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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2018.
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 Seniorklub

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Holger Villumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps

Jørn Arevad, Åbrinken 2

22 20 81 94

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 Idrætsforening:

Godt nytår...

Vi vil gerne ønske alle et Godt nytår
og sige tak til alle trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer, sponsorer,
bestyrelsesmedlemmer og andre hjælpere, der i årets løb har gjort en stor
frivillig indsats i foreningen.

Idrætslodsedler

Vi vil selvfølgelig også gerne komme
fordi jer, som vi plejer.
Hvis I ikke har hentet gevinsterne,
kommer vi også rundt med dem.
Her er de udtrukne vindernumrene:

Idrætsaktierne skal fornyes i foråret,
vi kontakter alle der har købt aktier
om de er interesseret i at forny deres
idrætsaktier. Vi kommer rundt i april
og maj måned.

4 x 1. præmie på kr. 200,-		
nr. 190, 268, 327 og 391

Dine Idrætslodsedler kan genkøbes
gennem Conventus.
Dette gøres på følgende måde:

8 x 3. præmie på kr. 100,-		
nr. 3, 159, 228, 290, 303, 338, 358 og
366

Du går ind på vores hjemmeside Filskov-if.dk, trykker info, på
Idrætslodsedler og derefter tryk antal
I har.
Såfremt der ønskes ændringer i antal
kontakt Henrik 2248 9790. Derefter
opretter du dig som NYT Medlem
(Også selvom du er tidligere medlem)
der er en ekstra linje hvor I kan skrive
jeres idrætsaktie numre og derefter
gennemføre betalingen.

Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med når vi kommer
rundt for at forny lodsedlerne.

Der er også mulighed for at betale med
MobilePay på 24197. Oplys gerne
navn og numre på jeres idrætslodsedler.

7 x 2. præmie på kr. 150,-		
nr. 81, 89, 217, 270, 330, 360 og 375

Uddeling af lederpokal

Lederpokalen gives til en person der
har gjort en ekstra ordinær indsats
i idrætsforeningen. Alle kan indgive
indstillingerne og de sendes til henrikarvad@outlook.com eller ligges i
postkassen Gyvelvænget 19.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Vi stemmer om hvem der skal have
tildelt pokalen på generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 13. marts
2018.

Indstillinger skal være modtaget
senest den 13. marts 2018.

MTB i Filskov.

Generalforsamling 2018

Filskov Idrætsforening afholder generalforsamling tirsdag den 20. marts
2018 kl. 19.00 i hallens mødelokale,
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af ordstyrer
Formandens beretning og handlingsplan for det kommende år
Fremlæggelse af foreningens årsregnskab og budget for det kommende år
Behandling af indkomne forslag.
Afstemning. Hvem skal have tildelt lederpokal
Valg af bestyrelsesmedlemmer
for 2 år
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Valg af 1 revisor for 2 år og 1
revisorsuppleant for 1 år
Valg af udvalg for 2 år
Eventuelt

Som nogle måske har bemærket er
der påbegyndt rydning af et spor på
Bane Danmarks areal ved banestien
på begge sider af viadukten. I forbindelse med projektet Aktiv natur i
Filskov er der blevet bevilget midler
til et MTB spor som et tiltag til at få
aktivitet i naturen. Sporet kommer til
at ligge på begge sider af banestien og
der er planlagt at få en samlet rute på
ca. 3,7 km. Ruten bliver med forskellige sværhedsgrader så der vil være
plads til alle niveauer for både børn
og voksne.
Status på projektet er at alle de nødvendige tilladelser og høringer er
overstået, så nu starter der et større etablerings forløb i de kommende
måneder. Projekteringen over sporets
placering og forløb er fastlagt og der
kan indkaldes til arbejdsweekender.
Næste skridt bliver at få etableret sporet på den østlige side af banestien,
samt overkørsler på begge sider af
Omme Landevej.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Projektet er delt op i flere etaper og
kan følges på hjemmesiden Filskovby.dk. Der kan man ligeledes se en
oversigt over hele ruten. Man forventer at kunne åbne dele af sporet i løbet
2018 og hele projektet ventes at blive
indviet i 2019.

og niveauer der vil være alt fra lokale
foreningshold, til Grand Prix hold,
Landsdelshold og Efterskolehold.
Over 1.000 gymnaster skal på gulvet i
løbet af hele dagen, så der er lagt op til
en fest af en opvisning. Dagen starter
med indmarch kl. 9.30

For at få så stor en opgave til at lykkedes skal der bruges en hel del frivilligt
arbejde og der er allerede en del der
har meldt sig.

Lørdag den 17. marts 2018 afholdes vores lokale forårsopvisning i
Viadukthallen. Programmet kan i år
byde på gæsteholdet Æ’Jungs, som
er et rent drengehold, der kombinerer
komik og gymnastik, de sørger for at
få alle til at grine og gispe – glæd jer.

Skulle du have lyst til at hjælpe er
du velkommen til at kontakte Jørgen
Herlufsen på tlf. 26832108 eller mail
joergen.herlufsen@gmail.com
MTB Udvalget

Gymnastik

Nu er vi i gang med den sidste halvdel
af sæsonen, hvilket betyder at vi nærmer os opvisningerne.
Lørdag den 10. marts 2018 deltager
3 lokale hold i områdeopvisningen
i Magion. De 3 hold i år er, 1.-4.
klasses piger, 1.-4. klasses drenge og
5.-10. klasses springmix. Programmet
er i skrivende stund ikke helt færdigt.
Områdeopvisningen er en dag der
byder på hold i alle aldre, størrelser

Derudover vil der traditionen tro være
gratis pølsehorn/pizzasnegle efter
opvisningen.
Hold i øvrigt øje med opslag i byen og
aviser for nærmere info om opvisningen i Filskov.
Går de kun til træning hele sæsonen
eller hva?
Nej det gør alle vores hold ikke. De
små hold laver ikke så meget andet
end at træne, men hygger på hver
deres måde.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Men 1.-4 klasses piger og drenge
samt 5.-10. klasses spring mix laver
forskellige ting i løbet af sæsonen. Det
kan være fælles overnatning i hallen,
ekstratræning, drenge/pigelejr med en
masse andre børn. I år havde de 3 hold
en fællestur til Skibelund Gymnastik& idrætsefterskole.
Fælles for alle hold er juleafslutning
og opvisning i Filskov.

Velkommen.....

Vi vil med meget stor glæde byde
velkommen til Cecilie Jessen, som nyt
medlem i gymnastikudvalget.
Så gymnastikudvalget består nu af:
Marianne Pedersen
Ninna Olesen
Cecilie Jessen

Sæson afslutning

De fleste hold har sidste træning i uge
11 (ugen før opvisning).
Springmix 5kl+, har sidste træning i
uge 12, da de har en opvisning i Give
den 23/3-2018.

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

FODBOLD
HER GÅR DET GODT - RIGTIG GODT
Vores fodboldsamarbejde FilskovBlåhøj If går rigtig godt! Der kommer
flere og flere spillere til holdene og
derfor skal vi bruge flere hænder.

Det er nu du har muligheden for
at komme ’på banen’…
Vi mangler voksne til forskellige
opgaver – store som små – tidsfastlagte og mere fleksible – vi har helt
sikkert en opgave, netop DU kan løse.
Og hvis du ønsker dig kurser, for at
blive træner, så står vi klar med det!

UDENDØRS

– hold øje med
hjemmesider og Facebook.
Træning bliver igen mandage kl. 17
for alle børnehold
Ungdomshold (U15) træner
mandage kl. 18.30
Senior, kontakt Casper Thorning,
tlf. 60118395
Oldboys, kontakt holdleder
Mads Søgaard, tlf. 40906003
Al udendørs træning foregår på
Filskov Stadion.

WANTED!!
Holdledere til
praktiske opgaver
Trænere til hold
på flere niveauer
Hjælpetrænere
Baneopkridtere
Dommere
Personer til lokalt
stævneudvalg
(Kibæk Cup, sportsfester)

På fodboldudvalgets vegne
Susanne Røndbjerg tlf. 40927911
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Filskov Vandværk:

Generalforsamling

Tirsdag den 27. marts, kl. 19.30
afholder Filskov Vandværk generalforsamling på kroen.
Dagsorden ifølge vedtægterne, som
kan ses på filskov.infoland.dk.

Kontakt

Henvendelse om flytning og regning rettes til GEV / Grindsted
Vandværk,Tårnvej
24,
7200
Grindsted, telefon 7532 1166, e-mail:
mail@gev.dk.

Henvendelse om ny tilslutning rettes til Filskov Vandværks formand
Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1,
6133 8834, jespernielsen90@gmail.
com eller til næstformand Jan
Henriksen, Kærtoften 5, 2926 3898.
E-mail:janh@pc.dk.
Henvendelse om driftsforstyrrelser
og andre tekniske forhold kan også
rettes til driftsleder Peder Eriksen,
Gyvelvænget 20, 4089 5972, trineop@hotmail.com.
Mere oplysning om Filskov Vandværk
finder du på http://filskov.infoland.
dk/forsyning/filskov-vandvaerk/

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

Siden sidst...

Har vi afholdt bankospil vi havde fået
nogle sponsorpræmier fra
Min købmand Filskov
Time Out pølsevognen Billund
Mona´s fasion Grindsted
Jydsk Grindsted
og dem vil vi gerne takke for gaverne.
Vi har også været på Gram Slot for at
se deres juleudstilling og der var nok
at se på. Havde man lyst til gløgg og
æbleskiver var der også mulighed for
det.
Vi blev også kørt til Nordenskov
Brugs så vi kunne se deres julesmykkede foretning det var udført af kongelig hofleverandør Bjarne Als og det
var rigtig flot.
Vi sluttede dagen på Ansager musik
hvor vi fik aftensmad.
I december havde vi lucia optog der
kom 13 børn fra friskolen og sang for
os det var de gode til. Bagefter var der
juleafslutning med gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager som noget nyt
havde vi pakkespil det forløb over alt
forventning en god oplevelse .

Nu til kommende
arrangementer…

Onsdag d. 11. april kl 14.00 får
vi besøg af Flemming Nielsen fra
Egernsund. Hans foredrag: ”Tæt på de
kongelige” Joachim :”Træt af at være
et dyr i zoo” han er tidligere journalist
og han vil berette om Regentparret og
deres to sønner og svigerdøtre.
Man hører også om den ansatte på
Gråsten slot, som var i badekar med
Dronning Magrethe, og andre historier fra kongehuset. Latter musklerne
vil blive rørt lover Flemming Nielsen
Tilmelding senest:
mandag d. 9. april
tlf el. sms. til Mona 23 32 86 58
Pris: 100 kr. inkluciv kaffe
fortsætter næste side
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Filskov Seniorklub, forsat:

Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Onsdag den 9. maj

Årsmøde/Generalforsamling

Afgang fra Filskov kirke kl.10.00
Halvdagstur i kommunen med Robert
Terkelsen som guide.
Vi kører ud i det Vestjydske, og kommer rundt i Billund kommune.Vi gør
et stop i Billund, hvor vi skal spise
frokost hos Time Out pølsevognen.
Turen går herefter videre til Rådhuset
i Grindsted hvor Borgmesteren vil
vise os rundt og hvor vi nyder en kop
kaffe.

Tirsdag d. 20. februar 2017 kl. 19.00
i arkivets lokale,Viadukthallen.

Vi viser billeder fra vores togudstillingen i november. Arkivet er vært med
kaffe / the og brød.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen

Pris: Medlemmer: 250 kr.
Øvrige: 300 kr.
ABSOLUT SIDSTE TILMELDING
SØNDAG D. 6. MAJ
Til Mona tlf. el. sms. 23 32 86 58

Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Hjertestiudvalget - Filskov:

Nytårsmarch 2018

I år rekordantal deltagere
i med 55 deltagere.
Lene Reichstein holdt en personlig
tale om at flytte fra Billund til Filskov.
Det var med en vis skeptisk, at de
besluttede at flytte hertil. Skepsissen
er fjernet til fordel for lidt benovelse.
Og så nævnte hun alt det, som vi kan

og gør i Filskov.
Så familien har ikke fortrudt flyttet, sluttede Lise sin fine tale med i
anlægget.
Efter talen og gåturen på Hjertestien
sluttede vi af ved spejderbålhytten
med bål og varme drikke.
Det var en succes. Så næste år vil nytårsmarchen både starte og slutte ved
bålhytten søndag den 6. Januar 2019.
Med venlig hilsen
Hjertestiudvalget

14
Filskov FDF:

Siden sidst...
Andebanko

Tirsdag d. 7. november blev der
afholdt andebanko med et meget flot
fremmøde! Ca. 70 voksne og børn
var mødt op - tak for det. Vi håber, at
ænderne smagte!

Juletræsfest

Søndag d. 10. december var der juleafslutning med gløgg, æbleskiver og
godteposer – og selvfølgelig med
besøg af julemanden. Der var mødt
ca. 40 børn og voksne op til en hyggelig eftermiddag i multihuset. Folmer
leverede musik på sin harmonika, så
der kunne danses om juletræ og leges
sanglege. Tak til Filskov kro for at
sponsere æbleskiver og til Torben
Brink for juletræet.

Mødetider FDF

Mødetiderne er som følger:
Tirsdag: 18.30-20.30:
E-sport (5. klasse og op)
Torsdag: 16.30-18.00:
Pilte og tumlinge (0.-4. klasse),
væbnere (5. klasse og op)

Kommende arrangementer 2018
Hold øje med datoen for næste LANparty!

Fastelavn

FDF holder vanen
tro fastelavn søndag
d. 11. februar med
gudstjeneste i kirken
kl. 14.00 og efterfølgende hygge i multihuset med
fastelavnsboller og saft. Og selvfølgelig skal vi slå katten af tønden!

Generalforsamling

Onsdag d. 7. marts er der generalforsamling i multihuset.
fortsætter 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 - 13.00

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...

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

Det sker i Filskov
FEBRUAR
MARTS

3.
5.
7.
8.
9.
11.
Uge 7
17.
19.
		
20.
20.
20.-23..
27.
28.

Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 9.30-11.30.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 19.00-21.00.
Filskov Kirke: Filmaften for børn og unge kl. 19.00 i kirken.
Filskov Friskole og Børnehave: Fastelavn.
Filskov FDF: Fastelavn - start i kirken kl. 14.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Vinterferie.
Filskov Friskole og Børnehave: Børne-MGP kl. 19.30 på skolen.
Filskov Friskole og Børnehave: Basketstævne 6.-8. kl.
Start spirekoret 0.-4. kl.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Årsmøde/Generalforsamling kl 19.00.
Filskov Kirke: Sogneaften i Blåhøj Præstegård med Hans Jørn Østerby.
Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Besøger LEGO-House.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.

2.-4.
4.
5.
5.-8.
5.
6.
7.
7.
9.
11.
14.
16.
17.
19.-23.
20.
20.
21.
22.
27.

Filskov Friskole og Børnehave: Lalandia-Cup.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringssøndag efter Lalandia-Cup.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøde før-skoleforældre.
Filskov Friskole og Børnehave: Introkurser 8. kl.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Kordag 4. kl.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 19.00-21.00.
Filskov FDF: Generalforsamling i Multihuset.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
Filskov Kirke: Familie og babysalmegudstjeneste kl. 10.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøde SFO
Filskov Friskole og Børnehave: Sciencedag 8 kl.
Filskov Idrætsforening: Gymnastikopvisning i hallen.
Filskov Friskole og Børnehave: Dramaemneuge 0.-9. kl.
Filskov Kirke: Spaghettigudstjeneste i Blåhøj kirke kl. 17.00.
Filskov Idrætsforening: Generalforsamling kl. 19.00 i hallen.
Filskov FDF: Sponsorbanko i Multihuset kl. 18.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Skolefest 0.-9. kl
Filskov Vandværk: Generalforsamling på kroen kl. 19.30.

Det sker i Filskov
APRIL

4.
6.
7.
9.
11.
		
19.
21.
21.
24.
26.

Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Blokfløjtedag 3. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 9.30-11.30.
Filskov Seniorklub: Foredrag med Flemming Nielsen - "Tæt på de
konglige" - kl. 14.00. Pris 100,- kr.
Filskov Friskole og Børnehave: Generalforsamling Friskolen.
Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag Friskolen.
Kontaktudvalget: Borgermøde m. event - reservér datoen....
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.

				

Banner ved indfaldsvejene...

Kontaktudvalget har i samarbejde med PIPER.dk i Grindsted fået sat stativer op ved indfaldsvejene. Banneret som monteres i stativerne skal købe
hos PIPER.dk.
Pris for det første banner er 750,- kr og for de efterfølgende 3 stativer er
prisen 400 kr. pr. stk. (priserne er excl. moms)
Kontakt PIPER.dk så hjælper Mette
med at lave banneret klar. Hun sætter
også bannerne op og tager dem ned
igen, når arrangementet er færdig.
Kontakt Mette for yderligere
oplysninger på 24 678 123

Åbningstider i Lokal Historisk Arkiv.
1. mandag i mdr. fra kl. 9.30 til kl. 11.30
1. onsdag i mdr. fra kl. 19.00 til kl. 21.00

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:
		
7. Kredsmøde i Hejnsvig kl. 19:30 ved Johan Schmidt Larsen, Fredercia.
8. Møde ved Erik Kloster, Det Kristne Gymnasium.
22. Møde ved Holger Haldrup, Sognepræst.
24. Rengøring og vedligeholdsdag. Vi mødes kl. 9.30 til fælles morgenmad.
			 Færdig kl. 12.00.
Marts:
7.
			
8.
			
15.
			
23.
24.
25.

Kredsmøde - Kvindedag i Grindsted kl. 14.00
v/Bodil Skjøt, Isralsmissionen - Århus.
Familieaften ved IM ved Brian Thorø, teamleder Vestas.
Start kl 18.00 med fællesspisning - slut ca. kl 20.30. Pris 40 kr. / voksen.
Møde og generalforsamling for Filskov IM, ved Mogens Thams præst, Rindum
Sogn ved Ringkøbing.
Familielejr på Holmsborg - mere info følger.
Familielejr på Holmsborg - taler Frank Boel Fyhn - måske sammen med konen.
Familielejr på Holmsborg

April:
		
5. Soldatervennerstævne.
19. Møde ved Robert Bladt, Skoleleder på IMB..
23. Møde ved Hilbert Dam, Løsning.

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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Sponsorbanko

Onsdag d. 21. marts er der sponsorbanko.
Af hensyn til børnene, flytter vi starttidspunktet til 18.30.

Aflevering af jern

Gammelt jern og aluminium til
skrot kan afleveres på Hedagervej 4,
Filskov. Al henvendelse vedr. skrot til
Søren, mobil 40 88 14 09.
Følg os på facebook:
facebook.com/filskovfdf

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,- +forskud500,- 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,-

Der må ikke afholdes abefester, 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/familiearrangement;
Hverdage 300 kr. Eksempelvis forældre/skole-arrangement Weekend 500
kr.
FDF Filskov Industrikrogen 2 Filskov
7200 Grindsted.
Kontakt: Sofus. 2425 0094 / <info@
denbetteentreprenoer.dk>
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ARRANGEMENTER
Filmaften for børn og unge
Torsdag den 8. februar
kl. 19.00, Filskov kirke

Der bliver rigtig skruet op for biografstemningen, når der endnu
engang laves filmaften for børn og
unge i Filskov kirke, og der serveres
sodavand og popcorn.
”Miracles from Heaven” er baseret
på den sande historie om familien
Beam. Da Christy opdager, at hendes
10-årige datter Anna har en sjælden,
uhelbredelig sygdom, begynder hun
indædt at lede efter en kur på Annas
sygdom. Det bliver en kamp på liv
og død med mange omkostninger for
familiens sociale liv, mens deres økonomiske situation også er under pres.
Da Anna udsættes for en dramatisk
ulykke, får det store konsekvenser for
hele familien.
”Miracles from Heaven” har Jennifer
Garner i hovedrollen som Christy
Beam, hvis erindringer filmen er
baseret på. Filmen tager temaer op
som : Tro, tvivl, bøn, mirakler.

Sogneaften
Tirsdag den 20. februar
kl. 19.30 i Blåhøj Præstegård
Med Hans Jørn Østerby

”Mand og kvinde -den lille forskel….”

Hvorfor er det, at vi så tit går fejl af
hinanden i parforholdet, på arbejdspladsen i søskendeflokken etc.??
Måske fordi der er nogle grundlæggende forskelle på os.
Især er der generelt stor forskel på
den måde mænd og kvinder går til
livet på.
I dette foredrag forsøger Hans Jørn
Østerby med en humoristisk tilgang
at finde ind til de forskelle, der er på
mænd og kvinder, når det kommer til:
· Vores opbygning af god selvfølelse
· Måder at håndtere stress på
· Hvordan vi motiveres
· Hvordan vi finder vores værdier
i livet
· Og hvordan vi finder løsninger
på vores udfordringer
Foredraget ledsages af billeder og
filmklip.
fortsætter næste side
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Kan hænde at en og anden - mand eller
kvinde - efter foredraget måtte have en
lidt større forståelse af sig selv og sine
omgivelser... J
Arrangør Blåhøj og Filskov menighedsråd
Arrangementet er gratis

Familie og babysalmesangsgudstjeneste

Søndag den 11. marts kl. 10.30 i
Filskov kirke.
Som afslutning på sæsonen med Baby
og Minisalmesang holder vi en festlig
familiegudstjeneste, hvor børn og forældre fra hhv. Baby og minisalmesang
deltager

Spaghettigudstjeneste for
de mindste og deres forældre i Filskov og Blåhøj
Tirsdag den 20. marts kl. 17.00
Blåhøj Kirke.
Som afslutning på sæsonens minikonfirmandundervisning, sætter vi
igen en omgang ”Spaghettigudstjeneste over” for de mindste, og
deres forældre/bedsteforældre i
Blåhøj og Filskov.

Mini konfirmander får overrakt et
diplom og en lille ting til minde om
at de har været minikonfirmander.
Spirekoret fra Filskov skole medvirker.
Efter gudstjenesten tager vi i konfirmandstuen og spiser sammen
Arrangementet slutter kl. 18.30.
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Processen for Filskov's nye udviklingsplan
2018-2028 - foråret 2028
I foråret 2018 skal Filskov nye
udviklingsplan for de næste år laves.
Kontaktudvalget har derfor taget
kontakt til konsulent, Merethe Juul
fra Landdistriktshuset. Merethe har
udover sit eget konsulentfirma også
arbejde som landdistriktskoordinator
for flere LAG’er rundt om i landet, deriblandt LAG Vejen-Billund.
Merethe kender derfor vores lokalområde særdeles godt.
Da vi sidste gang i 2008 indbød til
planlægning af vores første udviklingsplan indbød vi til borgermøde
med efterfølgende opfølgning på de
af borgerne vedtagne projekter. Dette
sikrede, at vi i Filskov, som det også
er planen denne gang, kunne holde
fokus på nogle kerneområder, samtidig med, at vi blev i stand til fremover
at kunne søge midler til projekter
ved LAG og i Billund Kommunes
landdistriktspulje. Derfor er det af
største vigtighed, at der bliver en
bred opbakning til udformningen af
Filskov kommende udviklingsplan i

form at idéer og bred repræsentation
fra forskellige borgere.
Netop den brede repræsentation
forsøger vi denne gang at sikre ved
at indbyde forskellige grupperinger
af borgere med i planlægningen af
både proces og idégrundlag. Den
helt indlysende fordel ved det er et
større medejerskab til udviklingsplanen i de kommende år samt en
aktivering af borgere, som måske
ikke lige blev spurgt direkte ved
sidste planlægning.
Når INFO udkommer er nogle af
læserne indenfor grupperingerne
unge/unge familier i 20érne/30èrne,
erhvervslivet og andre grupperinger derfor allerede blevet indbudt
til at være med i planlægningsfasen.
Kontaktudvalget håber på den måde
at få nye vinkler på, hvordan Filskov
skal udvikle sig.

fortsætter næste side
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Med forbehold for ændringer flg.
datoer vedr. processen
1.

24. feb. el. 10. marts:
Møde i indbudte grupper.

5.

14. august præsentation af udviklingsplanen for Kontaktudvalget.

2.

21. april borgermøde
m. event: Reservér datoen.

6.

Afsluttende event med præsentation af udviklingsplanen for borgerne. Reservér datoen.

Alle borgere og arbejdsgrupper indbydes. Der laves forskellige arbejdsgrupper.
3.

8. maj orientering af
Kontaktudvalget fra konsulent.

4.

4. maj – 31. juli: Arbejdsgrupper
arbejder med planlægning.

Husk at sammen
kan vi alt
- også have det sjovt.
Deltag derfor i borgermøderne og kom og vær
med til at sætte dagsordenen.
På Kontaktudvalgets vegne
Formand
Johan Andersen
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Nye tv-kanaler og ny kanalrækkefølge

I starten af det nye år går YouSee i
gang med en kanalomlægning. Det
sker i etaper rundt i landet i perioden
fra tirsdag 9. januar til torsdag 8.
februar 2018.
I følge deres driftsinformation vil
dette ske i Filskov d. 1. februar.
Med kanalomlægningen får de der
har en Grund-, Mellem- eller Lille
Tillægspakke tv-kanalen, nu også
Comedy Central i deres tv-pakke.

De der har en Fuldpakke eller en
Tillægspakke vil få Nick Jr., som den
nye kanal i deres tv-pakke.
Samtidig med de nye kanaler ændrer
YouSee lidt på kanalrækkefølgen.
Samme dag som man får den nye
tv-kanal, vil denne ændring på kanalrækkefølgen ske.

Disse kanaler får ny kanalplads

Kanal

Ny kanalplads

Tv-pakke

TV 2
TV3
Kanal 5
Comedy Central
DR K
TV3+
TV Puls
Nick Jr.
ID Investigation

3
4
5
11
24
9
10
35
54

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Mellem- / Lille Tillægspakke
Mellem- / Lille Tillægspakke
Fuld- / Tillægspakke
Fuld- / Tillægspakke
fortsætter næste side
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Ny tv boks

Så har YouSee netop lanceret den helt
nye tv-boks med 4K og optagelser i
skyen.
Det er en mindre og hurtigere 4K
tv-boks med mulighed for at gemme
sine tv-optagelser i skyen. Den minder på mange måder om den eksisterende tv-boks, men giver som noget
helt nyt mulighed for at vise indhold
i 4K og gemme tv-optagelser i skyen.
Der er to store ændringer i den nye
boks i forhold til den gamle boks.
For det første har den nye boks ikke
en harddisk, men giver derimod
mulighed for at gemme op til 250
timers optagelser i skyen så man kan
tage sine yndlingsprogrammer med
på farten. For det andet giver den
mulighed for at vise indhold i 4K. Fra
lancering vil det være tilgængeligt for
kunder, der har et 4K-abonnement
hos Netflix, men de vil løbende udvide med andet 4K-indhold.
Fremover vil det som standard være
den nye tv-boks, der sendes ud til nye
tv-boks kunder. Lejeprisen er stadig
30 kr. pr. måned hvis man er med i
Filskov fællesantenne. Ellers koster
den 99 kr. pr. måned. Nuværende
tv-boks kunder kan ombytte til den
nye tv-boks - det koster 399 kr.

Generalforsamling i Filskov
fællesantenne

Tirsdag d. 23. januar. afholdt Filskov
fællesantenne generalforsamling i
viadukthallens mødelokale. Der vil
komme lidt fra generalforsamlingen i
næste info blad og man kan også finde
information fra mødet på Filskov fællesantennes facebook-side.

TV-pakker bliver udvidet

YouSee udvider nu tilbuddene og
udbuddet i deres tv-pakker.
Alle med kun en Grundpakke har nu
mere underholdning i deres tv-pakke. De har nemlig nu fri adgang
til YouSee Film og Serier med alt
fra store Blockbusters, romantiske
komedier, actionfilm og meget mere.
De har adgang til udvalgte film i de
mest populære genrer, velkendte titler
og mere kunstneriske, prisbelønnede
mesterværker.
Samtidig har alle med fuldpakken eller
tv-boks nu fået adgang til mange film
fra Paramount +. Her findes mange af
de store film som Paramount Pictures
har lavet og flere af dem kan ses blot
et år efter biograf-premieren.
Filmene findes i YouSee Tv & Filmappen, tv.yousee.dk eller på YouSee
Tv-bokse.
fortsætter næste side
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Måndens premiere-film på
Yousee-tv-boksen

Hver måned er der mulighed for
at se en ny gratis premiere-film fra
YouSee. Det kræver dog at man har
yousee- tv-boksen.
I januar måned var det f.eks filmen ” Den bedste mand” om bokseren Jørgen ”gamle” Hansen der var
månedens film. Man finder filmen
på den selvstændige kanalplads som
sender premierefilmen. Kanalpladsen
ligger som den næstsidste, lige før
netflix.
På kanalen vil man også kunne se
trailer samt få information om filmen.
Gratis premierefilm er jo et tilbud fra
YouSee hvor der hver måned kommer en ny aktuel film. Man kan se
filmen, når man vil. Hvor man vil.
Og lige så mange gange som man vil

Mulighed for flere tv-bokse

Hvem kender ikke situationen. Man
har flere fjernsyn men kun en tv-boks.
Det problem er der nu en mulighed
for at få løst. YouSee har lanceret
et nyt abonnement der hedder ”tv i
flere rum”. Her kan man få op til 4
tv-bokse tilknyttet hjemmet. Prisen er
99 kr pr. måned. Uanset hvor mange
tv-bokse man vælger.

Se på yousee.dk hvordan man kan
benytte sig af dette abonnement.

Filskov fællesantenne på
Facebook

Vi er at finde på Facebook. Gruppen
”Filskov fællesantenne” har allerede
en del medlemmer og er du endnu
ikke tilmeldt kan vi kun kraftig opfordre dig til at gøre det.
Vi sørger for en løbende og omfattende opdatering og information på
siden så man hele tiden har mulighed
for at følge med i de seneste nyheder
og muligheder. 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.
fortsætter næste side
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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.

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.

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..

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
fortsætter næste side
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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

