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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. juli 2012.
Dette blad dækker månederne: maj, juni, juli.
Redaktion:
Mette Østergaard
Hjortlundvej 5, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 63
mobil 24 678 123

MAILADRESSE:
mette.oestergaard@turbopost.dk

Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov FDF & FPF

Erling Dyrvig, Amtsvejen 21

75 34 80 92

Filskov Idrætsforening

Lars Thomsen, Stationsvej 6

76 72 85 56

Filskov Jagtforening

Niels Winther, Toften 27

75 34 84 84

Filskov Pensionistfor.

Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e

75 34 81 56

Filskov Sogn Borgerfor.

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

75 34 84 58

Filskov Fremtid Aps

Lars Poulsen, Omme Landevej 33

75 34 83 84

INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Skole & Børnehus

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Menighedsråd

Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej 25 75 34 82 75

Filskov Friskole

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Friplejehjem

Jacob Kristiansen, Toften 11

75 34 83 45

Hedens Folkedansere

Poula Nørgaard Pedersen, Dalsvej 4

75 32 06 69

Lokal Historisk Arkiv/
Viadukthallen

Hugo Eriksen, Hedagervej 12

75 34 80 81
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Sdr. Omme-Filskov 4H:

Nyt fra 4H

Den 7. februar havde vi sidste arrangement i den gamle sæson. ”Leg
og byg med Lego”. Kreativiteten
var stor. Alle fik lavet en vindmølle
(temaet var jo Naturens Kræfter),
men der blev også bygget andre figurer efter eget valg.

Opstart 27. marts.

Vi havde en god eftermiddag på
Filskov Skole, hvor vi lavede bolcher.
Mange børn kom, og mange vil være
med i det kommende år. Det er rigtig
dejligt og positivt for vor klub.
Det er ikke for sent at melde sig ind.
Denne sæson slutter først marts 2013.

fortsætter næste side
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Sdr. Omme-Filskov 4H, forsat:

Næste arrangement var allerede
2. april på Besættelsessamlingen
i Grindsted.

Det blev en spændende eftermiddag
for både børn, forældre og bedsteforældre, hvor vi så og hørte en masse.
Hvordan man gik klædt, om sabotage, hvordan boligen var indrettet,
så legetøj og billeder fra den tid. Vi
fik også prøvet nogle af de gamle
lege med kugler og hinkesten, og til
sidst var der lavet boller og kager til
os af samme slags råvarer, som man
kunne købe under krigen. Der var
også frisk-ost med purløg og ramsløg. ”Osten” var lavet af kærnemælk.
De voksne fik kaffe lavet med Richs
kaffeerstatning, og børn fik saftevand
lavet af nogle blommer, som hedder Kræger, og som man har ude på
Karensminde.

Næste gang mødes vi på Filskov
Skole den 23. maj hvor forældre og
søskende inviteres på hverdagsmad
efter opskrifter fra ”Gamle dage”.
Jens Erik Rasmussen
Sdr. Omme – Filskov 4H

Stationsvej 4

· 7200 Grindsted · 75 31 00 22 · www.filskovfrisør.dk
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Filskov Friplejehjem:

Filskov Hjertestiudvalg:

Generalforsamling...

Arrangementer

Torsdag d. 19. april blev der afholdt generalforsamling for Filskov
Friplejehjem og Filskov Friplejehjems
Venner for 40-50 fremmødte.
Til bestyrelsen valgtes:
Annette Kristiansen.
Som suppleanter valgtes:
Robert Terkelsen og Hanne Egebjerg.
Heine Jacobsen genopstillede ikke
efter 4 år i bestyrelsen. Bestyrelsen
ønsker også her at sige Heine mange
tak for det store arbejde han har lagt
både i den indledende periode i arbejdsgruppen og i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen består nu af:
Johan Andersen, Niels Pedersen, Inga
Kristiansen, Jørn Jensen og Annette
Kristiansen samt suppleanter.
Til bestyrelsen for Filskov Friplejehjems Venner var der genvalg over
hele linien. Bestyrelsen består af:
Sonja Laustsen, Inga Kristiansen,
Jacob Kristiansen, Inge Johnsen og
Elisabeth Christensen.
Bestyrelserne konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøder.
Venlig hilsen
Bestyrelserne

Det er dejligt at kunne begynde med
at skrive, at hjertestien bliver brugt så
meget og bliver holdt pæn ren!
Vi vil atter i år prøve at starte med at
gå samlet en tur rundt på stien hver
torsdag kl. 10. kort eller lang rute.

Mød op ved P-pladsen
ved anlægget.

Vi har flyttet en gammel bænk fra
anlægget, ned i Ernsts mose ved
bækken. Tag gerne madpakke med
og nyd udsigten og roen.

Kend din kommune

Onsdag den 9. maj kl. 19. fra P-pladsen ved anlægget tager vi sundhedskordiantor Margit Stycke fra kommunen med rundt på stien. Vi gør
små ophold undervejs og fortæller
lidt om ruten og dens små "perler".
Efter turen går vi om til hallens cafeteria, hvor man kan købe kaffe og
kage. Sonja Laustsen vil her fortælle
lidt om Filskov og dens historie.
fortsætter næste side

6
Filskov Hjertestiudvalg, forsat:

Filskov Energiselskab:

Viaduktmarch

Ny aftale i hus

I forbindelse med byfesten vil vi
prøve at starte en ny tradition.
Mød op onsdag den 30. maj kl. 19.
ved P-pladsen ved anlægget, så går
vi tur på stien og slutter i anlægget,
hvor børnene får overrakt et diplom
med navn på.
Alt er gratis. Har man lyst, kan man
støtte Hjerteforeningen med et lille
beløb.
Stiudvalget.
Niels Winther, Sonja Laustsen,
Erik Kristensen og Hanne Egebjerg.

Den fornylig indgåede energiaftale
(2012-2020) vil få en positiv indvirkning på varmeprisen for forbrugerne tilsluttet varmeværket.
Det er afregningsprisen på el, produceret på gasmotor på anlægget som
ifølge aftalen hæves fra i øjeblikket
ca. 0,79 kr./kWh til ca, 1,15 kr./kWh
i de næste 6 år, derefter nedtrappes
afregningsprisen gradvis til 1.05 kr./
kWh frem til 2020.
Energiaftalen betyder også at der nu
sættes yderlig fart på renovering/
udvidelsesplanerne på værket.
I skrivende stund er der ved at
blive lavet en ansøgning til Billund
Kommune om kommunegaranti til
lån som skal bruges til udvidelsen.
fortsætter næste side
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Filskov Energiselskab, forsat:

Planen indebærer en fordobling af
behandlet biomasse, til dette skal
der bygges en ny lagertank/rådnetank
med gaslager. Den snart 20 år gamle
flis kedel skal renoveres/udskiftes, og
der kan med fordel sættes en større
gasmotor ind, samt mandskabsfaciliteterne som kræver er renovering/
udbygning.

Åben hus arrangement

Udvidelsesplanerne vil personale og
bestyrelse gerne vise og forklare ved
et åben hus arrangement d. 9/6-12 på
værket, se nærmere i ugeavisen når
tiden nærmer sig.
Bestyrelsen

Filskov Viadukthallen:

Kunst i hallen

Efter 10 år som kunstkoordinator i
Viadukthallen har jeg valgt at give
bolden videre til Bente Jensen, som
også selv er ivrig maler.
Jeg har haft 10 gode og spændende
år, hvor jeg har stiftet bekendtskab
med mange forskellige kunstarter og
kreative mennesker. Det er et priviligium at byens hal også kan rumme de
kreative interesser.
I Viadukthallen kan udstilles stort
som småt fra malerier til små figurer, glas og hækling, så hvis du selv
eller en du kender er interesseret i at
udstille kan du kontakte:

Bente Jensen
Kirkehusvej 42
tlf. 6166 4399
Med venlig hilsen
Kis Johansen

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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Viaduktfestudvalget:

Så nærmer tiden sig...

Vi skal igen i år ned og hjælp med
servering i Sdr. Omme i forbindelse
med Jydefesten. Så de kan kommer
og hjælpe med serveringen lørdag
aften hos os (så vi i udvalget også kan
være med til festen J)

SÅ... derfor vil vi gerne høre om
der er nogen som kunne tænke sig at
hjælpe os med servering i Sdr. Omme
- lørdag d. 19. maj. (vi skal bruge 10
personer)

HUSK dette års byfest
d. 31. maj - 3. juni
på gensyn J

Man må da også gerne allerede nu
begynde at lægge hovederne i blød, til
en god og sjov idé til dette års optog
J - vi glæder os til at se resultaterne.

Yderligere information kan fåes ved
henvendelse til Jan Petersen - tlf.
2395 5985

Med venlig hilsen
Formand
Jan Petersen

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
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Filskov Kirke:

Salmestafet

Tirsdag den 15. maj kl. 19.30 i Filskov
kirke. Salmestafetten er givet videre.
Denne gang til Johan Andersen, skoleinspektør Filskov, som har valgt
en buket sange og salmer, som han
holder af, og vil fortælle lidt om,
hvorfor netop disse sange har fulgt
ham gennem livet.

Sommerfest

Søndag den 24. juni kl. 14.00 i
Præstegårdshaven Traditionen skydes
sommerferien i gang med en festlig
sommerfest i præstegårdshaven.
Vi begynder med en festlig friluftsgudstjeneste i haven kl. 14.00.
Derefter fortsætter vi i teltet i haven
med kaffe kage og is og meget mere.
I år er der et herligt gensyn med Hans
Jørn Østerby, som deltager både i
gudstjenesten og bagefter underholder børn og barnlige sjæle i teltet.
Så der er lagt op til et brag af en
festlig eftermiddag - lige før sommerferien

Sogneudflugt for Blåhøj
og Filskov!

Tirsdag d. 19. juni
Årets sogneudflugt går i år til Hvidsten
og Mariager. Vi får historien om
Hvidsten gruppen, hvorefter vi spiser
kroens berømte æggekage.
Herefter tager vi turen til Mariager,
ser Klosterkirken, og Mariagers smukke natur.
Afgang fra
Ok + Blåhøj
Blåhøj Kirke
Filskov Kirke

kl. 7.30
kl. 7.45
kl. 8.00

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.30.
Pris: 150.00 kr. - Max. 70 pers.
Tilmelding senest mandag d. 4 juni.
Sonja Laustsen
tlf. 7534 8144
Charlotte B.N. Bruun tlf. 3028 0327
Sognepræst
Karin Merete RahbekEngmarksgaard

11
Filskov Friskole:

Filskov Friskole & Børnehaves bestyrelse orienterer:
Indskrivning til børnehaven

I marts havde vi en flot indskrivning
til børnehaven, hvor 35 børn blev
indskrevet til start august 2012, desuden blev der indskrevet en del mindre børn til start senere.
Vi har efterfølgende holdt informationsmøde, hvor der var mulighed for
at stille spørgsmål til store og små
ting i vores børnehave. Desuden præsenterede kommende børnehaveleder
Kirsten Nyholm fra Stakroge sig for
de fremmødte.

Personaleansættelser

Noget, der har fyldt meget for bestyrelsen på det sidste, er ansættelsessamtaler og ansættelser. Vi har været
grundige i processen, men føler også,
at vi har fundet frem til det rigtige
hold til at løfte vores friskole og børnehave.
Når der er underskrevet kontrakter
med de ansatte, vil navne blive offentliggjort på hjemmesiden.

Generalforsamling

I april er der desuden afholdt generalforsamling for Filskov Friskole og
Børnehave.

Mikael Lind har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Det er vi i bestyrelsen kede af, da Mikael har gjort
et stort stykke arbejde for friskole og
børnehave. Til gengæld kan vi glæde
os over, at Mikael fortsætter i ITgruppen.
Tak for denne gang, Mikael.
Desuden er Birgitte Hagelskjær og
Linda Mortensen udtrådt af bestyrelsen – også tak for Jeres insats.
Til bestyrelsen blev valgt Bente
Sørensen og Lisbeth Christensen, desuden blev Peter Junge genvalgt.
Bestyrelsen har nu følgende ansvarsfordeling;
Susanne Røndbjerg og Peter Junge
deler formandsposten.
Susanne varetager de administrative
opgaver
Peter varetager alle henvendelser og
er medieansvarlig
Jette Johnsen er kasserer og ansvarlig for økonomi
Ronnie Olesen er referent og IT-ansvarlig
fortsætter næste side
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Filskov Friskole, forsat:

Pia Elnegaard er ansvarlig for vedligehold og renovering
Bente Sørensen er ansvarlig for det
pædagogiske
Lisbeth Christensen er ansvarlig for
børnehaven

Husstandsindsamling

I løbet af maj måned, vil vi fra
Filskov Friskole og Børnehave
komme rundt til samtlige husstande
i Filskov og Omegn og tage imod
kontante bidrag til brug for Filskov
Friskole og Børnehave. Der vil være
flere måder at bidrage til Filskov friskole og Børnehave på og vi håber, I
vil tage godt imod dem, der kommer
rundt på vegne af Filskov Friskole og
Børnehave.

mende personale. Desuden skal planlægning af fagfordeling og struktur i
friskole og børnehave på plads.
Der vil også blive noget praktisk
arbejde med fornyelse og renovering
af de fysiske rammer før friskole og
børnehave starter op. Der bliver inden
længe lagt en kalender på hjemmesiden, hvor det fremgår, hvad der skal
udføres og hvordan man kan melde
sig til en specifik opgave. Vi håber,
at rigtig mange vil melde ind på det,
de er gode til – så vi kan få frisket op
såvel inde som ude, inden skole- og
børnehavestart.
Se yderligere oplysninger på vores
hjemmeside;
www.filskovfriskole.dk

Fremadrettet

Nu begynder det spændende arbejde
med for alvor at forme vores friskole
og børnehave. Til dette ser vi frem til
at få input og sparring fra det kom-

Bestyrelsen for
Filskov Friskole og Børnehave

Miljøvenlig rengøring med mikrofibre
Salg og demo

Din BIOSOL-konsulent: NEM-RENT v/Ina Meldgaard
Birkemosevej 16 · Filskov · 7200 Grindsted
Mobil 28 43 83 64 · ina_meldgaard@hotmail.com

FILSKOV-IT
Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service *
WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud
Kærtoften 7, Filskov – Tlf.: 21 27 46 22 – Din professionelle IT partner

Aktivitetskalender

Det sker i Filskov
Maj:
3.
4.
5.
9.
		
13.
15.
16.
		
17.
18.
23.
		
24.
28.
30.
31.

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Skole: Store Bededag - Skolefri.
Filskov FDF: Avis/Jern indsamling kl.10.00 - 12.00.
HjerteStiudvalget: Kend din kommune - mød op til en gåtur
på P-pladsen ved anlæget kl. 19.00.
Filskov Skole: Konfirmation.
Filskov Kirke: Samlestafet kl. 19.30 i Filskov Kirke.
Filskov Jagtforening: Brunch hos John Junge fra kl. 9-11.
Kaffe og rundstykker - 25,- kr pr. person.
Filskov Skole: Kr. Himmefartsdag - Skolefri.
Filskov Skole: Skolefri.
4H Sdr. Omme/Filskov: Invitere medlemmerne forældre og søskende
på hverdagsmad på skolen.
Filskov Skole: Åbent hus.
Filskov Skole: 2. Pinsedag - Skolefri.
HjerteStiudvalget: Viaduktmarch - kl. 19. ved P-pladsen ved anlæget.
Viaduktfestudvalget: Viaduktfesten starter.

WWW.denbetteentreprenoer.dk
Filskov

24 25 00 94

Jord og belægningsopgaver
Niels Ove Svarre. Info@denbetteentreprenoer.dk

Juni:
1.-3.
		
5.
7.
8.
9.
9.
11.
19.
24.
29.

Viaduktfest - se programmet i Viaduktavisen som udkommer
ca. 14 dage før byfesten.
Filskov Skole: Grundlovsdag - Skolefri.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Jagtforening: Pokalskydning for medlemmer kl. 18.
Filskov Jagtforening: Banen rundt fra kl. 11-16.
Filskov Energi: Åbent hus - se nærmere i ugeavisen.
Filskov Skole: Emne uge - Filkøbing.
Filskov/Blåhøj kirke: Sogneudflugt til Hvidsten og Mariager.
Filskov Kirke: Sommerfest i præstegården kl. 14.00.
Filskov Skole: Sidste skoledag.

Juli:
		

Sommerferie....

		

Men HUSK der er deadline til næste INFO D. 15. JULI

		

Go' Sommer J

Borgerforeningen indkalder til
Ekstraordinær generalforsamling
Søndag d. 19. august kl. 10
på Sognegården.
Eneste punkt på dagsordenen
er nedlæggelse af Filskov Borgerforening.

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

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Maj
3.
10.
18.
				
24.

Sangaften m. Hedenstedkoret.
Bibeltime.
Udflugt til Naturlegepladsen ved Give Egnsmuseum.
Afgang kl. 18.30 fra missionshuset.
Møde m. familiekonsulent Steen Møller Laursen, Videbæk. Indsamling til IM.

Juni
1.-2.
7.
14.
			
23.
			

IM årsmøde i Vejle.
Bibeltime i missionshuset.
Møde m. præst Jacob Legarth, Ringive.
Emne: "Paulus' missionsstrategi"
Sankt Hans v. kroen m. båltaler generalsekretær
Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding.

Juli
			 Sommerferie
August
		 9.

Opstart med grill-aften hos Asta og Heine Jakobsen, Brunbjergvej 44.

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset i Filskov
Enhver er velkommen
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Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Generalforsamlingernes tid...
Sådan først i et nyt år er det generalforsamlingernes tid, jeg har haft
fornøjelsen af at være med til en del.
Lokalt i Filskov har jeg været med til
fem, sidst den 19. april hvor Filskov
Friplejehjem og Friplejehjemmets
venner holdt generalforsamling, i
øvrigt en rigtig dejlig aften.
Fælles for de generalforsamlinger jeg
har været til, især i Filskov, er en
optimisme og tro på at ting vil lykkes.
Det er på den ene side dejligt, men på
den anden side også tankevækkende?
for der er vel ikke ret mange landsbyer i vores landsdel, som er blevet
ramt så hårdt de seneste år, af den
økonomiske krise og deraf besparelser i det offentlige system, som vi i
Filskov er.

Hvorfor er der så sådan en optimisme i Filskov?

Jeg var for nogle år siden til et foredrag, hvor påstanden var: Der er intet
som en økonomisk krise til at skabe
udvikling.
Det er noget af en påstand, og den
kan ikke stå selv, men hvis de rette
betingelser er til stede, tror jeg på-

standen er rigtig, for det tvinger os til
at tænke nye veje.
Hvad er de rette betingelser så.

Man skal ville det!

Derudover skal vi politiker som minimum give: frihed under ansvar, værne
om retten til at være forskellige, og så
stædig holde fast i troen på, at hvis
vi giver rammerne så gror tingene
fra bunden. Det lyder enkelt, men det
er det ikke for det betyder, at man
nogen gange kommer til at stå og skal
forsvare beslutninger, som man ikke
nødvendigvis er enig i.
Eksempelvis kunne jeg, her i en
lukket kreds, nævne flex møde tid på
Vorbasse skole, det ved jeg ikke om
jeg mener, er verdens bedste ide, men
jeg står på mål for det alligevel, også
selv om det giver skrammer, for det
er nu engang det, Vorbasse skole og
skolebestyrelse har besluttet er bedst
i Vorbasse.
Billund kommunes borgere har ret
til indflydelse på deres samfund, det
gælder altid og ikke kun hver 4 år når
der er valg.
fortsætter næste side
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Byrådsmedlem, Robert Terkelsen,
forsat:

Så er det op til de enkelte borgere
og lokale samfund om man ønsker
indflydelse og deraf ansvar, og der må
man jo sige, at vi i Filskov har sagt
ja tak, både til indflydelse og ansvar,
heldigvis for det giver udvikling og
vækst.
Med Venlig hilsen
Robert Terkelsen
Mobil 23 30 60 54

Filskov Idrætsforening:

Idrætsaktier

Hvis vi ikke har været, er vi nu på
vej rundt for at sælger idrætsaktierne.
Håber alle har lyst til at købe dem
igen. Udtrækningen kommer i bladet
til august.

Aktivfest

Fredag den 30. marts havde vi aktivfest i hallen, hvor vi lavede nogle
spændende aktiviteter i et par timer.
Derefter havde vi pokaloverrækkelse.
De sidste par timer havde vi diskotek,
hvor børnene dansede og hyggede sig.
Jeg syntes det var en god aften med ca.
100 børn i hallen.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Generalforsamling
Bestyrelse og udvalg
Ved generalforsamlingen den 26.
januar 2011, blev der valgt flere nye
ind i vores bestyrelse og udvalg,
medlemmerne kan ses nedenfor:
Bestyrelsen
Henrik Arvad formand, Lars Thomsen
næstformand, Lone Thorning, Mona
Jørgensen og Lisa Jæger (ny) . Første
suppleant Claus Junge og anden
suppleant Henning Hansen. Revisor
Lis Rahbek og Sonja Laustsen og
revisor suppleant Lone Thomsen
Fodboldudvalg
Tage Schmidt, Casper Thorning, Max
Kristensen og Mikkel Jørgensen.
Håndboldudvalg
Finn Rosengreen og Solveig Røndbjerg
og Niels Erik Adelsbøll.
Svømmeudvalg
Sonja Laustsen og Kirsten Mortensen
Ungsdomsaktivitetsudvalg
Lone Thorning og Bitte Antonsen

Badmintonudvalg
Torben Jakobsen, Anette Jessen og
Flemming Junge.
Gymnastikudvalg
Lone Thomsen og Marianne Kousgård
Pedersen.
Motionsudvalg
Andreas Andersen og Kristina
Andersen.
Cykel- og spindingsudvalg
Fegge, Henrik Hedegård og Bøje
Pedersen.
Hardball udvalg
Brian Watson og Jan Kristensen
Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er præsenteret på vores hjemmeside. De vil også stå i vores håndbog.
Vi vil gerne sige mange tak til de afgåede bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, for den store indsats de har ydet.
Velkommen til de nye medlemmer.
fortsætter næste side

VIN – CHOKOLADE – SPECIALITETER – FIRMAGAVER
”BUTIKKEN” ER ÅBEN HVER FREDAG 13-17
Stort udvalg af færdigpakkede gavekurve!
KIKANA, Chr. Lundsgaardsvej 39B, 7200 Grindsted
Tlf. 75348305 – kirkehus@mail.dk
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Lederpokal

Lederpokalen gik ved generalforsamlingen til Claus Junge for hans
store frivillige indsats i foreningen,
hvor han gør en stor indsats for
fodbold, en stor tak for det. Lars
Christensen, Solveig Røndbjerg,
Marianne Kousgård Pedersen og
Lars Thomsen var også indstillet.

Fodbold

Foråret er kommet og fodboldholdene
er startet op igen efter vinterpausen.
Der er følgende hold:
U6/U7:
Tirsdag eftermiddag fra 16:45 til 17:30.
Trænere: Bo Henriksen og
Brian Nissen
U8:
Torsdage fra 16:00 til 17:00.
Træner: Tommy Pedersen
U10:
Tirsdag og torsdag fra 17:00 til 18:00.
Trænere: Morten og Henning
U12:
Tirsdag og torsdag fra 16:30 til 18:00
Trænere: Claus Junge og
Lars Christensen

Piger U11:
Torsdag fra 17:00 til 18:00
Træner: Sikke
Piger U15:
Tirsdag fra 17:00 til 18:30
Træner: Torben Jessen
Herre Senior:
Mandag og onsdag fra 19:00 til 20:30
Træner: Søren Abildgaard
Holdleder serie 6: Max Kristensen.
Old Boys: Kamp hver onsdag
Holdleder: Hans Moustgaard.
Senior fodboldholdene har haft en
rigtig god træningsopstart på fodboldbanerne. Der har generelt været et
godt fremmøde til træningerne, og
vi håber at kunne bide os fast i serie
4 i den igangværende sæson. I den
første kamp fik serie 4 0-0 ude mod
Grimstrup. Det bliver spændende at
følge holdet i den nye pulje hvor der
er mange hold, som vi ikke har mødt
så ofte førhen.
fortsætter næste side
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Ungdomsholdene er startet op med
træningen her efter påske og træner
op til turneringsstart. De forskellige
hold kan følges på JBU.dk hvor man
søger på Filskov.
Er du interesseret i at komme til at
spille fodbold, er du meget velkommen til at møde op til træningen og
få en snak med træneren og komme i
gang med at spille fodbold.

Lalandia Cup

I februar måned var Filskov IF sammen med Lalandia vært ved Lalandia
Cup. Det var et stort arrangement at få
stablet på benene for idrætsforeningen,
men resultatet var en stor succes. I alt
117 fodboldhold deltog i turneringen,
som blev afviklet i Viadukthallen,
Lalandiahallen og i Blåhøj hallen. De
deltagende hold roste arrangementet,
og for et lille deltagergebyr fik man
samtidig en badebillet til Lalandia
Aquadome. Turneringen vender tilbage igen næste år i dagene 1. – 3.
marts.

I forbindelse med Lalandia cup vil vi
gerne takke alle vores sponsorer og frivillige hjælpere, som alle var med til at
projektet kunne gennemføres.
Mvh
Fodboldudvalget

Gymnastik

Endnu en god sæson blev rundet af
med en flot opvisning i Viadukthallen
søndag den 11. marts 2012. Ud over de
flotte opvisninger fra vores egne hold
bød dagen også på gæsteopvisning fra
Hejnsvig Spring 5. klasse > samt Ølgod
Efterskole. Dagen forinden have 3 hold
deltaget i Forårsopvisningen i Vorbasse
og weekenden efter gæstede vores store
spring hold 6.-10., Hejnsvig ved deres
lokalopvisning. Traditionen tro blev
alle instruktører hædret ved opvisningen og blev i år belønnet med en billet
til Lalandia Aquadome i Billund den
14. april. Vi havde en skøn dag og en
flok trætte instruktører med hjem.

fortsætter næste side
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På gymnastikudvalgets vegne, vil vi
gerne takke publikum for den store
opbakning til vores opvisning – ca.
300 tilskuere var mødt op. En stor tak
til alle der har hjulpet med at bage de
mange dejlige kager, slæbe redskaber
og gøre klar.

(efter 10. klasse) kl. 20.00 - 21.00
i Viadukthallen med 10 træninger
inden sommerferien. Fælles for alle
hold er at hvis vejret tillader det kan
træningerne foregå udendørs - husk
derfor tøj efter vejret.

I år er Julie Poulsen og Monique
Andersen i forbindelse med deres
store gå-på-mod og engagement
indstillet til Vingstedugen. En uge
på Vandel Efterskole sammen med
ca. 100 andre 14-17 årige, hvor instruktørerne er en håndfuld af de
tidligere Verdensholds gymnaster. En
uge spækket med nye indtryk, nye
venner, inspiration, hygge og glæder
– og ikke mindst masser af gymnastik
J

Område Billund afholder i uge
32 Gymnastikskole i Vorbasse
Fritidscenter for børn mellem 6 og
10 år. Alle dage foregår skolen fra
kl. 9.00 - 15.00 - tilmelding via Lone
Thomsen, mobil 2196 8494 eller
via www.dgi.dk/sydvest/gymnastik
senest den 1. Juni 2012

I skrivende stund er Sommergymnastik
godt i gang med 2 hold om onsdagen.
0. – 4. klasse (inkl. førskolebørn)
kl. 16.30-17.30 og 5. – 10. klasse kl. 17.30-19.00. De har 8 træninger og slutter af med en lille
opvisning søndag den 3. juni under
byfesten. Mandag den 16. april starter Sommermotion for unge/voksner

Vigtige datoer sæson 2012/2013

Børnedag i Vorbasse Fritidscenter
den 27. oktober 2012 kl. 13-16 for
0. - 6. klasse.
Forårsopvisning i Vorbasse lørdag
den 9. marts 2013.
Lokalopvisning i Filskov søndag den
17. marts 2013.
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Generalforsamling

Den 26. januar 2012 havde vi generalforsamling på Filskov Kro. Tak
til John Havn for, som sædvanligt,
at være dirigent til generalforsamlingen. På valg til bestyrelsen var Jan
Henriksen og Andreas Andersen.
Begge blev genvalgt. Så bestyrelsen ser (igen) ud som følger: Jan
Henriksen (formand),
Andreas
Andersen (næstformand og sekretær), Flemming Sørensen (kasserer),
Johnny Mikkelsen (fejlmelding) og
Henrik Hansen (fejlmelding) .

Husk at finde kanalerne
på dit TV

Mange nye fjernsyn har indbygget en
digital tuner af typen DVB-C.
Hvis man har et fjernsyn med indbygget DVB-C tuner, så er det en rigtig
god idé at benytte sig af den digitale
del af sit TV og ikke kun bruge den
analoge del.
Hvis man får indlæst alle de digitale
kanaler får man en del ekstra kanaler,
som man kun kan se digitalt.
Og de er endda ganske gratis idet de
er en del af den pakke man betaler
for.

Antallet af ekstra digitale kanaler er
afhængigt af hvilken TV pakke man
har.
Men alene i grundpakken er der ca.
15 kanaler man kun kan se digitalt. I
mellempakken og fuldpakken er det
flere.
Det man skal gøre er at indstille sit
TV til at lede (scanne) efter de digitale kanaler.
Hvordan det gøres er forskelligt fra
TV til TV.
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
DVB-C-tv med MPEG2-modtager
samt MPEG2-bokse der ikke er fra
Yousee: Netværks-id: 110
YouSee boksen eller HD Standardboks
(Samsung): Netværks-id: 120
Andre YouSee bokse – som Sagem:
Netværks-id: 130
fortsætter næste side
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Digital boks

Hvis man mangler de digitale kanaler
og ikke har et fjernsyn en digital tuner
af typen DVB-C, så kan man i stedet
anskaffe sig en digital TV boks til ca.
500 kr., som er i stand til at modtage
de digitale kanaler.
Hvis man vil vide mere om det er man
velkommen til at kontakte Andreas
Andersen på 75 34 87 87.

YouSee Play

Har du bredbånd med hastighed over 10 Mb/s gennem Filskov
Fællesantenne, er der nu gratis adgang
til mere end 6 millioner musiknumre
fra Yousee Play.
Se mere her:
http://www.danskkabeltv.dk/
bredbaand/youseeplay/
hvordan-du-faar-yousee-play

Frekvensliste, Internet og
IP telefoni oplysninger

Den gældende frekvensliste, oplysninger om Internet og IP telefoni samt
andre relevante informationer vil altid
kunne ses på hjemmesiden:
http://filskov.infoland.dk/forsyning/
filskov-faellesantenne
Se eventuelt yderligere på YouSee’s
hjemmeside
http://yousee.dk/privat/tv/
Bestyrelsen

Formand: Jan Henriksen tlf. 75 34 83 56
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 34 84 09 eller Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Flytning og adresseændring: Flemming Sørensen tlf. 75 34 80 08

