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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2017.
Dette blad dækker månederne: februar, marts og april.
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Niels Erik Adelsbøll, Engdraget 5

75 34 83 48

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

Filskov Friplejehjem

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Friplejehjems Venner

Sonja Laustsen, Engdraget 10

75 34 81 44

Filskov Friskole & Børnehave

Brian Nissen, Toften 24

20 73 19 65

Filskov Idrætsforening

Lene Carstens, Åbrinken 3

28 35 89 02

Filskov Indre Mission

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Jagtforening

Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31

51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv

Jakob Kristiansen, Toften 11

51 24 84 75

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Pensionistfor.

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Holger Villumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps

Verner Rahbek, Omme Landevej 46

40 64 83 91

Viadukthallen Filskov

Verner Søvang, Engdraget 4

53 66 83 43

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Medlem af Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

75 34 84 58

Regnskabsfører

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

Redaktion:
Mette Østergaard
Hjortlundvej 5, Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 63 · Mobil 24 678 123

Mail: infofilskov@gmail.com
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Filskov Hjertestiudvalget:

Filskov Vandværk:

Nytårsmarchen 2017

Generalforsamling

Årets nytårstaler: Henrik Arvad, fortalte om årets gang i foreningen: Bl.a.
omkring det nye samarbejde med
Blåhøj, årets gode sportsresultater,
den nye spillerdragt og Lalandia cup
der giver meget arbejde men også
en god indtjening. Tak til Henrik for
talen.:-)
Efter turen rundt på stien, hvor der
var en lille opgave til alle, gik turen
tilbage til anlægget til lidt at varme
sig på. Det var også nødvendigt. Det
var koldt, men alle hyggede sig.
Hjertestiudvalget

Årets ordinære generalforsamling
afholdes onsdag den 29. marts på
Filskov Kro kl. 19.30.

Kontakt

Henvendelse om flytning og regning
rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej
24, 7200 Grindsted, telefon 7532
1166, e-mail: mail@gev.dk.
Henvendelse om ny tilslutning eller
driftsforstyrrelser og andre tekniske
forhold rettes til Filskov Vandværks
formand Kent Røndbjerg, Kærtoften
22. Telefon 2244 0275. kentrondbjerg@gmail.com
Mere oplysning om Filskov Vandværk
finder du på http://filskov.infoland.dk/
forsyning/filskov-vandvaerk/
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Filskov Friskole og Børnehave:

OPRÅB - en ”luksussituation”

Filskov Børnehave har siden efteråret
2016 oplevet meget stor tilgang til
børnehaven og kommer således inden
sommerferien 2017 op på næsten 50
børn.
Da børnehaven aktuelt kun er godkendt til 50 børn, gør vi derfor alle
forældre med børn i alderen 0 – 3 år
opmærksom på, at det er vigtigt at
melde sit barn ind i børnehaven så
tidligt som muligt – også selvom der
kan være lang tid til den egentlige
børnehavestart.

Indmeldelse kan foregå ved henvendelse til afdelingsleder, Kirsten
Nyholm på tlf. 2348 3335 el.mail:
kn@filskovfriskole.dk eller direkte på
www.filskovfriskole.dk – børnehaven
– information.
På forhånd tak til alle.
På bestyrelsens vegne
Johan Andersen
Skoleleder

Når bestyrelsen på sigt kan se, hvor
mange børn, som gerne vil i børnehave, er det muligt i god tid at planlægge
efter dette lokalemæssigt. Vi beder jer
alle om at fortælle det de rette steder
rundt omkring, så vi kan undgå, at
nogle kommer i klemme for en plads
lige pludselig.

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov
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Filskov Viadukthallen:

Viadukthallen

Godt nytår til alle.
Nu er alle aktiviteter så småt ved at
være i gang, og det ser ligeledes ud til,
at 2017 bliver et år fyldt med aktive
børn og voksne.
Vanen tro startede året med hovedrengøring af hallen - der kom mange for
at hjælpe til - så det kunne klares på en
formiddag - Tak for det.

Husk at låse efter jer...

Desværre må vi igen løfte en pegefinger - Vi har gentagne gange fundet
dørene åbne efter at hallen har været
brugt - husk at det er "lederen" der er
ansvarlig for at låse efter sig når aktiviteten er slut. (Gælder både hal og
baderum)
I 2016 investerede hallen i nye motionsredskaber, ligesom det "gamle"
spinningsrum blev taget i brug - godt
at se at tingene bliver brugt.
Regnskabet for 2016, kan i skrivende
stund ikke offentliggøres - det forventes at være klar i slutningen af februar
år.

Af større investeringer i 2017 kan
nævnes, at bestyrelsen har besluttet
at anskaffe yderligere 100 stole - vor
service bliver opgraderet og fornyet således at der kan dækkes op til vore
gæster. Måltavlen skal renoveres - det
vides pt ikke om det kun er keyboardet eller hele systemet der skal udskiftes. Ligeledes vil der blive kigget på
vor Wi-Fi system, der ikke er fuldt
dækkende i hele hallen.
For nuværende arbejdes der hårdt på
at få en ny hjemmeside op at stå således at vore kunder nemmere vil
kunne booke lokaler i Viadukthallen.
Der er pt lavet et udkast - og man kan
i øvrigt følge processen på - http://
viadukthallen-dk.danaweb5.com.
Hjemmesiden skulle gerne stå klar i
løbet af 1. kvartal 2017.
På gensyn i 2017.
Bestyrelsen
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Filskov Kontaktudvalg:

Ny finansieringsmodel

Ny finansieringsmodel for driften af
Kontaktudvalget fra januar 2017.
Kontaktudvalget har i 2016 bl.a.
arbejdet med at finde en holdbar økonomisk model for ”driften” af Filskov
som lokalområde. Overvejelserne har
gået ud på at sikre en nem administration, tilstrækkelig tilførsel af driftskapital, samt at få den bredest mulige
fundering i lokalområdet.
Efter en høringsrunde i de bestyrelser, som er med i Kontaktudvalget
i perioden august – november 2016
blev følgende model fundet egnet og
vedtaget i Kontaktudvalget:
De 16 medlemmer af Kontaktudvalget
betaler hvert år i februar enten 500,
1000 eller 2000 kr. i forhold til størrelsen af foreningens/den selvejende institutions/forsyningsselskabets
omsætning. Bestyrelserne har selv
valgt hvilken kategori foreningen
eller institutionen deltager med.
Beløbet giver samtidig ret til at få
annoncer og indlæg i INFO. På den
måde sikres det, at de selvejende
institutioner kan betegne beløbet som
reklameudgifter i deres regnskaber.
Private firmaer betaler, som hidtil, for
deres annoncer i INFO.

Denne model sikrer Kontaktudvalget
et driftsgrundlag på 21.500 kr. årligt.
Sammen med det kommunale tilskud,
som fra 2017 er sat op til 20.000
årligt, sikres hermed, på en overkommelig og solidarisk måde, et solidt
driftsgrundlag for Kontaktudvalget
fremover.
Kontaktudvalget ønsker med dette
indlæg at takke alle jer i foreningerne
og i bestyrelserne for de selvejende
institutioner og forsyningsvirksomhederne for den store velvilje forslaget
har nydt. Endnu engang har vi formået at stå sammen om en vigtig og
langtidsholdbar løsning på de økonomiske udfordringer, som også kommer til os i Filskov fremover.
Venlig hilsen
Johan Andersen
Formand
Kontaktudvalget.
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Filskov Pensionistforening:

Siden sidst...

Den 2. november havde vi foredrag
med Søren Ervig. Han viste billeder og fortalte om sine rejser i bl.a.
Canada. Vi så også billeder fra områder med vildt i Danmark, hvor han
var kommet rigtig tæt på dyrene.
Jeg syntes vi havde en hyggelig eftermiddag.
Den 3. december var der udflugt til
Lübeck. Vi kørte hjemmefra kl. 7.00
og gjorde et stop på motorvejen, for
at servere kaffe og rundstykker, som
vi kunne nyde mens turen gik mod
Tyskland. Vi havde yderligere et stop
for toilet besøg, rygning eller bare at
strække benene. Inden vi ankom til
Lübeck fik vi en madpakke med 3
stk. smørrebrød. Vi ankom til Lübeck
kl.11.15 hvorefter vi gik en tur op
i byen, hvor Lars fortalte om den
gamle by med byporte. Vi så også
et udstillingsvindue med en konditor
der sad og lavede mange forskellige
marcipan figurer, der var også smagsprøver. Dernæst så vi et marcipan
udsalg, og det de ikke havde der, i
marcipan er ikke værd at skrive om.
Så kom vi op på rådhus pladsen, der
var plastret til med juleboder, videre
op på strøget, her fortalte Lars, at da
de byggede en kirke kneb det med tid,

derfor allierede de sig med en trold.
Så gik det hurtigt med at få kirken
bygget, de fortalte dog først til sidst
at det var en kirke, så blev trolden så
sur, at han tog en kæmpesten og ville
smadre kirken, men så lovede de ham
at de ville bygge en kro overfor, og så
var trolden formildet. Det blev dog et
rådhus med en kælder beværtning.
På gågaden var stenen og trolden
udstillet, det var en lang og stor sten,
hvorpå der sad en trold i bronze.
Der var ikke mindre end 7 kirker i
byen hvoraf Jacobikirken var den
mest bemærkelsesværdige. Det var en
sømandskirke, der havde resterne af
en redningsbåd der blev benyttet d.21.
september 1957, da den 4-mastede
bark Pamir, bygget i 1905 satte kursen mod Hamborg fra Buenos Aires
røg den ind i en storm og forliste ud
for Azorerne, midt i Atlanten. Den
var lastet med 3.780 ton byg, som på
grund af en strejke, blandt havnens
arbejdere, bare var løst stuvet i lasten.
Der var 86 besætnings medlemmer
heriblandt 52 kadetter. Kun 4 besætningsmedlemmer og 2 kadetter blev
fundet i live.
fortsætter næste side
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Filskov Pensionistforening, forsat:

Der gik en historie om en lille dreng,
der skulle have varerne skrevet
hos købmanden til far kom hjem.
Købmanden sagde til ham, du ved jo
godt din far ikke kommer hjem, hvortil drengen svarede, far sagde han
kommer hjem så det gør han. Han var
en af de overlevende.
Derefter fik vi et par timer op egen
hånd, så vi kunne gå på opdagelse
blandt alle boderne på gå gaden.
Kl. 14.30 startede vi turen hjemad, vi
var inde hos Duborg for at handle og

spise aftens mad. Vi var hjemme ved
20.00 tiden, efter en god men lang
dag.
Den 7. december havde vi Lucia
optog, hvor 6 klasse sang og spillede.
Der efter fik vi æbleskiver og gløg. Vi
sluttede af med Inge Adelsbøl læste
en historie og vi sang et par sange.
Den 25. januar er der generalforsamling.
Bestyrelsen
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Filskov FDF:

Der blev afholdt andebanko i
Multihuset d. 8. november med stor
succes! Stemningen var høj og spændingen på bristepunktet, da de første
fire ænder røg på én gang! Vi vil
gerne sige tak til de fremmødte for at
gøre et godt indhug i både kaffe og
kage allerede inden starten var gået,
og en stor tak til vores sponsorer for
fine præmier:
•
•
•
•
•
•

Salon Anna, Blåhøj
Filskov IT
Bakkeregn
Biosol v. Ina Meldgaard
Min Købmand
XL Byg, Sønder Omme

Fastelavn

Søndag d. 26. februar afholder FDF
Filskov fastelavn i Multihuset. Vi
starter med gudstjeneste i kirken kl
14.00. Kom og slå katten at tønden –
du er selvfølgelig udklædt ☺

Banko

Onsdag d. 22. marts afholdes der igen
banko i Multihuset kl. 19.00.

Generalforsamling

Tirsdag d. 28. marts afholder FDF
generalforsamling i Multihuset kl.
19.00. Kom og gør din indflydelse
gældende.
Med venlig hilsen
Filskov FDF
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Filskov FDF, forsat:

Priser for leje af Multihus, shelter og udeområde
Multihus

Konfirmation/barnedåb/familiedag mm. 1 dag: 1500,- + forskud 500,- I alt 2000,- kr.
Konfirmation/barnedåb/familiedag mm. 2 dag: 2500,- +forskud 500,- I alt 3000,- kr.
Hele huset ved møde/kurser mm. På hverdage 100,- kr./time min. 300,- kr.
Hele huset i weekend. 150,- kr./time min. 1000,- kr.
Der må ikke afholdes vilde fester, og der må kun overnattes efter aftale med udlejer.
Nøgle udleveres og afleveres efter aftale.
Lejeaftale er indgået ved betaling af forskud.
FDF Multihus skal afleveres rengjort. Pris ved manglende rengøring 800,- kr.
Ved aflysning fra lejers side er forskud tabt.

Shelter og udeområde

Shelter og udeområde med adgang til toilet/brus / udekøkken 30,- kr./pers./døgn.
Forældre/familie/skole-arrangement hverdage 300,- kr. - weekend 500,- kr.
FDF Filskov Industrikrogen 2, Filskov, 7200 Grindsted.
Kontakt: Sofus 2425 0094 / info@denbetteentreprenoer.dk
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Arkiv nyt...

Godt nytår til alle.
Vi er godt i gang i Arkivet - hvor 2017
bliver et spændende år. Det er netop i
år 100 år siden tog og jernbane kom til
Filskov. Det agter vi at fejre - så derfor
bliver der lavet en udstilling omkring
dette d. 11. november 2017. Vil ikke
endnu afsløre for meget - men der vil
ske ting og sager - nærmere herom senere. Vi vil gerne opfordre til, at man
kigger i gemmerne og hvis nogle ligger inde med ting der relaterer sig til
jernebanen, vil vi gerne låne det (I vil
selvfølgelig får tingene tilbage).
I år vil udflugten blive lavet på en
hverdag - d. 11. juli - her er alle velkomne (som altid) og vi opfordrer til,
at man tager børnebørn, naboens børn
o.s.v. med på udflugten. Turen er arrangeret således at der er masser af
ting for børn at opleve. Hvor turen går
hen, vil fremgå af nedenstående program.

Medlemskab

Vi vil i øvrigt gerne opfordre alle til at
tegne et medlemskab af FLA. For husstanden koster det 50,- kr. pr. år.. Der
vil hænge indmeldelsesblanketter ved
FLA's postkasse i Viadukthallen. I er
dermed med til at bevare "Filskovs
Fortid til Fremtiden".
Bestyrelsen

Åbningstider i Arkivet
1. mandag i mdr.
Fra kl. 9.30 til kl. 11.30
1. onsdag i mdr.
Fra kl. 19.00 til kl. 21.00
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Kommende arrangementer
i Lokal Historisk Arkiv
14. februar
		
		
		

Generalforsamling/Årsmøde Kl. 19.00 i arkivet.
Kurt Nørgård kommer og fortæller om, hvordan 		
det går med besættelsessamlingen i Grindsted.
Filskov Lokalarkiv er vært ved kaffe & brød.

28 .febr.31. marts
		
		

Udstilling i Billund Centeret, i samarbejde med
arkiverne i Billund Kommune.
Vores tema: Jernbanen 1917-1971.
Åbning 28. febr. kl. 14.00.

4. maj		
Mindehøjtidelighed ved ”Flyverstenene”
		
Brunbjergvej kl. 18.00 og derefter Vildkjærvej.
		
Efterfølgende kaffe i hallen.
		
11. juni		
Åbent hus i Arkivet (søndag i Byfesten)
		
Fra kl. 13,30 til kl. 16,00.
		
Udstillingen fra Billundcentret vises.
		
Arkivet giver kaffe.
11. juli		
		
		
		

Udflugt (Slå et kryds i kalenderen)
Se under Infoland under fritid eller i Info.
Turen går til Bryrup-Vrads Veteranbane, den
genfundne jernbanebro og Himmelbjerget.

11. nov		
(1917).		
		

100 året for jernbanens etablering i Filskov
Ret til ændringer forbeholdes.

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 - 13.00

PRIVAT DAGPLEJEN

Julsmølles små stjerner v/Lone E. Julsmølle

Blåbjergvej 20 · Filskov · 7200 Grindsted · Tlf. 2130 0504

dagplejen.jss@outlook.dk · www.julsmølles-småstjerner.dk

os på
!

Filskov
!

Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk

Filskov-IT
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.filskov-it.dk

FEBRUAR

MARTS

1.
3.-5.
6.
7.
13.-17.
16.

Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Lalandia Cup.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Kor-dag 4.-5. kl. - Budgetmøde bestyrelsen.
Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge med Musical.
Filskov Friskole og Børnehave: Skolefest med Musical.

1. feb. Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge 0.-9. klasse.
1. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 9.30-11.30.
6. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
14. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Generalforsamling / Årsmøde kl. 19.00 i Arkivet.
26. Filskov FDF: Fastelavn i Multihuset, med start i kirken kl. 14.00.
28. feb - 31. marts Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Udstilling i Billund Centret
11. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
13.-18. Filskov Friskole og Børnehave: Vinterferie.
20. Filskov Friskole og Børnehave: Basketstævne 6.-8. kl.
22. Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften med Bjarne og Ronnie kl. 19.00.
23. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
27. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus - Fastelavn i Friskole og Børnehave.

Det sker i Filskov

Filskov Friskole og Børnehave: 7. kl. konfirmandtur.
Filskov Friskole og Børnehave: Start skole-hjemsamtaler.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov FDF: Bankospil i Mulithuser kl. 19.00.
Filskov FDF: Generalforsamling i Multihuset kl. 19.00.
Filskov Vandværk: Generalforsamling kl. 19.30 på Filskov Kro.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøde i børnehaven med
valg af bestyrelsen

Filskov Friskole og Børnehave: Start før-skolegruppen.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friskole og Børnehave: Affaldsopsamling i Filskov.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Friplejehjems Venner: Modeopvisning kl. 14.00
Filskov Friskole og Børnehave: Generalforsamling Filskov Friskole på Sognegården.
Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Valgfagsperiode 2 slut.
Åbent Hus
Filskov Friskole og Børnehave: Fælles Naturdag m. FDF.

17.
20.
22.
22.
28.
29.
30.
		

1.
3.
5.
5.-7.
6.
7.
8.
10.
20.
21.
27.
		
28.

APRIL

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

Hjortlundvej 13 A · Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8348 · www.filskovenergi.dk

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Februar:
2. Sangaften ved Benjamin Hougaard, Musiksekretær i IM.
6. Kredsmøde i Billund kl. 19:30 ved Daniel Ettrup Larsen
		 Emne: Hvordan tager vi imod vores Muslimske næste.
23. Familieaften ved Børneklub ved Svend Erik Petersen.
		 Fællesspisning k. 18:00 - Møde start kl. 19:00.
25. Missionshuset gøres hovedrent kl. 9:30 til 12:30.
		 Alle der kan - Jacob har brød med.

Marts:
2. Møde og generalforsamling for Filskov IM ved Henrik Bak, Grindsted
2. Kreds arrangement - Kvindedag, Vorbasse Sognehus kl.14:00
		 Ved Vibeke Sode Hjorth, Børkop.
16. Møde med emnet: Hvorfor be` Fadervor? ved Oda Mølgaard Hansen, Ølgod.
30. Møde ved Bjarne Lindgren Christensen, Missionær i Ringkøbing.

April:
6. Soldatervenner stævne.
20. Møde ved Henning Hansen, Give.
25. Kredsmøde og kreds-generalforsamling i Bække kl. 19:30
		 Ved Arne Nørgaard, Kolding.
27. Familieaften ved IM - Fællesspisning kl. 18:00. Medbring egen mad, eller gå
		 sammen med andre. Møde start kl. 19:00. Tale ved Bent Neesgaard Nielsen.

Maj:
4. Fællesmøde med menighedsrådet, holdes i missionshuset. Aftnens holdes af
		 SAT-7, som er en kristen TV station der sender i mellemøsten.

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset,
Omme Landevej 8, Filskov - Enhver er velkommen.

For yderligere info, kontakt formand Jakob Kristensen, telefon 7534 4343, mobil 2078 2126.
Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov Indre Mission. Hvis man ønsker at være med i sådan
en gruppe, kontakt formanden for yderligere info om grupperne og om hvornår disse mødes.

Børne- og Juniorklub med tilknytning til Filskov Indre Mission.

For børn i alderen 5 år til 3. klasse er der hver anden mandag eftermiddag Børneklub.
For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse er der Juniorklub.
For mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen, telefon 7534 4211, mobil 3177 1271
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Billund Kommune:

Filskovs borgertilpassede
genbrugsplads

Borgerne i Filskov, Fællesrådet og
Billund Kommune er godt igang med
arbejdet, der skal lede frem til den nye
genbrugsplads i Filskov.
Ud fra jeres ideer fra tidligere møder
er design- og indretning af genbrugspladsen på vej i udbud.
Dette nye servicetilbud fra kommunen er et led i at skabe endnu mere
attraktive landsbyfællesskaber og kan
kun lade sig gøre med hjælp fra lokale
frivillige, der bidrager til at det bliver
en succes.
Der arbejdes på nuværende at få opbygget en kort uddannelse for de frivillige, så de er godt klædt på og er
trygge ved at hjælpe til på genbrugspladsen. Uddannelsen skal opkvalificere de frivillige til at blive genbrugsvejledere.

Anlægsfasen løber hen over foråret så
genbrugspladsen er klar til brug efterfølgende.
Vi håber på stor interesse og konkret
opbakning, så vi kan skabe en unik og
lokal forankret genbrugsplads som et
ekstra tilbud til borgere i Filskov.
Hvis der allerede nu skulle sidde er
par personer som kunne tænke sig at
deltage i det frivillige arbejde omkring den nye genbrugsplads er vedkommende mere end velkommen til at
kontakte Søren Laustsen på 75348144
eller Leif Lindeløv på 30136962 fra
brugergruppen.
Med venlig hilsen
Nils Nordholm
Specialkonsulent
Virksomhed og Affald
Direkte tlf. +45 79 72 70 95
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Viaduktfestudvalget:

Stadig ingen hjælp...

Nu skal vi jo snart til at planlægge
byfest og vi mangler stadig nogen
som har lyst til at være med til at
arrangere byfesten J
I behøver ikke nødvendigvis at sidde
i udvalget, men bare det at tilbyde en
hjælpende hånd - er en stor hjælp.
Så ring til
Britta - tlf 2365 0467
Jette - tlf. 4013 9330
Martin - tlf. 2083 0825

GERNE SÅ HURTIG
SOM MULIGT!

HUSK AT SÆTTE KRYDS
I KALENDEREN TIL
DETTE ÅRS BYFEST
D. 7. - 11. JUNI 2017
VI SES J
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Filskov Fællesantenne:

Nyt om nedlukning af YouSee
FM radiosignaler

Når disse linjer læses er det lige op
over eller også er det måske allerede sket. YouSee har lukket ned for
FM radiosignalerne så man nu ikke
længere kan høre FM radio via sit
antennestik.

El-giganten. Dette gælder både køb i
butik eller på netbutikken.
					
Man skal blot oplyse følgende kode.
YOUSEERADIO.

På YouSee.dk kan man læse en udførlig beskrivelse af hvordan man skal
forholde sig til det. Hvad man skal
gøre hvis man stadig vil høre radio og
hvilke radioapparater der ikke bliver
berørt.

DAB-radio skal du sørge for at den
kan modtage DAB+ signalet. Dette
er nemlig det fremtidige signal som
fra oktober bliver det der gælder på
alle DAB-radioer. Dette betyder også
at hvis man har en ældre DAB radio
model der ikke kan modtage DAB+
signalet, ja så vil denne radio ikke
virke fra oktober.

Men kort fortalt kan man gøre
følgende:

1) Gå ind på YouSee.dk og bestil en
gratis stueantenne som vil blive tilsendt til dig og som blot skal tilsluttes
radio-enheden.
2) Køb en DAB-radio adapter som
tilsluttes radioen og du vil kunne høre
radio via DAB-radio signalerne.
3) Køb en DAB Radio og modtag
radio på denne måde. Bemærk at man
frem til den 28. februar 2017 kan få
rabat hvis man køber ikke nedsatte DAB-radioer eller Adaptere hos

BEMÆRK: Hvis du køber en

4) Man kan stadig høre radio via
nettet, sit tv, via DR.dk.
Via link på vores Facebook-side kan
man læse endnu mere om lukningen af
radiosignalerne og hvilke muligheder
man har.

Ny startfrekvens ved indlæsning af tv-kanaler

Også på tv-siden sker der vigtige ting
her fra årets start.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Da ændrer YouSee nemlig startfrekvensen på dit TV.
Denne frekvens har betydning når du
indlæser/opdaterer tv-kanaler på dit
tv. Tidligere har startfrekvensen været
143 MHz men fra 2017 ændres denne
til 450 Mhz.
Nogle TV-apparater sørger selv
for at ændre frekvensen og her vil
man ikke opleve problemer. Andre
TV-apparater kræver at man selv
foretager denne ændring. Hvis koden
ikke bliver ændret vil man ikke kunne
genindlæse kanaler på sit tv. Det er
dog blot at ændre koden på sit tv og
så vil man ikke opleve problemer.
Man kan læse meget mere om dette
på Yousee.dk. Link finder du også på
vores Facebook-side.

Manglende tv-signal nytårsaften

Det var et særdeles omfattende nedbrud som ramte YouSee nytårsaften.
Alle kunder i hele landet blev ramt.
Siden har det vist sig at det var en
bevidst skadelig handling der blev
foretaget af personer udefra som tiltvang sig adgang til hele YouSee systemet og sørgede for nedbruddet. Der
er blevet beklaget mange gange fra

YouSee at folk måtte undvære tv-signalet nytårsaften og vi kan naturligvis
kun gentage beklagelsen her. Der er
et større undersøgelsesarbejde i gang
hos YouSee om årsagen og forløbet
og sagen er også blevet politianmeldt.
Som kompensation for nedbruddet
har alle YouSee kunder i hele januar
måned gratis kunne se både Viasat
Filmpremiere-kanalen, 250 film samt
7 udvalgte premiere film. De to sidstnævnte ting har dog krævet en tv-boks.
Alle skulle gerne have modtaget
mail eller brev fra YouSee om dette.
Men netop i dette tilfælde har vores
Facebook-gruppe virkelig vist sin nyttige virkning. Her har vi under hele
forløbet sørget for omfattende opdatering, information samt links til de
forskellige ting ligeså hurtig vi kunne
så man nemt og hurtigt kunne komme
i gang.

Generalforsamling

26. januar er/var der generalforsamling i Filskov fællesantenne i mødelokalet i Viadukthallen. Det blev annonceret både i Lyngposten og på vores
facebookside.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Mere om generalforsamlingen i næste
nummer eller på vores facebook side.

Filskov fællesantenne på
Facebook

Som det fremgår af mange af artiklerne henviser vi mere og mere til opslag
på vores Facebook side ”Filskov fællesantenne”. Gruppen har allerede en
del medlemmer og er du endnu ikke
tilmeldt kan vi kun kraftig opfordre
dig til at gøre det.
Både under det store YouSee nedbrud
og nedlukning af FM signalet har vi
sørget for en løbende og omfattende
opdatering og information på siden så
man hele tiden har haft mulighed for
at følge med i hvordan tingene udviklede sig. Samtidig kan vi lave
opslag med links til YouSee så
man hurtigt og nemt kan komme
hen til de YouSee sider der fortæller og viser hvordan man skal
gøre og forholde sig til de forskellige ting man er i tvivl om.
Kort sagt forsøger vi så godt vi
kan at opdatere om alt lige fra

driftsstatus, gode tilbud og orientering om nyskabelser fra YouSee osv.
Samtidig har man også her mulighed
for at stille spørgsmål til os hvis man
er i tvivl om noget. Vi vil så forsøge at
besvare dem så godt vi kan.
Vi vil gerne være så aktuelle som
muligt og være i direkte kontakt og
dialog med vores trofaste medlemmer
så de får den allerbedst service. Og her
har de sidste par måneder vist at denne
Facebook gruppe har været helt ideel
til at give jer kunder hurtig og nyttig
information om de forskellige hændelser der er sket.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Priser og opkrævning

Som man måske allerede har opdaget
er Filskov fællesantenne nu gået over
til kvartals opkrævning i stedet for èn
årlig opkrævning.
Priserne for de forskellige pakker er
følgende:
Grundpakke: 2096,88.
Mellempakke: 4456,56
Fuldpakke: 5771,04
Det er disse beløb der bliver fordelt
på 4 rater.

Driftsstatus

Man har altid mulighed for at få et
overblik over driftsstatus på ens egen
adresse. Det gælder både hvad angår
tv-kanaler, div. fejl på tv-signal og
internet.
På vores hjemmeside Filskovfaellesantenne.dk går man ind under
”driftsinfo 7200” og taster sin adresse
ind. Så vil man med det samme få en
aktuel status på tv og internet signal
og modtagelse i sit område..

Tilflytning eller Udflytning

Tilflytning eller udflytning bedes
hurtigst muligt meddelt til kasserer
Andreas Andersen på 30653005 eller
75348787, så vi har mulighed for at få ændringen meldt
til vores regnskabsfører og
YouSee.
Og det giver også en meget
større mulighed for at den TV
pakke og en eventuelle bredbåndspakke man gerne vil
have kan være helt på plads
på dagen man flytter ind.

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Husk at finde og holde kanalerne på
dit TV eller TV boks opdateret
Hvordan det gøres er afhængig af TV
eller boks typen.
Men fælles er at hvis man bliver bedt
om at indtaste en udbyder skal man
vælge den hvor ”YouSee” indgår.
Hvis man bliver bedt om at indtaste
et netværksnummer skal man indtaste
følgende nummer:
DVB-C-tv med MPEG4-modtager
samt MPEG4-bokse der ikke er fra
Yousee: Netværks-id: 100
YouSee boksen eller HD Standardboks
(Samsung): Netværks-id: 120
Andre YouSee bokse – som Sagem:
Netværks-id: 130
Bemærk at visse modeller kræver
mere end de tre cifre. Der skal man
så fylde op med ”0” FØR de tre cifre.
Frekvens skal være: 450, Symbolrate
skal være: 6875, Modulation/Quam
skal være: 64

Hvis du mangler TV kanaler

Så ring til en fra antenneforeningen
FØR du ringer til en TV montør. Vi
har flere gange set, at de ikke kan løse
problemet fordi det måske er et mere

generelt problem, eller fordi der er en
kanal der bevidst er taget ud af TV
pakken eller at det ”bare” er et spørgsmål om at genindlæse kanalerne og så
er alt ok igen. Man kommer stadig til
at betale regningen og det kan være
spild af penge.

Bland Selv TV fra YouSee

Tv med Bland Selv giver dig frihed
til at sammensætte din egen tv-pakke.
Muligheden for at kombinere en
tv-pakke med bland selv kanaler tilbyder vi naturligvis også.
Der sker hele tiden nyt på området
så hvis man vil se hvilke aktuelle
muligheder man har kan se mere på
følgende adresse.
https://yousee.dk/Tv/Tv_med_
Bland_Selv.aspx
Ønsker man at vælge valgfri kanaler
skal man kontakte You See på 70 70
40 70
Bestyrelsen

os på

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

 75 34 80 21

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.lystfisker.net

Frugt & Grønt
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

Midtjysk isolerings teknik APS

Omme Landevej 12 · Filskov ·

BBFilskov

40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33
Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

