26. årgang

www.filskov.infoland.dk

HÅRBOXEN bliver hvor hun er...

Rygtet har siden revyen lydt, at
Linda lukker og flytter til "klippeøen"
Bornholm. Det rygte har desværre
givet en kundenedgang...
Det er Revyholdet rigtig kede af.
Ærgeligt at folk ikke kunne forstå
at det var en vittigheden
og derfor skal det siges...

DET HAR IKKE NOGET PÅ SIG !
HÅRBOXEN OG LINDA BLIVER
HVOR DE ER !

Så kom bare igang med at få
bestilt tid hos Linda. Hun er tilbage
efter ferie igen - tirsdag d. 16. august
Men i kan allerede nu booke tid på www.hårboxen.dk
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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2016.
Dette blad dækker månederne: August, september og oktober.
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

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:

Salg af idrætsaktier

Vi har i løbet af april og maj været
rundt for at gensælge idrætsaktier.
Vi vil gerne fra Idrætsforeningen
takke alle der har støttet os, det er
virkeligt positivt at være rundt at
sælge, når så mange stadig bakker op
om initiativet.
Og nu her er de udtrukne vindernumrene:
4 x 1. præmie på kr. 200,nr. 73, 201, 272 og 303
7 x 2. præmie på kr. 150,nr. 44, 55, 63, 137, 235, 254 og 278
8 x 3. præmie på kr. 100,nr. 27, 102, 202, 217, 255, 263, 350
og 377
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med rund næste år.
Næste trækning offentliggøres i INFO
februar 2017.

Gymnastik sæson 2016/2017

Vi vil gerne byde Jer velkommen til endnu en gymnastiksæson
i Viadukthallen i Filskov. Sæsonen
starter i uge 36 henholdsvis onsdag
den 7. september og torsdag den 8.
september. I kan godt sætte kryds i
kalenderen til område opvisning lørdag den 11. marts 2017 og den lokale
opvisning i Viadukthallen lørdag den
18. marts 2017.
Vi vil igen i år afholde forældremøder
på alle børnehold i starten af sæsonen.
Her vil der være minimum en fra
gymnastikudvalget og en træner fra
holdet. Til møderne vil vi bl.a. snakke
om de små opgaver, vi skal have løst i
løbet af sæsonen. De enkelte opgaver
kan fordeles ud på flere forældre. Der
vil være forskellige emner alt efter
hvilket hold det er, men det er til disse
møder vi på alle hold vil snakke opvisningstøj. Vi håber på et stort fremmøde igen, ligesom sidste år, da det var
en stor hjælp til det daglige arbejde
i gymnastikudvalget og vi fik mange
gode input.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

NYT - NYT - NYT
Voksenholdet er i år "Motion" i stedet
for "Powersjov".
Motion er holdet hvor der vil blive
arbejdet med styrke, kondition og stabilitet efter at leddene er blevet godt
smurte i opvarmningen.
Træningstiderne ser således ud:
Hold

Det er ikke et opvisningshold, men et
hold der kun kører fra september til og
med november, så ser vi på tilslutningen til holdet, og overvejer hvad der
videre skal ske.

Tid

Instruktører

Forældre/barn gymnastik 		
1-4 år og barnet skal
Onsdage kl. 16.45-17.30
ledsages af en voksen.

Marianne Pedersen
og Linette Rosenberg

Puslinge (årgang 2012-2013) 		
Holdet er for 3-4 årige som er
Onsdage kl. 16.00-16.45
klar til at gå til gymnastik selv.
		
Tons og tummel (årgang 2010-2011)		
Holdet er for 5-6 årige som er klar
Onsdage kl. 15.15-16.00
til at få brændt masser af krudt af.

Mie Schmidt og
Susie Mejer

Piger 1.-4. kl.
Onsdage kl. 18.30-19.30
		

Louise Jessen og
Mie Schmidt

Drenge 1.-4. kl.
Onsdage kl. 17.30-18.30
		

Kim Laursen og
Jacob Buhl

Motion. Styrke og konditionstræning Onsdag kl. 19.30-21.00
for både mænd og kvinder.

Marianne Pedersen

5.-10. klasses spring/rytme
Torsdage kl. 17.30-19.00
		

Mia Jørgensen og
Erik Larsen

Lene Petersen og
Linda Lauridsen
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Filskov Idrætsforening &
Viadukthallen:

Frivilligfest

Som tak for den store indsats der
bliver gjort i Viadukthallen og
Idrætsforeningen hvert eneste år,
afholdes der hvert andet år en fest for
alle frivillige. ”Frivlligfesten” som
den bliver kaldt, er for alle, der på
den ene eller anden måde har hjulpet
til i idrætsforeningen eller viadukthallen i løbet af de sidste 2 år. Nogle
har været frivillig træner for et af de
mange forskellige idrætshold, andre
har hjulpet med vedligehold og rengøring af hallen , siddet ved dommerbord, stået bag disken i cafeteriet og
meget mere.
Nogle har hjulpet 5 timer og andre
30 timer. Lige meget hvad, så er det

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted

alt sammen vigtigt og uvurderligt for
at få en idrætsforening og en hal til
fungere. Og for dette vil vi gerne sige
stort tak med denne festlige aften.
I år skal man som noget nyt selv
huske at tilmelde sig festen – der
bliver ikke sendt indbydelser ud. Det
kan være rigtig svært at huske hvem
der hjalp til for 2 år siden, så for ikke
at glemme nogle har vi i år forsøgt, at
lave indbydelsen på denne måde. SÅ
er du konfirmeret og har du hjulpet til
med et eller andet i løbet af de sidste
2 år, så er det bare med at få sendt din
tilmelding af sted – vi glæder os til
at se mange glade mennesker denne
aften.

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

Frivilligfest
Filskov Idrætsforening og Viadukthallen har mange frivillige hjælpere,
der sørger for at fritidsaktiviteterne fungerer. Derfor indbydes du/I til
et brag af en fest for alle frivillige.

Lørdag den 1. oktober 2016 kl. 18.30 – 01.30 i
Viadukthallen.
Vi vil byde på øl/vand/vin og mad. Spiritus kan købes til favorable priser.

Med venlig hilsen
Festudvalget

Tilmelding senest den 15. september 2016.

Nyt:
I år skal du/I selv tilmelde jer,
I får ingen indbydelse
Tilmelding til: HenrikArvad@outlook.com med navn/navne.

7
Filskov Kirke:

Arrangementer i efteråret

Spaghettigudstjeneste den 6. september kl. 17 i Filskov kirke.
Spaghettigudstjeneste er en gudstjeneste i børnehøjde en hverdagsaften.
Efter gudstjenesten går vi over i missionshuset på den anden side af vejen,
og spiser pasta og kødsauce, så forældre ikke skal tænke på at skulle hjem
og lave med. Arrangemetet forventes
af slutte kl. 18.30.

Foredrag for konfirmandforældre og
andre interesserede tirsdag den 11.
oktober kl. 19.00 i Filskov kirke

Opstillingsmøde i forbindelse med
Menighedsrådsvalg på Filskov kro den
13. september kl. 19.30

De 9 Læsninger i Blåhøj kirke den 13.
december kl. 19.00.

Filmaften for voksne 1. november kl.
19.00. Gratis entré
Julekoncert Filskov Kirke: KorDania,
Jelling tirsdag den 6. december kl.
19.30.

Sogneaften den 21. september kl. 19.00
i Filskov kirke. Musikalsk foredrag
med Anne Dorte Michelsen: ”Jeg vil
huske”, hvor Anne Dorte Michelsen
synger og spiller nogle af
sine egne sange, og fortæller
om sit forhold til musikken.
Endvidere vil Anne Dorte
Michelsen denne aften også
synge nogle af vore smukke
salmer a capalla.
Entré 150 kr. Billetter sælges ved ”Min Købmand”
fra 1. juli.
Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk

8
Filskov Pensionistforening:

Siden sidst...

Den 11. maj havde vi kagekonkurrence, det plejer at være en succes når vi
har det, og var det også denne gang.
Ca. 60 pers. mødte op for at se og
smage kagerne.
1ste præmien gik til en jordbær
roulade, der var 2 anden præmier,
de gik til muffins og kokosmakroner, 3 præmien gik til en brødtærte.
Præmierne var sponseret af Jysk og
Min købmand.

Udflugt

Den 3. juni var vi på udflugt til
Hanstholm. Vi startede hjemmefra kl.
7.30. På vejen derop fik vi kaffe og
rundstykke i bussen. Vi kørte direkte til Slettestrand hvor vi samlede
vores guide op, og kørte en tur rundt
i området, der så vi hvor udendørs
scenerne til Badehotellet var optaget,
og vi var en tur ved Thorup strand,
hvor nogle var ude at dyppe tæerne
i Vesterhavet. Derefter kørte vi tilbage til Slettestrand for at spise middagsmad på hotellet. Vi fik en stegt
rødspætte (fra Thorup strand) og nye
kartofler med persillesovs.
Efter middagen kørte vi til Hanstholm
bunker museum. Der viste en guide
os rundt og fortalte om kanon stillin-

gen, og det forskellige ammunition
som blev brugt. Vi så også hvordan
soldaterne boede. Derefter var vi ude
at køre en tur med ammunitionstoget.
Da vi alle havde været rundt at se det
forskellige, havde Lars lavet kaffe
som vi fik medbragt kage til.
På vejen videre gennem natur park
Thy så vi de store vindmøller og Thy
lejren. Senere på vejen hjem, holdt
vi ind på en rasteplads, og spiste de
medbragte madpakker.

Udflugt til Them

Afgang fra kirken kl. 12.30 - hjemkomst efter aftensmad. Vi skal besøge
Silkeborg Rovfugleshow beliggende i
et fantastisk naturområde, hvor vi også
drikker eftermiddagskaffe. Bagefter
går turen til Lindholt Landbohave på
13000 m2 i Linå. Inden vi kører hjem
får vi aftensmad.
Pris for medlemmer: 400,- kr - Øvrige
600,- kr.
Sidste tilmelding d. 14. aug. til
Elisabeth tlf. eller sms - 23 31 59 83.
HUSK vi har pakkebanko d. 14. sept.
kl. 14.00. Medbring en pakke (25 kr)
Tilmelding til Mona senest d. 12. sept.
på tlf. eller sms - 23 32 86 58.

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
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence - Filskov Fiskesø fra kl. 16.30 - 20.30.
Filskov Pensonistforening: Udflugt til Them. Afgang kl. 12.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Udflugt - se mere under Lokal Historiskarkiv her i bladet.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
Filskov Friskole og Børnehave: Fotografering af skole og Børnehave.

1.
2.
1.
5.-9.
6.
		
6.
7.
7.-8.
8.
10.
13.
14.
16.
17.
21.
21.
24.
26.-29.
28.
		
29.

Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Sommerfest i Børnehaven.
Filskov Friskole og Børnehave: 9. kl. skolerejse til Edinburgh.
Filskov Friskole og Børnehave: 0. - 8. kl. Idrætsdag med Hedegaard og
Karslov Friskoler.
Filskov Kirke: Spagettigudstjeneste kl. 17.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Idrætsforening: Opstart - Gymnastik.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag kl. 8 - 15.
Filskov Kirke: Opstillingsmøde til Menighedsrådet kl .19.30 på Filskov Kro.
Filskov Pensonistforening: Pakkebanko kl. 14.00. Medbring pakke (25 kr.)
Filskov Jagtforening: Familietur til Sdr. Omme Statsfængsel.
Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag kl. 8 - 15.
Filskov Kirke: Sogneaften med Anne Dorte Michelsen kl. 19 i Filskov Kirke.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friskole og Børnehave: Cykelløb 0.-3. kl. til fordel for SFO i Sognegården.
Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge - Naturvidenskabsfestival.
Filskov Friskole og Børnehave: Orienteringmøde om ungdomsuddannelserne
8.+9. kl. på Sdr. Omme Skole kl. 19-21.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.

AUGUST

3.
4.
12.
17.
22.
23.
26.
31.

SEPTEMBER
OKTOBER

1. Filskov Idrætsforening og Viadukthallen: Frivilligfest i Viadukthallen kl. 18.30.
5. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
6. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
6. Filskov Friskole og Børnehave: ADHD foredrag med Danni Elmo kl. 19 på 		
		Sognegården.
11. Filskov Kirke: Foredrag kl. 19 i Filskov Kirke.
14. Filskov Friskole og Børnehave: Skolernes Motionsløb 0. - 9. kl. + Børnehaven
		 fra kl. 8.00 - 11.35.
15. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag kl. 8 - 15.
17.-21. Filskov Friskole og Børnehave: Efterårsferie
22. Filskov Jagtforening: Andejagt hos Orla Kalhøj, Hallundbæk.
25. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
26. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
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.

September:
1. Møde ved Thorkild Vad, Videbæk.
3. "Stafet for livet" i Filskov. Dagen starter kl. 11:30. Vi har tilmeldt et hold
- alle kan melde sig til.
Se mere på hjemmesiden: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/billund

		
		

15. Høstfest ved Flemming Mose Lauridsen, Valgmeningspræst i Ølgod.
29. Soldatervennerstævne og generalforsamling.

Oktober:
5. Kredsmøde kl. 19:00. Temaundervisning i Billund Kirke og derefter i Åfløjen.
Peter Fredensborg, Sognepræst i Billund.

		

13. Møde ved Heinrich Wichmann Pedersen, sognepræst i Nørrup.

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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Viaduktfestudvalget:

Viaduktfest 2016...

Hjælp søges... IGEN

Vi havde ikke rigtig lavet nogle nye
tiltag, men gentog dem vi havde lavet
de sidste par år - bl.a kagekonkurrencen og vores friluftsgudtjeneste. Der
var igen rigtig go' opbakning.

Så ring til

Så er det jo snart ved at være længe
siden at vi havde byfest, og i år gik
det rigtig godt - vejret var godt og der
var stor opbakning J

Nu til det lidt mere alvorlige, da
jeg og Mette har valgt at trække os.
Mangler vi nogle som har lyst til at
hjælpe Britta, Jette og Martin med at
arrangere byfesten i 2017. I behøver
ikke nødvendigvis at sidde i udvalget,
men bare det at tilbyde en hjælpende
hånd - er en stor hjælp.

En stor tak til revyholdet, som igen i
år leverede en kanon go' revy og trak
mange til både torsdag og lørdag J

Britta - tlf 2365 0467
Jette - tlf. 4013 9330
Martin - tlf. 2083 0825

En speciel stor tak til alle de mange
frivillige hjælpere både før, under og
efter byfesten. Det er en uvurderlig
hjælp og uden denne kunne byfesten
ikke fungere. J

GERNE SÅ HURTIG
SOM MULIGT!

Det økonomiske er vi ved at have
styr på (mangler dog lige et par
indbetalinger endnu), det kommer i
år til at give et flot overskud på ca.
25.000 kr, som går til deling imellem
Idrætsforeningen og Spejerne.

Med venlig hilsen
Den afgående formand
Jan Rosengreen

HUSK AT SÆTTE KRYDS
I KALENDEREN TIL
NÆSTE ÅRS BYFEST
D. 7. - 11. JUNI 2017
VI SES
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Filskov Friskoles Børnehave:

EFTERLYSNING

I forbindelse med Viaduktfesten forsvandt
en pulverslukker fra bålhuset i børnehaven.
Hvis der er nogle som ved, hvor den er, vil
vi være meget glade for at få den tilbage.
Venlig hilsen
Filskov Friskoles Børnehave
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Filskov Fællesantenne:

Særlig tilbud på den nye YouSee-Boks

Den nye YouSee tv-boks er nu på
markedet og medlemmer af Filskov
fællesantenne har mulighed for at få
den nye YouSee tv-boks til en særlig
fordelagtig pris. For kun 30 kr. pr.
måned kan man leje den nye boks
der giver et hav af nye muligheder.
Normal pris for at leje er 99. kr. Hvis
man ønsker at leje den nye boks til
30 kr. pr måned skal man kontakte
YouSee på 70 70 40 70.

Gratis premierefilm

En gratis premierefilm om måneden
som man kan se hvor man vil og
ligeså mange gange man vil. Det er et
af de tilbud der tilbydes når man har
den nye YouSee tv-boks. Man kan
læse mere om det på www.Yousee.
dk/premiere

Se børnefilm og serier off-line

På YouSee tv og film app til tablet
og mobil har man mulighed for at se
børnefilm og -serier, uden at det er
nødvendigt at gå på internettet. Det
er smart hvis man er på tur i udlandet
eller man ikke vil bruge mobildata på
en lang køretur.

Man skal have YouSee film og serier
og downloade de ønskede serier eller
film hjemmefra i YouSee tv og film
app’en under menu ”Børn”

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.
fortsætter næste side

16
Filskov Fællesantenne, forsat:

Priser og opkrævning

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

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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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
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

