26. årgang

www.filskov.infoland.dk

Filskov Marked
Så er der marked på Filskov Stadion
(ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov.

Marked afholdes en søndag og på følgende datoer:

15. maj - 5. juni - 17. juli - 7. august
28. august - 18. sept.

Maj 2016

Øvrige nyheder...
Har du en brik du
ikke bruger ???
Læs mere på side 5
Mandlig instruktør
søges...
Læs mere på side 5

Fra kl. 10.00 - 14.00

Viaduktmarch...
Læs mere på side 8

Der er god plads på standene - pris 50,- kr. pr. gang.

Sankt Hans i
Multihuset...
Læs mere på side 8

Der vil være lidt kræs for både øjene, ørerne og munden.
Kontakt Johannes Alsted · tlf. 2427 4218
for reservation af standplads.
Vi glæder os til at se jer til nogle "raske" markedsdage
På gensyn i Filskov.
Arrangementsgruppen
Evt. overskud går til spejderne

Ændring af dato for
udflugt...
Læs mere på side 13
Fællesantenne er kommet på Facebook...
Læs mere på side 15
OG MEGET ANDET...
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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. juli 2016.
Dette blad dækker månederne: maj, juni og juli.
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

Susanne Rønbjerg, Kærtoften 22

40 92 79 11

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

Vera Styrbro, Midtgårdsvej 10

29 42 64 14

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Pensionistfor.

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Holger Villumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps

Verner Rahbek, Omme Landevej 46

40 64 83 91

Viadukthallen Filskov

Verner Søvang, Engdraget 4

53 66 83 43

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Medlem af Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

75 34 84 58

Regnskabsfører

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

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

Mail: infofilskov@gmail.com
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Filskov 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. De kan også genkøbes på
mobilpay 2796 3615, husk at oplyse
hvilke numre og navn.

Generalforsamling
Bestyrelse og udvalg
Ved generalforsamlingen den 28.
januar, blev der valgt flere nye ind i
vores bestyrelse og udvalg, medlemmerne kan ses nedenfor:

Bestyrelsen

Henrik Arvad formand, Lene Carstens
næstformand, Lars Thomsen, Klaus
Mikkelsen (ny) og Lise Reichstein
(ny). Første suppleant Claus Junge
og anden suppleant Henning Hansen.
Revisor Lis Rahbek og Sonja
Laustsen. Revisorsuppleant Lone
Thomsen
Fodboldudvalg
Lasse Juhl (ny), Casper Thorning og
Mikkel Jørgensen.

Håndboldudvalg
Finn Rosengreen, Niels Erik Adelsbøll
og Kenneth Rahbek.
Svømmeudvalg
Sonja Laustsen og Lis Rahbek.
Badmintonudvalg
Torben Jakobsen.
Gymnastikudvalg
Marianne Kousgård Pedersen og
Linette Rosenberg.
Motionsudvalg
Andreas Andersen og Tomas Broch.
Cykel- og spindingsudvalg
Bøje Pedersen, Jørgen Herlufsen, Arne
Iversen og Richard Kristoffersen.
Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er præsenteret på vores hjemmeside.
Vi vil gerne sige mange tak til de afgåede udvalgsmedlemmer, for den store
indsats de har ydet. Velkommen til de
nye medlemmer.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Lederpokal

Lederpokalen gik ved generalforsamlingen til Sikke.
Marianne Kousgård Pedersen var også
indstillet.

Gymnastik

Endnu en god sæson blev rundet af
med en flot opvisning i Viadukthallen
lørdag den 19. Marts 2016. Ud over
de flotte opvisninger fra vores egne
hold bød dagen også på gæsteop-

visning fra Kvindeholdet fra Billund
og PowerTumbling fra Outrup.
Traditionen tro blev alle instruktører
hædret ved opvisningen, og udvalget
havde arrangeret en bowlingtur med
spisning. Det var en kanon aften, hvor
der blev snakket på kryds og tværs af
hold, alder og køn.
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 havde hjulpet med at
bage de mange gode pizzasnegle og
pølsehorn, og ikke
mindst en stor tak
til Fairfood for
masser af frugt til
alle.
fortsætter
næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Husk gymnastikskole i Vorbasse

Område Billund afholder fra den 1.-3.
august Gymnastikskole i Vorbasse
Fritidscenter for børn fra kommende
0. klasser til og med kommende 3.
klasser. Alle 3 dage foregår skolen
fra kl. 9.00 - 15.00. Lone Thomsen
er holdleder på skolen, og tilmelding
kan ske via www.dgi.dk/sydvest/gymnastik eller spørg Lone 21968494 om
hjælp senest den 1. Juli 2016.

HJÆÆÆLP!!!!

Vi mangler nøglebrikker

Vi vil meget gerne bede alle der har
en nøglebrik, som de ikke længere
bruger, om at aflevere den.
Enten i postkassen i Hallen, til Andreas
Andersen, Kirkehusvej 8 eller til Bo
Henriksen, Kærtoften 15.
De koster ret meget. Og så kan vi
måske slippe for at købe ekstra ind
endnu en gang.
Andreas

Vi mangler en mandlig instruktør med
erfaring i spring til 5.-10. klasses mix.
Som det ser ud nu skal de træne
torsdage fra 17.00-18.30. Kontakt
Gymnastikudvalget, hvis du er interesseret i at hjælpe. Jo før jo bedre. Vi
glæder os til at høre fra dig.
Marianne 41425620
Linette 60166525
Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

6
Filskov Vandværk:

Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt
den 30. marts på Filskov Kro. I
beretningen kunne Kent Røndbjerg
se tilbage på et lærerigt og aktivt år.
Han var godt tilfreds med, at bestyrelsesmedlemmerne havde bestræbt
sig på at dele viden og erfaring med
den nye formand, som efter sit første
år på posten nu er kommet godt ind
i opgaverne. Her er de væsentligste
punkter fra beretningen:
Driften af vandværket har i det forløbne været stabil uden pludselige
begivenheder. Vi bestræber os på at
praktisere et effektivt løbende vedligehold. De fleste opgaver har været
små, men der har også været enkelte
større opgaver. Der er blevet installeret et udluftningsanlæg, der fjerner
svovlbrinte fra det oppumpede vand.
Der er indført en digital logbog over
hændelser og drift, der også fungerer
som huskeliste over ting, der skal
gøres. Med andre ord er logbogen
en slags støttepædagog i den daglige
drift. Sidst men ikke mindst er boring
2 blevet renoveret med ny dykpumpe
og stigrør fra ca. 90 meters dybde.
Det har været årets største opgave

på vandværket. Nu er begge boringer
renoverede.
Ledningsnettet er udvidet med en
håndfuld nye tilslutninger. Akutte skader og reparationer har der ikke været
i 2015. Derimod havde vi et planlagt
renoveringsprojekt på Stationsvej.
Det var et stort og meget bekosteringt
projekt. Det er altid godt at være
flere om udgifterne, så vi benyttede
lejligheden til at renovere vores net i
gaden, da der alligevel skulle nedlægges fibernet og installeres nyt gadelys.
Placeringen af ledningsnettet er
fortsat dokumenteret ved hjælp af
både papir og digitale kort. Fa. Kn.
Petersen vedligeholder de gamle kort
på papir indtil den digitale version gør dem overflødige. Bestyrelsen
arbejder fortsat på at kontrollere om
der er fejl og mangler på det digitale
kort, der vedligeholdes i samarbejder
med firmaet Thvilum. Måske bliver vi
færdige i 2016.

fortsætter næste side
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Filskov Vandværk, forsat:

Filskov Vandværk er tilknyttet internetsiden LER / Ledningsnetregistret.
I 2015 fik vi 23 forespørgsler fra
mestendels virksomheder, der som
entreprenører skal udføre gravearbejde og gerne vil undgå at beskadige
vort ledningsnet.
Med henblik på sikring af forsyningssikkerhed i tilfælde af tekniske fejl
eller utilfredsstillende vandkvalitet
er vi fortsat i færd med at oprette
en ledningsforbindelse til Grindsted
Vandværk. Det koster penge, men
i 2016 arbejder vi videre med dette
projekt for forsyningssikkerhed.

Kontakt

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

Regnskabet for 2015 endte med et
rundt nul.
		

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

Filskov FDF:

Viaduktmarch

Nyt fra FDF

Hjertestien

Ny linie/ruteføring nede i mosen.
På grund af en masse vand på stien
ved den GULE bænk nede i mosen,
er der ændret lidt i ruten. Følg blot
pilene.

Som lovet sidste år afholder Filskov
FDF Skt. Hans aften i Multihuset den
23. juni for hele byen. Der kan købes
mad til spisning kl. 18, og efterfølgende bliver der lidt underholdning.
Bålet tændes kl. 20.

Hilsen
Hjertestiudvalget

Næste fælles arrangement er bankospil den 8. november.

Hjerteforeningen vil igen i år arrangere Viaduktmarch til byfesten onsdag aften den 18. maj fra anlægget
kl. 19.00.
Der er opgaver og diplomer til alle
børn som deltager.
Lad os sammen få GANG i byfesten.

Så har Filskov FDF afholdt sin første
generalforsamling. Rikke Årestrup
trådte ud af bestyrelsen, og i stedet
blev Lone Thomsen valgt, og overtog
straks posten som kasserer. Sidenhen
er bestyrelsen udvidet med Eva
Mikkelsen.

Med venlig hilsen
Filskov FDF

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted

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

Aktivitetskalender

Det sker i Filskov
MAJ

Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Friskole og Børnehave: 0.-3. klasse Hyttetur.
4.-8. klasse Fagdage. - 9. kl. Skr. afgangsprøver.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Mindehøjtidelighed ved ”Flyverstenene”
se nærmere ontale på side 13.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: 7. kl. Konfirmation.
Filskov Friskole og Børnehave: 7. kl. Blå mandag. - 9. kl. Skr. afgangsprøve.
Filskov Friskole og Børnehave: 9. kl. Skr. afgangsprøve. - 6. kl. Cyklistprøve.
Bestyrelsesmøde.
Filskov Marked: Kræmmermarked på sportspladsen kl. 10.00 - 14.00.
Filskov Jagtforening: Brunch hos Jette og Ove Svendsen fra kl. 9.00 - 11.00.
Alle interesserede er velkommen. Kaffe og rundstyk 25,- kr. pr. person.
Hjertestiudvalget: Viaduktmarch kl. 19.00 fra anlægget.
Filskov Viaduktfestudvalg: Byfest.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent Arkiv - udstilling om "Filskov Andelsmejeri".
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.
Filskov Friskole og Børnehave: Forårskoncert Filskov Friskole.

1.
2.
2.
5.
8.
18.
		
15.
17.
22.
23.
24.
24.
25.

Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Marked: Kræmmermarked på sportspladsen kl. 10.00 - 14.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Final cyklistprøve, Grindsted.
Filskov Jagtforening: Pokalskydning - kun for medlemmer.
Blåhøj Skydecenter kl. 11.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.
Filskov Friskole og Børnehave: 9. kl. Dimission.
Filskov FDF: Skt. Hans aften i Multihuset. Se mere under FDF her i bladet.
Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag 0.-9. kl.
Filskov Jagtforening: Banen rundt.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.

JUNI

4.
5.
2.-4.
		
5.
		
7.
8.
9.
11.
		
15.
16.
		
18.
18.-22.
22.
23.
26.

JULI AUG.

Filskov Friskole og Børnehave: Sommerferie.
17. Filskov Marked: Kræmmermarked på sportspladsen kl. 10.00 - 14.00.

1.-3.
7.
12.
23.
28.

Filskov Idrætsforening: Gymnastikskole i Vorbasse Fritidscenter.
Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag 0.-9. kl., 9-12.
Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence - Filskov Fiskesø fra kl. 16.30 - 20.30.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Udflugt - se mere under Lokal Historiskarkiv her i bladet.
Filskov Marked: Kræmmermarked på sportspladsen kl. 10.00 - 14.00.

Mødekalender for

Maj:

Indre Mission i Filskov

12. Møde. Emne: ”I begyndelsen var Ordet”
		
v. Carsten Korsholm Poulsen (Sprint), Børkob.
26. Møde. Emne: "Med røderne i kilden" v. Vagn Dahl Nielsen fra Varde.

Juni:
3.-5. Årsmøde festival 2016 på Mørkholt strand Camping.
17. Udflugt. Vi mødes ved missionshuset kl. 18:00. Tag mad med til grillen!

Juli:
Sommerferie

August:
18. Opstart efter sommerferie. Mødes kl. 18:30 hos Heine og Asta Jakobsen, 		
		
Brunbjergvej. Medbring selv kød, service og drikkevare.
29. Kredsmøde i Hejnsvig kl. 19:30 Ved Henning Hansen, Give.

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

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Generalforsamling

Vi havde genralforsamling
i
Lokalarkivets lokaler d. 3. februar
2016. Formand og arkivleder Vera
Styrbro bød velkommen og fortalte
om arkivets drift i året der var gået.
Desværre har Vera valgt at stoppe
i foreningen, men vi vil gerne sige
hende tak, for det store arbejde hun
har udført i arkivet.
Midlertidig arkivleder er Jakob
Kristiansen.

Programmet for 2016
5.maj
Mindehøjtidelighed ved ”Flyverstenene” samt foredrag ved Erik Knoth
Vi begynder v. Brunbjergvej kl. 18.00
Herefter kører vi ud på Vildkærvej.
Hjemmeværnet kommer med faner
og militærbiler.
Herefter mødes vi i Viadukthallen kl.
ca. 19.30.
Her begynder foredraget hvor Erik
Knoth fortæller om ”Mysteriet om
det forsvundne Ravkammer”
Kaffe med brød serveres i pausen.
Pris 25,00 kr. pr. person.
					

22. maj
Åbent hus i Arkivet, søndagen i byfesten fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Kom
og se vores udstilling om "Filskov
Andelsmejeri" + andre interessante
ting. Der er kaffe på kanden.
Ændring af dato
Vores udflugt er ændret til d. 23.
august. Vi mødes på "Peterspladsen"
kl. 8.30 - og kører sammen derfra i
egne biler. Turen går til Haderslev,
hvorfra vi sejler til Årø. Kaffe og
et rundstykke på udturen og guidet
rundtur på Årø (ca. 60 min) På hjemturen serveres der 3 håndmadder.
Pris pr. person 215,- kr.
Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv
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Filskov Fællesantenne:

Filskov fællesantenne er nu
på Facebook

Filskov fællesantenne er nu at finde
på Facebook. Vi har oprettet en gruppe hvor vi løbende vil orientere om
de mange ting der sker på området
i øjeblikket og som vedrører vores
forening. Det kan være alt lige fra
driftsstatus, gode tilbud og orientering om nyskabelser fra YouSee osv.
Desuden har man også her mulighed
for at stille spørgsmål til os hvis man
er i tvivl om noget.
Kort sagt vil vi gerne være mere aktuelle og være i mere direkte kontakt
og dialog med vores trofaste medlemmer.
Derfor: Bliv medlem af gruppen.
Søg på Filskov fællesantenne på
Facebook og søg om at blive medlem
af gruppen. Det er der allerede en del
der har gjort.
Det betyder også at vi fremover vil
begrænse vores indlæg i INFO. Vi vil
fortsat her orientere om vigtige ting
der sker i foreningen og som vedrører
medlemmerne. Men flere af de faste
rubrikker som har været med efterhånden adskillige gange sletter vi.

Generalforsamling

Onsdag d. 27. januar afholdt vi generalforsamling på Filskov kro. Efter
generalforsamlingen ser bestyrelsen
således ud. Formand: Henrik Hansen.
Næstformand: John Skou. Kasserer:
Andreas Andersen. Sekretær: John
Skou. Bestyrelsesmedlemmer: Jan
Henriksen og Johnny Mikkelsen.
Formandens beretning til generalforsamlingen kan læses i vores gruppe
Filskov fællesantenne på Facebook.

Nye priser og nu kvartals
opkrævning

Som man måske allerede har opdaget
er Filskov fællesantenne nu gået over
til kvartals opkrævning i stedet for èn
årlig opkrævning. Den første opkrævning er allerede sendt ud.
De nye priser for de forskellige pakker
er følgende:
Grundpakke: 2096,88 kr.
Mellempakke: 4456,56 kr.
Fuldpakke: 5771,04 kr.
Og det er disse beløb der altså bliver
fordelt på 4 rater.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Ny You-See-boks

I løbet af foråret lancerer YouSee en
helt ny og forbedret udgave af tv-boksen. Det betyder at den velkendte
Yousee Samsung boks bliver udfaset.
Den nye boks giver et væld af nye
muligheder. Den er meget mindre
end den velkendte boks. Den er støjsvag og reagerer hurtigt ved navigation, kanalskift og brug af harddisken.
Hvis alt går efter planen vil den
nye boks blive lanceret i 1. kvartal
2016. Der vil senere komme yderligere information om hvordan man kan
anskaffe sig denne boks og hvordan
medlemmer med den nuværende boks
skal forholde sig.

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:
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

DVB-C-tv med MPEG4-modtager
samt MPEG4-bokse der ikke er fra
Yousee: Netværks-id: 100
YouSee boksen eller HD Standardboks
(Samsung): Netværks-id: 120
Andre YouSee bokse – som Sagem:
Netværks-id: 130
Bemærk at visse modeller kræver
mere end de tre cifre. Der skal man
så fylde op med ”0” FØR de tre cifre.
Frekvens skal være: 143000,
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
For hjælp til bestilling, ring til YouSee
på 70 70 40 91.
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

