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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2018.
Dette blad dækker månederne: november, december og januar.
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

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 FDF:

Siden sidst...

FDF er kommet godt i gang efter ferien med følgende mødetider:
Torsdag: 16.30-18.00
Tumlige, pilte og væbnere
(0. klasse og op)
Tirsdag: 18.30-20.30
E-sport (5. klasse og op)

Så er der kommet lys
over FDF!

Vi har langt om længe fået lavet
udvendigt lys, så nu kan man rent faktisk se, hvor man går i den mørke tid

Kommende arrangementer
Andebanko
Tirsdag d. 7. november kl. 19.00
Sæt kryds i kalenderen og vind anden
til Mortens aften.
Juleafslutning for FDF’ere
Årets juleafslutning arrangeres med
overnatning i Multihuset den 15.-16.
december.
Juletræsfest for hele Filskov søndag
den 10. december kl 15-17
Traditionen tro kommer julemanden
med godteposer til alle børn, vi leger,
hygger og selvfølgelig er der æbleskiver med gløgg og sodavand.
fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

Indsamling af juletræer
Lørdag d. 13. januar 2018
For 20 kr. hjælper vi dig af med det
brugte juletræ.
Rengøring d. 13. januar kl. 9-12
Har du lyst til at give en hånd med,
har vi hoved rengøring af Multihuset
kl. 9.00.
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
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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. mobil 2425 0094 eller
info@denbetteentreprenoer.dk

100 år

Program for fejring af 100 året for jernbanens start
i Filskov lørdag den 11. 11. kl. 11. i Viadukthallen.

(Programmet er ikke helt færdig endnu, men i store træk ser dagens program sådan ud).

Der bliver udstilling via plancher, avisudklip, forskellige gamle og nyere håndværksredskaber, sabotage under 2. verdenskrig, jernbanesprængninger og billeder krydret
med anekdoter og sjove historier fra Filskovborgere igennem tiderne.
Endvidere vises diasshow af gamle tog.
Konkurrence – hvor man kan finde svarene ved at gå igennem udstillingen.
Præmie er selvfølgelig: Et tog.
For børnene vil det sikkert skabe interesse med et stort kørende modeljernbanetog
opstillet i hallen. Endvidere kan de lege med Brio- og Legotog.
Der bliver serveret kaffe og kringle af den gode gamle slags, serveret af
personale i historiske dragter.
Og sidst, men ikke mindst,vil der fra kl. 15 være musikalsk underholdning
af et 32 mands postorkester fra Fredericia. Endvidere deltager Filskov skoles kor.
Der er gratis at deltage hele dagen.
Følg løbende med på Facebook siden: Filskov før – og nu fortalt i tekst og billeder.
Filskov Lokal Historisk Arkiv
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Filskov Vandværk:

Kommunikation

Hvordan fortæller vandværket forbrugerne om driftsproblemer?
Først skal vi opdage, at vi har et problem. Det er som regel læserne af dette
blad, der fortæller os, at de ikke får
vand (nok). Så ringer I til driftslederen,
hvilket da også er den direkte vej til en
løsning.
Når driftslederen er ved at løse opgaven, så tager han ikke telefonen. Han
har andet at tænke på. Dog når han
som regel at fortælle et andet medlem
af bestyrelsen, hvad der foregår. Det
kan også være en anden borger i byen.
Når det går rigtig godt, deler denne
borger sin viden med andre på facebook eller på Filskov.infoland.dk.
I bestyrelsen er vi nu ved at finde
en løsning, hvor sådanne oplysninger
gives ét sted. Vi synes ikke, at vi vil
belemre borgerne med endnu et digitalt tilbud, som kræver tilmelding, så
vi går efter en løsning, der allerede
anvendes. Men måden … Det bliver
spændende at se, hvad vi når frem til.

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/
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Filskov Idrætsforening:

FODBOLD

Efter en fin første halvdel af udendørssæsonen er det nu blevet tid til indendørs
fodbold. Det er ligeledes fodboldsamarbejdet Filskov-Blåhøj, der står for det.

Indendørssæsonen 2017/18

Indendørssæsonen starter i uge 43 med træning i hhv. Blåhøjhallen
og Viadukthallen i Filskov.
Indendørssæsonen

2017/18			
Før jul
FILSKOV 			
BLÅHØJ
16.30-17.15
U6/U7/U8
Emma og Valentin
16.30-17.45
U10-U11
Jesper og Kent
17.15-18.30
U9
Mikkel og Martin
17.45-19.00
U12
Andreas og Tage
18.30-20.00
U15
Christina og Mikkel			
20.00-21.30
Oldboys
Mads (holdleder)
						
Efter jul
FILSKOV 			
BLÅHØJ		
16.30-17.45
U10-U11
Jesper og Kent
16.30-17.15
U6/U7/U8
Emma og Valentin
17.45-19.00
U12
Andreas og Tage
17.15-18.30
U9
Mikkel og Martin
19.00-20.30
U15
Christina og Mikkel			
20.30-22.00
Oldboys
Mads (holdleder)

Da det er nyt for os med træning i begge haller, kan der forekomme ændringer,
når vi kommer i gang.
Det er udgangspunktet, at kørsel mellem byerne bliver koordineret fælles.
Dermed skal hver forældre ikke køre så ofte og de trænere vi har, som ikke har
kørekort eller i øvrigt måtte ønske det, bliver kørt af forældrene.
Spørgsmål, kommentarer eller gode ideer kan rettes til
Susanne Røndbjerg tlf. 40927911
Fodboldsamarbejdet Filskov-Blåhøj
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

GYMNASTIK

Vi er kommet godt fra start med
endnu en sæson med fuld fart på i
gymnastikken. Ca. 120 gymnaster er
godt i gang, fordelt på hold med de
yngste på forældre/barn til de ældste
på Motion.
Der er stadig plads til flere på alle
vores hold. Så går du og overvejer
at begynde så kom afsted, der er et
par gratis prøvetræninger, hvor du
kan finde ud af, om det er noget for
dig, inden du træffer den endelige
beslutning!
De fleste instruktører har allerede nu
været på et eller flere kurser, for at
få ny inspiration og ideer til vinteren
og nogle venter spændt på at komme
afsted.

Gymnastikopvisninger

Områdeopvisning i Billund lørdag
den 10. Marts 2018.
Forårsopvisning i Filskov Viadukthallen lørdag den 17. Marts 2018 kl.
9.30, gæsteholdet til årets opvisning
hedder Æ’Jungs, de er en flok super
dygtige og ikke mindst sjove drenge.

Power Up

Har i set vores spændende tilbud om
træning for voksne? Der er startet et
hold som sætter fokus på styrke og
puls, holdet hedder Power Up. Lyder
dette som noget for dig, så kom og
prøv holdet i skolens gymnastiksal
om onsdagen fra 19.00-20.00.

Børnedag

Lørdag d. 4. november er der
Børnedag i Billund Idrætscenter,
hvor der også vil være deltagelse fra
Filskov børn. For de deltagende børn,
bliver det en skøn dag fyldt med,
grin, sved på panden, gymnastik og
udfordringer. En ekstra bonus er, at
der i Billund er en springgrav, som
man også får muligheden for at prøve
til børnedag.

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

Orientering om
Filskov Genbrugsplads

Pladsen har nu snart været i drift i 3
uger, derfor vil vi gerne informere
lidt om hvad status er på brugen af
pladsen.

Vi tager fat i det, så vi kan få etableret
gode vaner lige fra starten og for at
kunne hjælpe jeres genbrugsvejledere
mest muligt.

Orienteringen er både for at fortælle
det går godt med nogle ting og andre
ting skal vi have lidt mere fokus på.

Vi oplever også, at der afleveres andre
fraktioner på pladsen end dem der
kan modtages. De skal naturligvis
afleveres hos pladserne i Billund eller
Grindsted.

Pladsen lever

Først skal det nævnes, at vi har nogle
rigtigt gode engagerede vejledere på
pladsen! Det er frivillige genbrugsvejledere fra lokale samfundet, der
har valgt at bruge nogle timer på
pladsen for at vejlede og hjælpe jer i
byen med at sortere korrekt m.m.
Med de engagerede genbrugsvejledere ser vi, at vi går en god fremtid i
møde mht. driften af pladsen.
Vi har noteret os, at pladsen bliver
brugt hvilket er det næste succeskriterie.

Udfordringen

Der er kun lidt udfordringer med sorteringen af affaldet når det afleveres
på pladsen. Det vil der være i en indkøringsperiode.

Og disse fraktioner må bestemt ikke
sammenblandes med de fraktioner
der kan modtages på pladsen. Sker
det resulterer det i, at affaldet ikke
kan afsættes. Det betyder en væsentlig udgift fremfor nogle gange en
indtægt.

Hvad kan afleveres:

1: Tekstil.
Alle former for tekstiler, senge		
linned, håndklæder også slidt tøj.
2: Glas.
Konserves glas, vinflasker.
3: Papir.
Aviser og reklamer, kopipapir og
lignede.
fortsætter næste side
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Billund Kommune, forsat:

4: Pap.
Pap i alle former, papkasser
skal udslåes så de ikke fylde så
meget.
5: Metal.
Alle former for jern, cykler
potter og pander, IKKE elektro-		
nik affald
6: Mursten og tegl.
Der kan IKKE afleveres glaseret
fliser og urtepotter i Filskov
7: Indendørs træ.
Spånplader, paller, køkkenskabe,
afskær af hvidt bygningstræ.
IKKE masonit, MDF-plader og 		
`pap’døre
8: Udendørstræ.
Alt imprægneret træ,havehegn/		
plankeværk (grøn træ)
9: Småt brændbart.
Masonit, skumhynder og lignede.
Der kan IKKE afleveres husholdningsaffald
10: Haveaffald.
Græsafklip, hækafklip, beskæ-		
ring af buske og træer.
11: Kompost.
Der vil ikke være kompost på pladsen hele året.

12: Porcelæn.
Kopper og tallerken i porcelæn.
13: Batterier.
Husholdningsbatterier.
14: Elpærer.
Alle slags elpære der forekommer i husholdningen
15: Lysstofrør.
Lange lysstofrør (neonrør)
16: Blødt plast.
Plastposer og andet plast der kan
slåes en knude på, IKKE presen-		
ning
17: Hård plast.
Dunke og små emballage i plast
18: Aluminium.
Øl og sodavands dåser, konser-		
ves dåser.
Det er vigtig at fraktions listen overholdes.
Fraktioner der IKKE kan afleveres.
Olie og kemikalie affald, elektronik
affald, deponiaffald, PVC plast, døre
og vinduer, asbestholdig affald. Listen
er ikke udtømmende.
fortsætter næste side
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Billund Kommune, forsat:

Bytte og reparation

Endelig vil vi reklamere for, at der er
nu et bytteområde (første container
man møder), området er beregnet til
at tage ting som man kan bruge og
aflevere andre ting som stadig dur,
men man ikke har brug for.
I næste container kan man afhente
eller placere ting, der kan anvendes
hvis man reparerer dem.

Støt op

Vi håber I vil støtte op for få pladsen
til at fungere optimalt. Og derfor vil
vi gerne sige tak fordi du læste dette
her og vil hjælpe med til at gøre pladsen til en succes!
Med venlig hilsen
Affald og Genbrug
V/ Peter Skov
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Hjerteforeningens stiudvalg:

Nytårsmarch 2018

Nytårsmarch i Filskov søndag den 7.
januar fra Anlægget kl. 14.00.
KOM OG HØR ÅRETS TALER.
Efter talen går vi en tur på Hjertestien.
Derefter mødes vi igen i Anlægget til
lidt varmt at drikke.:-)
Kom og vær med til at gøre denne dag
til en tradition i Filskov.
Hilsen Hjertestiudvalget

Filskov Friskole & Børnehave:

Det går fortsat godt i Friskolen og børnehaven. Efter en skarp indflyvning til
første skoledag er vi klar, og for øvrigt
også godt i gang med skoleåret 17/18.
Børnehaven og SFO’en har også gang
i deres aktiviteter.

Vores nye SFO

Vi var jo så heldige at vi til første skoledag kunne vise vores nye SFO frem,
lokaler som både personale, børn og
vi som bestyrelse er glade for og stolte
over.
Lokalerne blev officielt indviet ved
et fint arrangement, som personalet
havde stået for. Dette løb af stablen i
september med både taler, snoreklipning og pindemadder.
SFO børnene havde fået
hver deres tjans for hvad
de skulle stå for. Nogle
legede, andre spillede spil
eller videospil og nogle var
i Krea rummet og lavede
kreative aktiviteter.

Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk

fortsætter side 17

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
NOVEMBER

1. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 19.00-21.00.
2. Filskov Friskole og Børnehave: Åben skole. Halloween fest i SFO'en,
		 samt forældrekaffe kl. 15-17.
6. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 9.30-11.30.
7. Filskov FDF: Andebanko i Multihuset kl. 19.00.
11. Filskov Lokal Historisk Arkiv: 100 året for jernbanens start
		 i Filskov - Viadukthallen kl. 11.00.
12. Filskov Seniorklub: Udflugt til Gram slot kl. 12.30.
22. Filskov Friskole og Børnehave: SFO Kursus.

DECEMBER

1.
4.
6.
6.
10.
13.
14.
15-16.
20.

Filskov Friskole og Børnehave: Åben hus i skolen - Juleklippedag.
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: Koncert med VOCAL LINE kl. 20.00.
Filskov FDF: Juletræsfest i Multihuset kl. 15.00-17.00.
Filskov Seniorklub: Luciaoptog på Friplejehjemmet kl. 14.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Adventsfest for skolen.
Filskov FDF: Juleafslutninge for FDF'erne.
Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag inden jul.

JANUAR

3. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 19.00-21.00.
4. Filskov Friskole og Børnehave: Skolestart efter juleferien.
7. Filskov Hjertestiudvalget: Nytårsmarch kl. 14.00 fra anlæget.
8. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 9.30-11.30.
13. Filskov FDF: Hovedrengøring i Multihuset kl. 9.00-12.00.
13. Filskov FDF: Indsamling af juletræer.
24. Filskov Seniorklub: Generalforsamling kl. 14.00..
30. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus i skolen.
				

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

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
November:
		 9.
18.
			
30.

Møde ved Brian Madsen, Missionær, Vejle.
Bibelkursus i Løvlund. Kl. 10:30. Ved Sprint Aagaard Korsholm.
Kaffe kl. 10:00.
Årsfest (5/12) ved Erik Back Pedersen.

December:
14. Adventsfest og familieaften ved Børneklubben kl. 19:00 - 20:30
			 Juletræet pyntes ved egne kræfter.
28. Julefest ved Hans Jørgen Hedegaard.
Januar:
		
9. Evangelisk Alliances bedeuge ved Frank Boel Fyhn, Missionær i Grindsted.
10. Evangelisk Alliances bedeuge.
11. Evangelisk Alliances bedeuge.
18. Ydermissionsaften - Dialog med en fremmed (dansker?!)
			 Thomas Frovin, Areopagos.
Februar:
		
7. Kredsmøde i Hejnsvig kl. 19:30 ved Johan Schmidt Larsen, Fredercia.
8. Møde ved Erik Kloster.

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

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
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Filskov Friskole & Børnehave:

I sognegårdens foyer, blev der vartet op og serviceret til største guldmedalje med vin, øl og sodavand.
Pindemadder og små kager, alt dette
også med børnene som de drivende
kræfter.
Tak til personalet for at arrangere
dette fantastiske arrangement, og en
tak for jeres måde at have inddraget
børnene på den måde I gør. De var
SUPER stolte over at kunne være
med til at præsentere ”deres” SFO for
alle de interesserede fremmødte.
Dagen bød også på mange fantastiske
gaver, og dem vil vi da gerne bruge
denne lejlighed til at takke for på
personalets vegne. Så tak for de fine
spil, planter osv. De gør allerede stor
glæde i de fine lokaler.

Børnenes trafikskole

D. 21. september havde 0. – 4. klasse besøg af børnenes trafikskole og
Bamse Betjent i hallen. Her foregik
der mange forskellige aktiviteter og
der blev lært om trafik, leget og
hoppet. Og sloganet ”når man spiser
chips, er det bedst med arme uden
gips.” der var mange der fik justeret cykelhjelmen korrekt da de kom
hjem, dette var også en del af dagens

læring. Dette var et fantastisk arrangement, og tænker at alle børn har talt
vidt og bredt om dette.

Sommerfest

Børnehavens sommerfest løb pænt og
flot af stablen igen i år. Der var fra
forældrebestyrelsens vegne arrangeret olympiade, her skulle der dystes
i forskellige aktiviteter, alt dette blev
afsluttet med fælles spisning i sognegården hvor maden blev sponsoreret
af kroen, tak for dette endnu engang.
Til slut var der forældre der havde
bagt kage til det helt store kagebord,
et slaraffenland for alle børn.

Naturvidenskabsfestival uge

I skolen var der i uge 39 naturvidenskabsfestival uge, dette betød for indskolingen bla. Et besøg på Økolariet
i Vejle, her blev der lært om robotter
og der skulle også bygges en robot.
For de større bød ugen bla. På et forskeroplæg om Dinosaurer og arters
tilpasning, dette blev afsluttet i skolegården med Cola-vulkaner og Melmeteornedslag.

Skateboard

Vi var så heldige i september måned
fortsætter næste side
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at få besøg af Batiste co. Skateboard,
efter at have deltaget i en konkurrence
blandt andre skoler i Billund, Esbjerg
og Varde kommune. Der kom et par
professionelle skateboard instruktører forbi, arrangementet løb af stablen
og over alt forventning.

Foredrag Storm Steensgaard

D. 5. oktober havde vi så æren af at
blænde op for et foredrag med stress
rådgiver Storm Steensgaard. Storm
kørte et show udover alt forventning,
kun indeholdende ham selv, et sværd
og et stressbarometer. Mange ville
tænke, har han ingen Power point
med? Eller pyhh det bliver en lang
aften dette, men Storm tog os med
på en skattejagt at et stresseventyr,
hvor vi lærte nogle vigtige ting bla.
At uanset hvem man er så kan man
kun én ting af gangen – efter dette
princip køre Storm sin forretning. Og
ja jo længere vi deltog i skattejagten
jo klogere blev vi.
De vigtigste basale leveregler blev
også bragt i spil, nemlig kost, søvn og
motion – men ingen af disse dimensioner kan gennemføres uden at vi hver
dag navigerer i vores eget stresshjul.
Så Storm er af den overbevisning at

Stress er den 4. dimension af de 3
basale regler.
Foredraget med Storm var et foredrag
arrangeret af bestyrelsen.

Skolernes motionsdag

Traditionens tro blændede fredag
inden efterårsferien op for skolernes
motionsdag. Også dette blev gennemført på Filskov friskole og børnehave.

Ledig Stilling

Vi har besluttet at oprette en lederstilling til vores SFO, denne er slået op
og kan søges indtil d. 25 oktober. Der
vil herefter blive afholdt ansættelsessamtaler.
Foreløbige datoer til kalenderen
2. november
Åben skole
Halloween fest i SFO’en samt forældrekaffe kl. 15-17
22. november
SFO kursus, børnene bedes meddelt i
SFO’en om de har behov for pasning
denne dag
fortsætter næste side
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1. december
Åbent hus i skolen
Juleklippedag i skolen
14. december
Adventsfest for skolen
20. december
Sidste skoledag inden jul
4. januar
Skolestart efter juleferien
Valgfagsperiode 2 starter i skolen
30. januar
Åbent hus i skolen
Emneuge starter 0.-4. kl. Billund
builds … 5.-9. kl. projektskrivning.

Alle datoer er foreløbige og kan
ændres, for de af jer der har behov for
disse datoer henviser vi til at holde øje
med jeres forældre intra.
Til sidst vil vi gerne henstille til at
der ikke parkeres på vores brandveje.
Disse er bla. at finde foran børnehavens dør eller på det åbne stykke
ind til skolegården lige ved siden af
sløjdlokalet. Spørg gerne personalet
eller ledelsen hvis du er i tvivl. Vi
håber selvfølgelig ikke at det kommer
i brug, men vi en dag har behov for
en ambulance eller en brandbil skulle
disse kunne frit passere ind til os. På
forhånd tak.
Med ønsket om et godt efterår samt en
dejlig jul.
På bestyrelsens vegne
Susie Mejer
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Siden sidst

Har vi været på udflugt til Aarhus,vi
fik en rundvisning i byen af en guide,
vi var i Aarhus ø hvor der er mange
spændende byggerier blandt andet
har den danske arkitekt Bjarke Ingels
tegnet og bygget Isbjerget et spændende byggeri. Fra de lejligheder
der lå ud til vandet kunne man se til
Djursland og Molsbjerge.
Derefter gik turen til Universitets
parken det var et flot og grønt område, alle bygninger var bygget i gule
sten, der var i det hele taget gang i
byggeriet i Aarhus, som forøges med
ca. 5000 mennesker hvert år.
Vi var også inde i Dokk 1 det
er et kultur byggeri med bibliotek - cafeer - musiklokale
- mødelokaler, nu bliver der
også lavet et tv studie til sporten og vejret. Under Dokk 1
var der lavet et underjordisk
parkerings kælder til 1000
biler de eneste der arbejde der
var robotter som sørgede for at
bilen via elevator blev sænket
ned eller taget op når man bad
om det.

Så gik turen gennem Marselisborg
skoven til Diakon Højskolen hvor vi
spiste middagsmad (tà selv buffet )
der fik vi også en rundvisning det var
spændende at høre om deres uddannelser mange af vores Biskopper har
startet deres uddannelse netop på skolen.
Sidste stop på turen var et besøg i den
gamle by hvor vi var på egen hånd
og kunne se det vi havde energi og
lyst til.
fortsætter næste side
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Nu til kommende
arrangementer...
Søndag d. 12. november:

Nyt DAB radio-signal

Går turen til Gram Slot til deres juleudstilling afgang fra kirken kl. 12.30
vi får aftensmad et sted inden vi kommer hjem.
ABSOLUT SIDSTE TILMELDING
D. 9. NOVEMBER TIL:
INGE ADELSBØL
tlf. / sms 29 92 01 02
Pris medlemmer: 300,- kr.
øvrige: 400,-kr.

Onsdag d. 13. december:

kl. 14.00 Lucia optog efter gløgg og
æbleskiver er der pakkeleg .
Tag derfor en pakke med, hvis du vil
være med til det.
TILMELDING TIL ELLY:
senest mandag d. 11. december
tlf. 75 34 80 12
HEREFTER GÅR VI PÅ JULE
FERIE STARTER OP IGEN
ONSDAG D. 10. JANUAR
Onsdag d. 24. Januar 2018 kl. 14.00
har vi generalforsamling
Med venlig hilsen
bestyrelsen

Den 1. oktober lukkede det almindelige landsdækkende DAB radio signal
ned. Det nye format hedder nu DAB+.
Det betyder at man skal have en DAB
radio der kan modtage DAB+ hvis
man vil høre DAB radio. Har man en
DAB radio købt efter 2012 skulle der
ikke være noget problem. Til gengæld
kan man risikere at DAB radioer der
er fra 2012 og tidligere måske ikke
virker mere.
Under alle omstændigheder kræver det en genindlæsning af DABkanalerne hvis man vil høre DAB
radio. Men det har været beskrevet ret
omfattende i landsdækkende presse
op til 1. oktober så mon ikke de fleste
med DAB radioer har fundet ud af
hvordan man skal forholde sig.
Ellers kan man gå ind på Filskov
fællesantennes Facebook side og læse
mere omkring det. Her findes også
link til video om hvordan man skal
forholde sig.

Tv3 sport 2 ændrer navn

Den 31. oktober ændrer Viasat navn
på deres sportskanal TV3 SPORT 2
- til TV3 MAX. TV3 MAX vil sende
et mix af sport, livsstilsprogrammer,
comedy og tv-serier, der især henvender sig til den mandlige TV-seer.
fortsætter næste side
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På TV3 MAX har topfodbold, og i
høj grad engelsk fodbold, fået en særplads. Kanalen viser stærke kampe
fra Premier League, League Cup og
den næstbedste engelske fodboldrække The Championship. Se også de
store europæiske fodboldligaer som
La Liga, Serie A, den franske Lig...
den franske Ligue 1, den danske
Superliga og verdens fineste turnering, Champions League. Endvidere
dækker TV3 MAX også tysk håndbold, Champions League håndbold
og ATP-tennis.
Når TV3 MAX ikke sender LIVE
sport fra de største turneringer, finder
du masser af originale comedy-programmer som Simpsons, Top Gear og
How I Met Your Mother.
TV3 MAX kan automatisk ses af
dem, som har TV3 SPORT 2 i deres
nuværende tv-pakke.
TV3 SPORT 1 skifter samtidig navn
til TV3 SPORT, da der ikke længere
er en SPORT 1 og SPORT 2 kanal.
Men bortset fra navneændringen sker
der ingen ændringer.

Godt nyt til alle film-elskere

Så er der spændende og godt nyt fra
YouSee til alle filmelskere.
Fra starten af oktober får alle med
en Fuldpakke eller den nye YouSee
Tv-boks adgang til filmselskabet
Paramounts film, kort efter de har
gået i biograferne.
Ud over premierefilm får man et bredt
udvalg af filmklassikere og mere end
800 episoder af populære tv-programmer fra tv-kanalerne MTV og
Comedy Central.
Aftalen og Indholdspakken fra
Paramount betyder, at alle med en
Fuldpakke eller den nye YouSee
Tv-boks hvert år får mulighed for at
streame de 10-15 største og nyeste
film kort efter de forlader biografen. Fra starten af oktober vil man
således kunne se fx Brother Nature,
Goat, Allied, Fences, Monster Trucks,
Rings og XXX: the Return of Xander
Cage.

Nyt på Yousee-tv-boksen

Så er der spændende nyt til de der har
den nye YouSee tv boks.
fortsætter næste side
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Nu bliver det meget lettere at se
månedens premierefilm. Med den
nye opdatering til boksen er der ganske enkelt lavet en selvstændig kanalplads som sender premierefilmen.
Det er bare at klikke sig ind på den.
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.

TCM-kanalen er lukket.

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.

Opdateringer til tv-boksen

Der er kommet flere opdateringer til
tv-boksen. Blandt andet med mere
overskueligt tv-oversigt og en lettere
måde at komme til den på. Der er
også sket en forbedring mht. til undertekster og valg af lydspor. Læs mere
på YouSee om disse forbedringer.
Link finder du på vores Facebookside.

Pr. 1. juni lukkede børnekanalen TCM
i hele norden. Den er hos Yousee blevet erstattet af kanalen Viasat series
der sender alle de kendte serier inden
for spænding, drama, komedie og
krimi.
Kanalen findes på kanalplads 65

Opkald via WIFI på mobiltelefon

Mulighed for flere tv-bokse.

Læs mere om hvordan det fungerer
og hvilke telefoner der kan bruges til
dette på yousee.dk eller det link vi har
lagt i vores gruppe på Facebook.

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”.

Hvis man har et YouSee mobil abonnement er der nu kommet en helt ny
mulighed. Det er nu muligt at lave
opkald via WIFI. Det kan være en stor
hjælp hvis man er et sted hvor der er
dårlig mobildækning.

fortsætter næste side
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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. 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
fortsætter næste side

25
Filskov Fællesantenne, forsat:

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-d: 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

