1,4 millioner samlet ind til friplejehjem
BILLUND 12.03.2009 kl. 11:47 Af Dorte Brandsen Filskov-borger donerer
200.000 kroner via sin virksomhed Billund Plast
Filskov: Filskov-borgerne er i fuld gang med at samle ind til et friplehjem,
som skal indrettes i det nuværende Filskov Plejecenter.
Derfor har en arbejdsgruppe siden 1. marts samlet penge ind blandt byens
borgere. Opbakningen er stor. Der er allerede samlet 1,4 millioner kroner
ind, og det tæller vel og mærke kun bidrag fra virksomheder, et bidrag fra
LAG Billund og en enkelt privat borger, som har doneret 50.000 kroner.
Én af de største bidragydere er Billund Plast, som ejes af Niels Hundebøll,
der bor i Filskov.
- Vi har doneret 200.000 kroner. Jeg er født og opvokset i Filskov og har en
forhåbning om, at jeg også skal ende mine dage der, siger Niels Hundebøll
om baggrunden for donationen.
Ifølge ham står Filskov-borgerne nu sammen for at få samlet de 3,2
millioner kroner ind, som et friplejehjem kræver i opstart.
- Jeg vil nødig ende i den situation, at min kone og jeg må flytte et andet
sted hen, fordi vi ikke kan blive i Filskov, siger Niels Hundebøll.
Han fortæller også, at en anden god grund til at bidrage er, at det vil skabe
arbejdspladser i byen.
- Jeg har hørt, et friplejehjem vil skabe 30-35 arbejdspladser, og det afleder
også muligheder for byens forretninger. Det er en god ting.
Niels Hundebøll føler sig desuden lidt ansvarlig for plejecentrets fremtid, da
hans morfars bror var Anton Moustgaard, som donerede pengene til
opførelsen af Alderdomshjemmet i Filskov, som senere blev til Filskov
Plejecenter.
- Han gav mange flotte beløb til blindesamfund og Kræftens Bekæmpelse, så
det er også lidt for hans skyld, vi gør det, forklarer Niels Hundebøll.
I alt stammer 1,1 million kroner fra virksomhedsbidrag, mens LAG Billund
har givet 250.000 kroner. En privat borger har doneret 50.000 kroner.
Arbejdsgruppen i Filskov har resten af måneden til at samle penge ind - det
er, hvad politiet har givet tilladelse til. Desuden er arbejdsgruppen i gang
med at søge fonde om penge.
- Jeg håber virkelig på, at vores bidrag kan være med til, at planerne kan
realiseres, siger Niels Hundebøll.

En anden af familien, Bygmester Claus Junge, søn af Karen Junge født
Moustgaard, Filskov har også doneret kr. 200.000.- til hjælp til byggeriet.

