdes fortsat på afskaffelse af 25 års reglen, så også medlemmer over 25 år kan få
tilskud / ikke trække tilskud ned

Brugerrådet for Udeforsamlingshuset ved Anette Sønderby






5 års fødselsdag d. 29/9 med kaffebord og helstegt pattegris
Økonomisk render det rundt og vi får sat penge fra til vedligehold og reparationer.
Udeforsamlingshuset vil gerne stå som medarrangør ved arrangementer for alle.
Brug gerne huset og området mest mulig. Hvis man ønsker at være sikker på at huset er ledigt,
så book ved Gitte Anneberg på sosa@privat.dk eller 40 82 21 58. Booking er gratis for
foreninger fra vores område.
Ved spørgsmål eller kommentarer til det praktiske / selve huset kontakt Gunner Andersen eller
Max Wolf

Borgerforeningen for Fjelstervang ved Birthe Husted
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Birthe har kontakt til landsbypedeller - så sig til hvis der er opgaver der ønskes udført
Flagdag - kan også tilkøbes
Der er lavet en storytel original krimi som foregår i Fjelstervang. ”Pyromanen” er skrevet af
Inger Wolf, som ofte har været på besøg i Fjelstervang som barn. Udeforsamlingshus og
vejnavne mm er brugt i krimien. Findes som e-bog. Læs evt. mere på www.bogfidusen.dk Kan
anbefales.

Fællesbestyrelsen Børnenes Allè ved Mathilde Smedegaard og Pia Majlund





Ny bestyrelse er kommet godt i gang
Der er mange børn i vuggestuen og i børnehaven
Nyt tiltag i SFO -> ud i det blå -> når man har sagt ja til noget så skal man fuldføre -> bliver
spændende at prøve
Succes med Pædagogisk døgn -> næste år bliver det d. 26/4

Datoer for børnehave + vuggestue:
7/9-18 - bedsteforældredag (9.30-12)
23/10 - forældremøde (18-21)
7/12 - Juleklippedag med forældre
26/4 - Pædagogisk døgn
2-3/5 - Førskolebørnene på koloni
Der regnes med at blive holdt sommerfest/20 års fødselsdag for børnehaven i August 2019, men
datoen er ikke fastlagt endnu. Mere herom senere
Datoer for SFO:
23/8 - forældremøde (17-18)
12/11 - Juleværksted
23/11 - Julehygge m. forældre
3/12 - Juleindkøbstur
8-9/2 - Film maraton
26/4 Pædagogisk døgn
23/5 - Bedsteforældredag
27/6 - Fælles fødselsdag SFO
Derudover er der 7 arrangementer i SFOens åbningstid der hedder ud i det blå - de ligger 27/8, 10/9,
1/10, 29/10, 29/4, 27/5 og 11/6.
Støtteforening for Børnenes Alle



Har i foråret 2018 samarbejdet med Brejninggård Efterskole om bosætningsprojekt. Det var
positivt og har bl.a. resulteret i nogle reklamefilm -> det ser vi mere til
Støtteforeningen er arrangør med aftensmad til Udeforsamlingshusets 5 års fødselsdag d. 29/9

Styregruppen for Fjelstervangs fremtid ved Birthe Husted


Selvstændigt punkt på dagsorden

Velkomstambassadører Bente Christensen og Anette Sønderby
Der er i første halvdel af 2018 tilflyttet 11 nye familier i området – det samme som hele 2017.
De fleste er meget positive over at blive budt velkommen og få en velkomstpakke
Desværre må vi ikke længere få lister over tilflyttere – den nye persondatalov tillader kun henvendelse
til nye borgere, når de selv har givet tilladelse til det. Kommunens bosætningskoordinator Dorthe
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Frydendahl oplyser, at kommunens velkomstbrev indbyder de nye borgere til at kontakte Dorthe, som
så giver beskeden videre – ikke den bedste løsning.
Det er derfor meget nødvendigt, at alle er obs på at give besked til en i velkomstambassadørgruppen,
når der kommer nye beboere i vores skoledistrikt.
Velkomstambassadørerne er





Bente Christensen
Bjarne Svendsen
Kirsten Husted
Anette Sønderby

Nogen som ønsker at sponsorere til velkomstpakkerne, så sig endelig til
Irene Lund Pedersen repræsenterer Ringkøbing-Skjern kommune
Hilsen fra Støtteforening for Købmanden


Arbejder på købmandsfest d. 7/9. Tilmelding inden d. 27/8

Hyggeklub i Fjelstervang Landsbycenter eller Udeforsamlingshus - ikke repræsenteret


Mødes hver tirsdag kl. 14.30 – 16.30 til hygge, kortspil, bob mm

Hilsen fra Vorgod – Fjelstervang jagtforening ved Christian Dal Nielsen, som desværre er
forhindret i fremmøde. Skal hilse og sige at Fjelstervang skole inviteres på jagt den 15. december
Hilsen fra Børnenes Allè ved skoleleder Peter Ulriksen, som desværre er forhindret i fremmøde:
”Børnenes Allé Fjelstervang er kommet godt ud af starthullerne, og alle er fuld af forventning til et godt
”skoleår”, både i vuggestue, børnehave, skole og SFO.
Særligt for dette år skal medarbejdere i vuggestue/børnehave på et længerevarende forløb, hvor de
skal blive gode til at arbejde ”professionelt lærende”. Det håber vi kan give masser af ny pædagogisk
energi – selvom det kan være svært at forestille sig et løft af noget, der i forvejen ligger i toppen J
Der er mange nye børn i vuggestue og børnehave, næsten helt overvældende, men et utrolig positivt
signal om, at der leveres et suverænt arbejde. Vores store opgave bliver at bevare de familier og børn
helt frem til børnene skal videre fra 6. klasse.
På skolen kommer der et massivt fokus på faglig udvikling af de store fag dansk og matematik –
ligesom det lidt mindre sprogfag engelsk kommer under lup. Det vil foregå gennem arbejde i netop
”professionelle lærende fællesskaber” og en særlig arbejdsmetode, som alle lærere og undertegnede er
oplært i – ligesom vuggestue/børnehave også kan se frem til i år.
Vi har indført et ”læsebånd” på skolen, hvor alle elever læser i ro og fordybelse 20 minutter hver dag
lige efter middagspausen, og vi har gjort skoledagen kortere for de yngste elever (4 lektioner for 0.
klasse og 3 lektioner for 1-3. klasse). Det er de største forandringer, og vi glæder os til at vise verden,
at vi kan gøre tingene endnu bedre! Det eneste, der for alvor kan skabe fremgang for en skole er….
når skolen er god!
Vi har siden i vinters fået nye folk på nøgleposterne: ny institutionsleder, ny pedel og ny sekretær – og
vi har fået super gode folk ind i huset i den forbindelse. Så dejligt!
En ny bestyrelse er trådt i arbejdstøjet. Det er godt at se, at mange nye kræfter er klar til at bære
videre. Der bliver brug for alle mand, når vi skal hjælpe med at løfte Børnenes Allé igennem nogle år
med faldende børnetal.

4

Referat fælles foreningsmøde
Onsdag d. 22. august 2018 kl. 19.00- kl. 21.45
i Fjelstervang Landsbycenter
Når vi taler om faldende børnetal, så kom der fra kommunalt hold en fremskrivning i 2018, som antog,
at skolen ville have 67 elever i år – vi har 73. Analysen fortæller også, at vi næste år vil komme på 59
elever; men tæller vi vores børn, og går ud fra at næsten alle bliver hos os, så hedder tallet stadig 73.
Det samme gør sig gældende i 2020, at hvis vi tæller vores børn, så bliver vi på 73. Det betyder, at
skal rapporten passe, så skal vi miste 14 børn til andre skoler i løbet af de næste to år og ellers miste
lidt igen år 3.
Det bliver ikke med min gode vilje, og hele Fjelstervang kan godt være stolte af, at det som minimum
ser meget bedre ud, end fagfolk har analyseret sig frem til. Men tal skal tages meget alvorligt!
Vi kan ikke hvile på laurbærrene – og det gør vi heller ikke.
Hvor der er vilje er der vej, og ingen fra politisk hold rasler med sablerne i forhold til at lukke skoler –
en sag, som vi håber at få mere klarhed over efter de kommenede forhandlinger i byrådet. Det er
vigtigt for tilflytningen, at folk stoler på en fremtid for skolen.
Jeg har det som jeg altid har haft det: det ville ikke være sjovt – hverken for mig eller for jer – at have
en skole med 50 elever. Så vi ved, hvad vi har at gå efter.
Godt møde til jer!
Venlig hilsen Peter Ulriksen”
3.

Koordinering af store arrangementer
Kalender på Fjelstervang.dk er gældende. Send datoer hertil

Fælles rengøringsdag i Fjelstervang i foråret 2019? En event?
Udeforsamlingshuset og FIF holdte sidste år fælles forårsklargøring med succes. Fælles
formiddagskaffe og frokost fungerede godt. Der kom andre end bestyrelserne. Flere som vil med næste
år? Kontakt Anette Sønderby, hvis det har interesse. Det bliver d. 6/4 2019. Tages med til mødet i
januar.
Fjelstervang Byfest udvalget arrangerer stand up comedy d. 10/11 i Fjelstervang Landsbycenter - vil
forsøge at lave overskud til en endnu større stand up comedy til byfesten
FDF overvejer fremtiden for arrangement Sankt Hans` aften.
Obs - husk at bruge aktivitetskalenderen på www.Fjelstervang.dk
Vi snakker om koordinering og tænke i fælles arrangementer, hvor det giver mening
4.

Nyt fra kommunen ved Irene Lund Pedersen

Irene er nyvalgt i byrådet og bor i Vorgod-Barde. Valgt ind for Socialdemokratiet. Der følger meget
arbejde med i byrådsarbejdet i forskellige udvalg og mange forskellige andre møder mm
Er glad for at få lov at deltage i vores møde og synes det er godt vi holder dette møde.
Info fra kommunen:




Arbejder på endnu mere åbenhed i kommunen
Overskrift for kommunen er fortsat ”Naturens Rige - liv og udvikling i nærheden”
Skal i gang med plan og strategi og samler inspiration forskellige steder og ved inddragelse af
borgere
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5.

Ny politik om landdistrikter er også på vej - vi opfordres til at holde øje med det og deltage
aktivt i høringsfasen
Der er budgetkonference de næste 2 dage. Ny skattereform har medført - 40 millioner, så der
skal spares. Det hører vi helt sikkert mere til
Status og fremtidige projekter ved Styregruppen for Fjelstervang

Projekt om det gamle farveri. Der arbejdes på byforskønnelse af området
Mangel på lejeboliger. Spurgt om landdistriktsrådet kan hjælpe, da det kræver investering. Der
arbejdes videre på løsninger
Stier i området - mellem Vorgod Østerby, Rimmerhus og Fjelstervang. Der er planlagt et orienterende
borgermøde d. 27. september
Fælles ny hjemmeside for Vorgod Østerby, Rimmerhus og Fjelstervang. Har fået bevilget penge fra
Landdistriktsrådet og et grafikerfirma er i gang. Foreninger mm bliver indkaldt til møde når firmaet har
forslag til et produkt. Nuværende skal vi huske at bruge www.Fjelstervang.dk
6.

Fælles generalforsamlinger 2019?

Borgerforeningen, Støtteforening for Børnenes Alle og Brugerråd for Landsbycenter holdt sammen i
2018. Hvis flere er interesseret så kontakt Birthe birthehusted@gmail.com
7.

Fælles julehilsen med bl.a. julearrangementer og købmandens åbningstider planlægges

Yes - vi vil gerne have lavet fælles julehilsen igen
Skal deles ud sidst i uge 46. Deadline d. 1. november. Materiale sendes til Helle på
Helletrunte@gmail.dk. Peter Christensen koordinerer uddeling.
8. Næste møde planlægges
Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 19.00 i Fjelstervang Landsbycenter
Anette laver dagsorden. Punkter modtages inden d. 11. januar
Opstilling af store og borde + sørge for kaffe og kage:
2019 januar: Fjelstervang Missionshus
2018 august: Rimmerhus Beboerforening
2018 januar: Støtteforening for Børnenes Allè
2017 august: FDF
2017 januar: FIF
2016 august: Menighedsrådet
2016 januar: Havekredsen
2015 august: Menighedsrådet
2015 januar: Brugerrådet for landsbycenter
2014 april: Søndagsskolen
2013 april: Haveforeningen
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9.

evt.

Dejligt med lokal kunst ved købmanden - tak for det Inga
Buskørsel - der er udfordringer med lang transporttid for skolebørnene. Der arbejdes på en løsning
Vi har mange fantastiske steder som gerne skal vises frem - Birthe kontakter Grethe når PR gruppen
skal have næste møde

Tak for et rigtig godt møde
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