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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2015.
Dette blad dækker månederne: februar, marts og april.
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Niels Erik Adelsbøll, Engdraget 5

75 34 83 48

Filskov FDF & FPF

Søren Nielsen, Skolegyden 1

40 88 14 09

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

Verner Søvang, Engdraget 4

53 66 83 43

Filskov Lokalhistorisk Arkiv

Vera Styrbro, Midtgårdsvej 10

29 42 64 14

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Pensionistfor.

Harry Nielsen, Postegade 10

75 34 83 47

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: mette.oestergaard@turbopost.dk
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Nyt fra Arkivet
Så har vi taget hul på det nye år, det
samme har Arkivet
Vi ønsker alle et godt nytår, med
håbet om mange gensyn i det nye år.

Den 4. maj
Arrangement ved ”flyverstenene”
Det er Hjemmeværnet Billund der står
for arrangementet i år.
Tid og sted oplyses senere (se Infoland
under fritid)

HUSK! vores generalforsamling
lørdag d. 21. februar kl. 13.00

Vores program for år 2015
Den 21. februar kl. 13.00 i Arkivet
Generalforsamlingen, herefter fremvisning af billeder hvor vi mangler
oplysninger.
Arkivet er vært med kaffe og brød.
Alle er velkommen
Den 3. marts
Udstilling i Billund Centret
i samarbejde med Arkiverne i Billund
Kommune. Vores emne er ”Kirkens
historie i Filskov”
Udstillingen åbner kl.14.00
Udstillingen kan ses frem til 29. marts

Søndag den 31. maj (i byfesten)
Åbent hus i Arkivet kl. 14.00 - 16.00
Her viser vi udstillingen fra Billund
”Kirkens historie i Filskov”
Arkivet giver en kop kaffe
August sommerferie
Den 20. august
Arkivet arrangerer en udflugt
(Slå et kryds i kalenderen)
Se infoland under fritid, eller i Info
Her oplyses hvor turen går hen.
fortsætter næste side
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Muligheder når man som kvinde har et kørekort
Gamle Krejsten på 97 år, kom op til
præsten og bad om at blive gift,
Præsten spurgte, om det ikke var lidt
sent?
Nej svarede Krejsten
Præsten spurgte igen, er det fordi du
mangler en til at lave mad?
Svaret var nej
Er det så fordi du mangler en til at
gøre rent?
Svaret var stadig nej
Mangler du en at hygge dig med om
natten?
Svaret var igen nej, hun har kørekort.

Efterlysning
Har du gamle skrifter eller billeder i
dine gemmer, modtager Arkivet det
gerne.
Har du evt. noget omkring vores købmænd i Filskov, eller omkring den
skæve bane, hører vi gerne fra dig. Vi
tager gerne et kopi, så kan du få dine
ting med tilbage.

Husk! Du er beskyttet af Arkivloven
F.eks. nogle billeder må ikke vises før
75 år efter fotografens død
Ligeledes med skriftligt materiale, her
er der også strenge regler.
fortsætter næste side

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Filskov Pensionistforening:

Vi mangler stadig hjælp i Arkivet

Siden sidst...

Så har du et par timer en gang om ugen
eller pr. mdr.
Det kan blive, som det kan passe bedst
for dig.

Den 19. november havde vi et
foredrag om udvandringen fra
Danmark til Amerika 1850 – 1930.
Foredragsholderen fortalte om sin
familie, hvor der var flere der var
udvandret.

Her er en eller flere opgaver der kan
tages fat på.
Hvem eller hvad er på billederne?
Registrerer på computer
Opdele A. fonde
Lave plancher til udstilling og foredrag.
Samle udklip fra aviser og dagblade
Vi har også ting stående, vi gerne vil
have lavet en lille historie omkring.
Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv

Den 10. december havde vi lucia
optog på centeret. der var 17 børn +
4 voksne til at synge og underholde.
Der efter fik vi gløg/kaffe og æbleskiver. Alt i alt en rigtig hyggelig
eftermiddag.
Den 28. januar er der generalforsamling, mere om det næste gang.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Hjertestiudvalget:

Nytårsmarch 2015
Igen i år satte nytårsmarchen rekord
af deltagere. 45 i alt i det mest strålende solskinvejr og med en meget
veloplagt nytårstaler: Niels Erik
Adelsbøl (Sikke). ;-)
Han talte om det at være en del
af Filskov, som især er kendt for:
Sammenhold, Frivillige og hjælpsomhed i byen. Endvidere kom han
ind på andre tre ting, som er fantastisk for byen: Nemlig Lalandia Cup,
Byfesten og nyt i 2014: Stafet for
livet.
Efter talen gik turen på Hjertestien
til Kirkehusvej, hvor der var en lille
konkurrence og forfriskning. Derefter
tilbage til anlægget, hvor der var
varme drikke til alle.

Hjertestiudvalget glæder sig over der
store fremmøde.
I foråret 2014 startede vi ud med
et nyt tiltag. Vi går hver onsdag kl.
10,00 fra købmandens parkeringsplads. Alle kan deltage. Bare mød op.
Her er mulighed for at få sig rørt- men
lige så vigtig: Vi får en hyggelig snak
undervejs på turen.
Hjertestiudvalget
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Filskov Idrætsforening, Svømning:

Filskov Idrætsforening:

Svømning

Godt Nytår

Familiesvømning - nu med et twist
Resultatet af et spotkursus for 7 forældre og 1 bedsteforældre er at børnebassinet nu hver tirsdag er fyldt
med ca. 8 børn som bare står klar
til at høre hvilke lege der i dag skal
leges i bassinet. På spotkurset lærte vi
om de grundfærdigheder som er basis
for at klare sig i vand: Elementskift,
vejrtrækning, balance og fremdrift. Vi
var selv med til at komme på ideer til
aktiviteter som kan indeholde grundelementerne og fik på spotkurset et
godt eksempel på, hvordan det rent
praktisk kan lade sig gøre med børnene i svømmehallen. Siden kurset
er der indført en turnus ordning, hvor
vi som forældre skiftes til at finde på
legene og dermed også har mulighed
for selv at svømme en tur eller nyde
varmtvandsbassinet når man ikke selv
står for tur.

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

Vi takker FIF for at de ville dække
udgifterne til kurset og håber at initiativet gør at endnu flere børnefamilier
får lyst til at være med til familiesvømning i fremtiden. Det foregår
hver tirsdag i Magion fra kl. 19-20.
Se mere på FIFs hjemmeside.

Idrætsaktier
Idrætsaktierne skal fornyes i foråret,
vi kontakter alle der har købt aktier
om de er interesseret i at forny deres
idrætsaktier. Vi kommer rundt i april
og maj måned.
Dine Idrætsaktier kan genkøbes gennem Conventus.
Dette gøres på følgende måde:
Du går ind på vores hjemmeside
Filskov-if.dk, trykker på Idrætsaktier
og derefter tryk antal I har.
Såfremt der ønskes ændringer i antal
kontakt Henrik 2248 9790. Derefter
opretter du dig som NYT Medlem
(Også selvom du er tidligere medlem)
der er en ekstra linje hvor I kan skrive
jeres idrætsaktie numre og derefter
gennemføre betalingen.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Vi vil selvfølgelig også gerne komme
forbi jer, som vi plejer.
Hvis I ikke har hentet gevinsterne,
kommer vi også rundt med dem.
Her er de udtrukne vindernumrene:
4 x 1. præmie på kr. 200,-		
nr. 127, 129, 148 og 338
7 x 2. præmie på kr. 150,-		
		
nr. 29, 191, 203, 242,
		
293, 335 og 359
8 x 3. præmie på kr. 100,-		
		
nr. 1, 11, 131, 218, 333,
		
339, 388 og 400
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med når vi kommer
rundt for at forny aktierne.

Gymnastik
Nu er vi i gang med den sidste halvdel af sæsonen, hvilket betyder at vi
nærmer os opvisningerne.

Lørdag den 7. marts 2015 deltager
3 lokale hold i Forårsopvisningen i
Vorbasse Fritidscenter. De tre hold
er i år 1.-5. klasses piger, 6.-10.
klasses mix og PowerSjov holdet.
Programmet er i skrivende stund ikke
helt færdigt, men der venter en dag
med hold i alle aldre, størrelser og
niveauer. Fra lokale foreningshold,
til Grand Prix hold, Landsdelshold
og Efterskolehold. Over 1.000 gymnaster skal på gulvet i løbet af hele
dagen, så der er lagt op til en fest af
en opvisning. Dagen starter med indmarch kl. 9.30
Lørdag den 14. marts 2015 afholdes vore lokale forårsopvisning
i Viadukthallen. Programmet kan i
år byde på to gæstehold: Hejnsvig
gæster os med deres spring hold og
vi får besøg af elevholdet fra Balle
Efterskole med ca. 170 elever. Hvor vi
har lokal deltagelse af Louise Jessen.
Vi har igen i år, brug for at forældre,
bedsteforældre eller naboer, hjælper
med at bage pizzasnegle eller pølsehorn, så vi traditionen tro kan slutte
fælles af med at spise disse.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Har det interesse er I meget velkomne til at kontakte Linette Rosenberg
60166525 eller Marianne Pedersen
41425620.
Hold i øvrigt øje med opslag i byen
og aviser for nærmere info om opvisningen i Filskov.

Ligeså findes der en meget populær
pigelejr, som vi dog kom for sent
afsted med tilmelding til i år, men
vi vil forsøge at vores piger med på
pigelejren næste år, hvis der er interesse herfor.

Sæson afslutning
Drengelejr i Helle Hallen
Den første weekend i januar var 1.-5.
klasses drenge på drengelejr i Helle
hallen. 5 drenge og deres trænerteam
deltog sammen med 500 andre drenge. På lejren er der arrangeret masser af drengeaktiviteter, hvor der er
garanti for at drengene kommer til at
svede og blive møgbeskidte. I år bød
lejren på mountainbikes, traktorfræs,
laserskydning, monkey tonkey tons,
masser af spring, badeture i svømmehallen, opvisning fra de voksne
drenge, fællesspisning, samvær og
hygge og fælles overnatning i hallerne. Lyder det fedt så mød op til
drengegymnastik og få chancen for at
komme med på denne hæsblæsende
tur næste år.

Alle hold har sidste træning i uge 11
(ugen før opvisning).

fortsætter næste side

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Fodbold

Lalandia Cup 2015

Traditionen tro havde en flok glade
mennesker fundet shortsene frem 4.
juledag, for at vise deres fodboldtalenter. Som sædvanlig blev det en
rigtig hyggelig dag med masser af
sjov fodbold, god snak, - og Maibrit
og Brittas lækre, hjemmebagte småkager.

Så nærmer årets store begivenhed sig.
Lalandia cup, som er et indendørs
fodboldstævner for børn i alderen 6 til
18, foregår i år

Der er pt 2 indendørs hold, som spiller turnering, mens de øvrige hold
turnerer rundt i landet til stævner.
Indendørs kampene sluttes af med
vores eget, store Lalandia Cup.
Udendørs fodbold starter for senior
herrernes vedkommende op lørdag
den 8. februar kl. 13.00, med Julle
som træner.

Fredag den 27. februar
- søndag den 1. marts
Tilmeldingerne strømmer ind, så
vi forventer igen ’fuldt hus’ med
380 hold. Ligeledes stiller Filskov
Friskole og Sognegården atter lokaler
og frivillige, til rådighed for en flok
overnattende glade fodboldunger.
Kampene starter fredag aften med
pigerne i 5 haller: Filskov, Grønbjerg,
Lalandia og de 2 Billundhaller.
fortsætter næste side

Børneholdene og old boys venter
gerne til græsset er lidt grønnere, så
hold øje med FIF’s hjemmeside, hvor
der løbende orienteres.
Har du lyst til et trænerjob, er der
altid muligheder i FIF, bare ring formanden for fodboldudvalget Tage på
2943 4718, der er altid plads til en
til ☺
Fodboldudvalget i FIF
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Derfor håber vi, at alle I gode Filskov
folk igen i år har lyst til at give en
hånd med et eller andet sted. Der skal
bruges rigtig mange frivillige hænder
til dommere, tidtagere, madlavere,
kagebagere og meget mere. Så grib
chancen for at få en sjov og hyggelig weekend med andre Filskov folk
blandt masser af glade børn ☺
For yderligere information kan du
følge med på FIF’s hjemmeside eller
kontakte Tage S. på 29434718
Tak for din støtte til ungdommen i
din by ☺
Lalandia udvalget
fortsætter næste side

Filskov FDF:

Så er FDF Multihus
klar til brug
FDF året starter med fastelavn den 22.
februar, der som sædvanlig, indledes
med gudstjeneste i kirken, hvorefter
der skal ’slåes katten af tønden’, men
i år kan vi afholde tøndeslagningen i
vores, nye FDF MULTIHUS, og vi
glæder os helt vildt til at byde børnene velkomne i de nye omgivelser. Så
velkommen til fastelavn alle sammen
– hele Filskov.
Filskov FDF
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Filskov Friskole og Børnehave:

Filskov Friskole & Børnehaves
bestyrelse orienterer

Generalforsamling for
Filskov Friskole & Børnehave
tirsdag den 14. april 2014
Hold øje med dagspressen for nærmere oplysninger.
Dagsorden er ifølge vedtægter.

Skolekreds
Husk at forny jeres medlemskab eller
meld jer ind i Filskov Friskole og
Børnehaves skolekreds, hvis I er interesseret i at støtte friskolen. Alle kan
være medlem, også selvom man ikke
har eller får børn på friskolen.

Medlemskabet er personligt, koster
200 kr. pr. år og giver stemmeret til
generalforsamlingen.
Henvendelse vedr. skolekredsen kan
rettes til sekretær Lene Bjerre på skolens kontor eller lb@filskovfriskole.dk

Tilgang af børn
Friskolen har i løbet af efteråret
kunnet glæde sig over tilgang
af elever til skolen. Eleverne er
fordelt i flere klasser og elevtallet nu er oppe på 129 elever.
Ligeledes er der til børnehaven
kommet flere børn end forventet, således der aktuelt er ca. 40
børn i børnehaven.
fortsætter næste side
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Filskov Friskole og Børnehave:

Multibane
Etablering af Multibane på Filskov
Friskole er nu en realitet. Til foråret går vi i gang med etableringen,
multibanen skal ligge på boldbanen
bag friskolens cykelskur og vil være
offentlig tilgængelig.

for skoleelever dog under hensynstagen til en samlet økonomi på busdrift.
I øvrigt håber vi at egen bus vil sikre
større muligheder og mere fleksibilitet
i forbindelse med udflugter for skole
og børnehave.

Vi håber på den sædvanlige fantastiske frivillige opbakning i forbindelse
med selve anlægsarbejdet.

Se mere på vores hjemmeside www.
filskovfriskole.dk
				
Bestyrelsen for Filskov Friskole
og Børnehave

Bus
Filskov Friskole har besluttet sig for
at investere i egen bus. Vi forventer, at investering
i egen bus vil give
større fleksibilitet i
forhold til busruter

bestyrelsen@filskovfriskole.dk
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Filskov FDF:

Tusind tak Filskov !!!
En helt fantastisk dag, total i orden !
Det var lørdag den 31. januar 2015,
hvor der var indvielse af FDF
Multihus Filskov.
Klokken var 12.50 var vi faktisk lidt
nervøse for, at vi kun stod 20 mennesker til receptionen kl. 13.00…. MEN
inden vi så os om var 60 personer klar
til at overvære Johannes Antonsen
klippe den røde snor, som et symbol
på den officielle indvielse af huset.

Da det var ret koldt, trak vi hurtigt
indendøre, og så kom der flere folk ☺
Efter en fælles champagne skål startede en hel taler-stafet; ikke mindre end
10 taler blev det til; – og så kom der
flere folk ☺ Der var ingen ende på
roserne af initiativet, det flotte resultat
og Filskov borgernes unikke evne til at
stå sammen – Og der kom flere folk ☺
fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

Så blev der serveret: Asti, cider, øl og
vand, kaffe, småkager, chips og 1.050
pindemadder ! Og der kom flere folk
☺ Klokken 14 stødte John og Ronnie
til selskabet, og underholdt resten af
eftermiddagen med dejlig musik – Og
der kom flere folk ☺
Mens børnene lavede pandekager,
læderarbejde, byggede fuglehuse og
nød de superdejlige omgivelser, fik
de voksne snakket, kigget, lyttet og
hygget. I alt fik ca. 160 mennesker inspiceret det flotte hus: Masser
af Filskov folk, journalister, politikere, bankfolk, andre FDF kolleger fra andre kredse, ’gamle’ Filskov
FDF’ere m.fl.
Da receptionen sluttede klokken 16
fik vi travlt med at gøre klar til aftensfesten, som var for tidligere ledere

og bestyrelsesmedlemmer. 53 glade
gæster fra nær og fjern nød gensynet
med gamle venner og opfriskede minder til mad fra Filskov kro og musik
fra Daus.
Tusind tak for en helt overvældende
opbakning til dagen, tak for hver en
hjælpende hånd under hele processen,
tak for hver en krone og gaver, tak for
hvert et venligt ord på vejen. Vi gjorde
det igen Filskov ☺
Nu skal huset så bruges, først og fremmest til byens FDF børn, men også til
foreninger, foredrag, mm. Mange har
spurgt, om de kan leje huset til fest.
Grundlæggende kan siges, at arrangementer hvor omgivelserne kan være
til glæde for en flok børn, ser vi meget
velvilligt på. De endelige udlejningsforhold vil vi informere om i løbet af
foråret, når lige vi får tænkt hele byen
ind i en plan.
Tak fra Filskov FDF

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

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
Februar:
4.
4.
5.
8.
21.
21.
22.
22.
27.-28.

Filskov Friplejehjem: Sangaften med Bjarne og Ronnie kl. 19.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Idrætsforening: Opstart Senior Herre udendørs fodbold kl. 13.00.
Filskov Idrætsforening: Åbent hus i Motionsrummet kl. 12.00-16.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Generalforsamling i arkivet kl. 13.00.
Filskov FDF: Fastelavnsgudtjeneste i kirken kl. 14.00.
Filskov FDF: Fastelavnsfest i FDF Mulithus kl. 15.00.
Filskov Idrætsforening: Lalandia Cup.

Marts:
1.
3.
4.
5.
11.
29.
20.

Filskov Idrætsforening: Lalandia Cup.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Udstilling i Billund Centret kl. 14.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Friplejehjem: Give Mandskor kl. 19.00.
Filskov Idrætsforening: Gymnastikopvisning i hallen kl. 9.30.
Team Rynkeby (Jan Rosengreen): Knejtawten i hallen kl. 19.00.

April:
8.
9.
14.
27.
28.

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Friskole og børnehave: Generalforsamling.
Filskov Friplejehjem: Modeopvisning kl. 14.00.
Filskov Friplejehjem/venner: Generalforsamling kl. 19.00.

"Filskov før og nutid...."
Er du interesseret i Filskovs lokalhistorie, samt ligeledes hvad der sker i byen
i dag - kan du finde oplysningerne i ovennævnte Facebook-gruppe.
Bliv medlem af gruppen og vær med til at gøre gruppen "levende".
Opslå gerne begivenheder og arrangementer der finder sted i fremtiden.
Vi ses!

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Februar:

5.

Ydremissions møde - David Mandix Carlsen, Norea Radio.

19. Familie aften. Start kl. 18:00 med fællesspisning.
			 Indsamling til missionshuset - Brian Madsen, Vejle. Missionær.
28. Familielejr Holmsborg. Mere info følger - Jens Kristian Plougmann.
Marts:

1.

Familielejr Holmsborg. Mere info følger - Jens Kristian Plougmann.

5.

Generalforsamling og møde - Henrik Bak Jepsen.

9.

Kredsmøde i Filskov - Villy Sørensen.

19. Sangaften - Lene Rønne Pedersen, Familie- og musikkonsulent, Vejle
April:

9.

Soldatervennerstævne - Generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia.

20. Kredsmøde/ generalforsamling i Løvlund - Ved Rene Broson, Grejsdal.
23. Familieaften ved børneklub - Brian Thorø, Vorgod.

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 4 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
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Viadukthallen informerer
Håber alle er kommet godt i gang
i det nye år. Bestyrelsen takker for
opbakningen og hjælpen fra de forskellige frivillige i 2014 - uden jeres
hjælp ville vi ikke kunne få tingene til
at fungere. Vi er klar til at modtage de
nye udfordringer et årsskifte betyder,
og ser frem til fortsat godt samarbejde
med vore "kunder" og "leverandører".

Hvad er der så sket
Endelig er hallens solcelleprojekt blevet godkendt som tilskudsberettiget.
Efter lange tilløb, er det lykkedes
(ved hjælp af vor revisor Fa. Erling
Lund, Give) at få love, vedtægter
og ansøgninger godkendt, så dette
skulle kunne køre smertefrit i tiden
fremover.
Viadukthallen har investeret en
betragtelig sum, i nye maskiner til
motionsrummet, ligesom rummet er
frisket op med maling, der er opsat
spejle og lagt bedre fjedrende guld,
hvor dette var ønsket. Tiden fremover
skulle være sikret for de (via Filskov
Idrætsforening) brugere som benytter
sig af rummet. Det er bestyrelsens
indtryk, at der allerede er en fremgang, med øget brug og flere nye
brugere af motions-rummet.

På foranledning af Dagplejen, er der
sat rullegardiner, for vinduerne ind
til cafeteriet. Børn og plejere følte
sig lidt generet af forbipasserende, og
har svært ved at fange/holde børnenes
opmærksomhed, når der foregår for
mange ting udenoms. Håber dette bliver til en hjælp.
Beklageligvis har vi haft indbrud i hallen, i slutningen af 2014.
Tilsyneladende mangler der intet i hallen. Man har været på en "ødelæggelses-togt", da flere døre og skabe var
ødelagt. Reparationerne beløber sig til
små 20.000 kr. - ærgerlige penge at
komme af med. Kan her benytte lejligheden til at bede, trænere og andre
der har adgang til de forskellig døre og
rum i hallen, om at sørge for at låse, når
man forlader Viadukthallen.
Den 11. oktober 2014 - blev der afholdt
"Frivilligfest" - hvor frivillige og nogen
med ægtefæller, havde en god og hyggelig aften. Godt og vel 100 mand,
deltog i løjerne, der afsluttede hen på
de "små" timer.
fortsætter næste side
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Den 3. januar 2015 - blev der gjort
hovedrent i Viadukthallen. Små 20
personer var mødt frem, hvor man
startede med morgenkaffe. Seancen
var færdig ved middagstid. Det er
vigtig at vi holder Viadukthallen pæn
og ren, og vi modtager året igennem
mange tilkendegivelser fra vore udefrakommende gæster, at de finder
Viadukthallen nydelig og pæn. Tak
til alle der er med til at holde hallen
i orden.
Omkring sponsorskilte, har vi desværre mistet et par stykker, men dog
ikke flere end at vi formoder, at vi
i løbet af foråret, kan komme op
på det samme antal som tidligere.
Indtægterne fra sponsorskiltene deles
med FIF, og det er således med til at
holde aktiviteterne i gang hos begge.

Hvad sker der fremover
Der er et par projekter som skal
færdiggøres. Der skal tegnes aftale
med leverandøren af TV-signaler til
hallen. Der er forskellige afgifter,
der skal betales, når man har en
TV-skærm til "offentlig visning". Ser
ud til at det bliver en betragtelig sum,
der skal betales for denne ydelse. Alt

efter hvor stort fjernsynet er, vil det
beløbe sig til 25 - 30.000 kr. pr. år. Vi
forsøger en forhandlingsløsning, hvor
det er muligt.
Endelig ser det ud til at Billund
Kommune, vil udbedre parkeringsforholdene, fra hovedindgangen til hallen
og mod nord. Parkeringspladserne er
ikke dybe nok. Det betyder, at når
bilerne holder på pladserne, er bagenden på bilerne, i mange tilfælde, helt
ude ved kantstenen. Skal man således
have noget fra bagagerummet, skal
man stå på Blåhøjvej, hvilket kan være
særdeles farligt, ikke mindst i den
mørke tid af året. Vi har gennem et par
år, forsøgt at råbe kommunen op, og
det ser ud til, at der kommer en løsning,
således at tingene kan være klaret hen
over sommeren.
Der bliver afholdt repræsentantskabsmøde for de valgte repræsentanter,
fra de forskellige foreninger, i marts
måned. Herfra vil den kommende
bestyrelse blive sammensat. Nærmere
tilgår de valgte repræsentanter.
fortsætter næste side
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Kontaktudvalget:

Nye borgere...
Der vil igen i år, blive afholdt "Stafet
for livet..." (Billund Kommune) i
Filskov - arrangementet kører d. 5.-6.
september 2015 på Filskov Stadion.
Alle arbejder gratis, og alt overskud
går til Kræftens Bekæmpelse. Der
vil blive brug for mange hjælpende
hænder. Håber I tager godt imod, og
hjælper til, når anmodningerne om
hjælp kommer. Styregruppen er godt
i gang, og vil atter i år sammensætte,
et spændende program.
Som sædvanlig, vil vi gerne have lidt
flere personer, til at hjælpe i cafeteriet
- og hvis man kender nogen, der har
et par timer til overs en gang imellem,
hører vi gerne om det.
Tak til alle. Vi ses i Viadukthallen
Bestyrelsen

Vi er i kontaktudvalget ved at følge op
på vores velkomst af nye borgere til
Filskov og omegn.
I den forbindelse vil vi gerne bede om
jeres hjælp. Vi fanger ikke altid hvis
der flytter nye borger til vores by eller
opland. Derfor vil vi gerne opfordre jer
der allerede bor her, til at sende os en
mail hvis i skulle få eller lige har fået
nye naboer.
På den måde skulle vi gerne kunne
komme ud og byde velkomme til alle
nye tilflyttere.
Mailen sendes til Helle Schmidt.
midtgaard.filskov@mail.dk
Tak for jeres hjælp.
Bestyrelsen
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Stafet For Livet
forventer vokseværk
I september måned i 2014 var der for
første gang Stafet For Livet i Billund
Kommune, og det foregik på Filskov
Stadion med stor opbakning og et
meget flot resultat til følge. Hele 629
deltagere var på banen, og godt og vel
250.000 kr. blev det til, som kunne
sendes til Kræftens Bekæmpelse.
Nu gælder det så 2015 udgaven, som
denne gang foregår i weekenden 5.-6.
september på Filskov Stadion, og styregruppen bag har netop været samlet
for at tage hul på planlægningen. Og
der er store forventninger til årets
stafet – målet er 950 deltagere og
40 hold, og der arbejdes allerede nu

udover gentagelse af en del aktiviteter
også på nye tiltag. Alle aftaler er slet
ikke på plads endnu, men en ting er
sikkert – at når kalenderen runder 1.
februar kan man gå ind på stafettens
hjemmeside og melde sig som deltager,
og ligeledes oprette hold. Og derudover kan man følge stafettens side på
Facebook.
Ud fra evalueringsskemaerne fra sidste
års arrangement, er vi meget fortrøstningsfulde med antal deltagere og hold,
da rigtig mange har ønsket at deltage
igen i 2015.
Styregruppen for årets stafet står naturligvis gerne til rådighed, såfremt man
ønsker oplysninger omkring deltagelse
i dette arrangement, som jo som sidst
har et fast formål at indsamle et pænt
stort beløb til Kræftens Bekæmpelse.
Med venlig hilsen
STAFET FOR LIVET
Billund Kommune 105
Niels Pedersen, formand
Mail: niels@kikana.dk
Tlf. 2096 9494
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Et medlem af bestyrelsen
takker af
Når bladet her er udkommet har vi
allerede haft generalforsamling. I skrivende stund ved vi dog at Flemming
Sørensen desværre har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Flemming har
igennem mange år være kasserer i
Filskov Fællesantenne. Vi vil gerne
sige Flemming en kæmpe tak for
det store arbejde han har gjort for
foreningen igennem tiden. Vi ønsker
ham alt godt fremover.

Fiber bredbånd fra Altibox
kommer til Filskov
Alle husstande i Filskov har fået brev
fra MES og Altibox om, at der nu

Vinteropbevaring
af campingvogne og både

i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov

For en vinter, typisk fra efterårsferie
til påskeferie: 1.000 kr. pr. stk.
betaling forud
Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd

Har dette vakt din interesse så kontakt
Pia og Søren Elnegaard på
tlf. 86 80 55 95 eller 20 20 39 82
bedst efter kl. 18.00

kommer fiberbredbånd til byen. Man
kan få bredbånd, TV pakker og telefoni. Så de er helt klart en konkurrent til
YouSee og dermed også til en vis grad
til antenneforeningen.
En del har spurgt hvordan vi forholder
os til det. Vi kører videre helt som
vi plejer. For det første har vi stadig
en kontrakt med YouSee, som først
ophører om et par år, hvor den så skal
genforhandles. Vi mener at konkurrence er godt. Hellere to udbydere end
ingen og det kan mange gange føre
noget positivt med sig. Det holder alle
mere ”skarpe”.
En del har også spurgt om man kan
melde sig ud af antenneforeningen. Vi
kan ikke tvinge nogen til at være medlem af foreningen. Det er der også en
ny lov der siger noget om. Og det er
egentlig fint, at man i vores moderne
samfund ikke længere kan ”stavnsbinde” nogen til bestemte former for
forsyning.
fortsætter næste side
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Vi opfordrer dog til at man slår koldt
vand i blodet før man bare uden
videre melder sig ud. Som medlem
betaler en husstand 400 kr. om året i
kontingent for at være med i antenneforeningen. Det man får for sit
kontingent er primært to ting. For det
første, billigere TV pr. kanal, set i forhold til det man selv kan ”forhandle”
eller købe kanalen til. Det er ganske
simpelt mængde rabat. For det andet
får man også et lokalt hjælpe organ,
der gratis kan hjælpe med de mest
gængse problemer på TV siden, f.eks.
hjælp til fejlfinding og rådgivning
ved problemer, indstilling af kanaler
på ens TV eller boks, samt hjælp
til at vi kan tage fat i vores interne
YouSee rådgiver i de tilfælde, hvor
man løber panden mod en mur hos
dem. Desuden mener vi at det TV
produkt vi har via YouSee er klart
bedre end det som Altibox kan tilbyde
lige nu. Altibox har (endnu) ingen af
VIASAT’s TV kanaler i deres pakker.
På MES og Altibox’es informations
møde i hallen den 15/1-2015 informerede de om, at det heller ikke bliver i
2015 at VIASAT kanalerne kommer
ind. Og man skal være opmærksom
på at man skal have en boks til alle

TV man vil se programmerne på.
Lægger man prisen for boksleje (eller
køb) oven i prisen for TV pakkerne
bliver det hurtigt dyrt. Så vi opfordrer
til at man regner på hvad samlet set
kommer til at koste for det antal TV
kanaler man kan se og træffer sit endelige valg ud fra det.
Men der er ingen der siger at man ikke
kan blande verdenerne. Man kan jo
f.eks. have TV fra én udbyder, telefoni
fra en anden og bredbånd fra en tredje.
Det gælder under alle omstændigheder om at se sig godt for og så træffe
det valg man finder bedst.
En for os at se ærgerlig ting ved det
nye tiltag fra MES og Altibox er,
at de i første omgang desværre kun
laver forsyning indenfor bygrænsen.
Oplandet kommer ikke med endnu.
Det er jo i vores øjne jo ellers der hvor
der klart er mest brug for det. På informationsmødet blev der spurgt til det.
MES og Altibox er helt sikkert godt
klar over behovet. Men grunden er en
blanding af hvad der er økonomisk og
teknisk muligt.
fortsætter næste side
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Planen er at oplandet kommer med,
men der er desværre endnu ikke noget
konkret bud på hvornår. Man fornemmede at det primært kommer an på
hvor godt det kommer til at gå med
tilmeldinger inden for bygrænsen.

Husk at finde holde kanalerne på
dit TV eller TV boks opdateret

Digital boks

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

Hvis man mangler de digitale kanaler
og ikke har et fjernsyn med indbygget
DVB-C og MPEG-4, 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.
Skal man kunne benytte Bland Selv
TV skal man huske at boksen skal
være forsynet med en kortlæser.

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.

YouSee boksen eller HD Standardboks
(Samsung): Netværks-id: 120
Andre YouSee bokse – som Sagem:
Netværks-id: 130

4G er kommet til Filskov
TDC har sat nye mobil telefon sendere op i vores mast. Så de kan nu
levere 4G. Andre selskaber skifter
også snart deres sendere ud i masten.
Det betyder at der nu er større risiko
for ”støj” i hus installationerne.
”Støj” kan medføre dårlig billedkvalitet i TV kanalerne, kanaler der falder
ud og udfald på internet linjer.

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
fortsætter næste side
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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.

Få et knivskarpt TV signal og
en stabil internet forbindelse
Med et hus-installationstjek fra Dansk
Kabel TV kan man få gennemgået sin
installation og få et uforpligtende
tilbud på forbedringer hvis installationen ikke lige er 100% ok. Prisen er
pt. 195 kr. (Værdi 495 kr.).
Bestil via http://www.danskkabeltv.
dk eller kontakt Dansk Kabel TV
(region Syd) på 76 42 88 00.

Bland Selv TV fra YouSee
Tv med Bland Selv giver dig frihed
til at sammensætte din egen tv-pakke.
Man får 25 faste kanaler og kan så
selv vælge ”resten”.
Man kan vælge mellem mere end 100

forskellige Bland Selv kanaler, som
gratis kan skiftes hver måned.
Der findes to bland selv pakker:
Mellempakke med Bland Selv:
35 kanaler i alt hvor man selv vælger
de 10.
Fuldpakke med Bland Selv: 60 kanaler hvor man selv blander de 35.
Prisen på en Mellempakke med Bland
Selv er det samme som en mellempakke med faste kanaler.
Prisen på en Fuldpakke med Bland
Selv er det samme som en fuldpakke
med faste kanaler.
Bland Selv-kanalerne er personlige.
For at se dem, skal man derfor bruge
et YouSee Kort og kortlæser til hvert
tv, man ønsker at se kanalerne på. Det
koster 100 kr. at få oprettet et kort.
Abonnement på et kort er 0 kr.
De faste kanaler kan ses på tv i alle
rum uden brug af kort og boks, men
bemærk at man så kun kan se grundpakken på TV/bokse der ikke har
noget kort.
fortsætter næste side
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Se mere på https://yousee.dk/Tv/Tv_
med_Bland_Selv.aspx
For hjælp til bestilling, ring til YouSee
på 70 70 40 91.

Support på bredbånd

Bredbånd fra YouSee

Telefoni via YouSee

Udover de ”faste” download og
upload bredbånds pakker findes der
en række bland selv pakker:

Det er muligt at få telefoni fra YouSee.
Se mere her : https://yousee.dk/
Telefoni/Overblik.aspx

Fra 15Mbit download og 3Mbit
upload til 9Mbit download og 9Mbit
upload: 219,- pr. måned.

Mobil Telefoni via YouSee

Fra 25Mbit download og 5Mbit
upload til 15Mbit download og
15Mbit upload: 249,- pr. måned.
Fra 50Mbit download og 20Mbit
upload til 35Mbit download og35Mbit upload: 279,- pr. måned.
Fra 80Mbit download og 30Mbit
upload til 55Mbit download og
55Mbit upload: 299,- pr. måned.
Fra 100Mbit download og 20Mbit
upload til 60Mbit download og
60Mbit upload: 399,- pr. måned.
Se mere på https://yousee.dk/
Bredbaand/Overblik.aspx

Problemer med internettet eller bredbånds produkter, så kontakt YouSee
Support på 70 70 40 40.

Det er også muligt at må mobil telefoni via YouSee Mobil.
Følgende bland selv mobilpakker findes:
”Stor+Europa”: Fra fri tale og 12GB
data og til 10 timers tale og 20GB data
+ udlands data: 269,- pr. måned.
”Stor”: Fra fri tale og 4GB data og til
10 timers tale og 12GB data: 179 pr.
måned.
”Mellem”: Fra 10 timers tale og 2GB
data og til 2 timers tale og 10GB data:
134 pr. måned
”Basis”: Fra 8 timers tale og 4GB data
og til 2 timers tale og 10GB data: 89pr. måned
Se mere her: https://yousee.dk/mobil
fortsætter næste side
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YouSee Play
YouSee Play samler alle TV-kanaler,
film og serier og til mange millioner
musiknumre. Man har adgang overalt
i Danmark og på alle skærm typer.
Adgang til henholdsvis YouSee Play
Tv & Film og YouSee Play Musik,
afhænger af ens YouSee abonnementer:
Et YouSee mobil abonnement giver
adgang til YouSee Play Musik.
Et YouSee Bredbånd abonnement
giver adgang til YouSee Play Tv &
Film.
Et YouSee Plus abonnement giver
adgang til både YouSee Play Tv
& Film og YouSee Play Musik.

Se mere her: https://yousee.dk/omyouseeplay/youseeplay.aspx
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
Bestyrelsen

Kanaloversigt pr. 2. december 2014
Der skal bruges et netværks-id, hvis man vil se tv med en digital boks, eller hvis tv’et har en
indbygget DVB-C modtager. Så vælg det netværks-id, som passer til det tv-udstyr, du har.
100: DVB-C-tv med MPEG4-modtager og MPEG4-bokse, som ikke er fra os.
120: YouSee Boksen eller HD Standardboks (Samsung).
Har du selv blandet din tv-pakke, skal du i stedet bruge netværks-id 111
Digital
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kanalnavn
DR1
DR2
DR K
Infokanalen
TV 2
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
TV 2 News
TV3
TV3+
TV3 Puls
Kanal 4
Kanal 5
6’eren
CANAL9
TLC
Discovery
BBC Entertaintment
TNT
MTV
DR3
TV 2 Fri
dk4 HD
Comedy Central HD
TV Syd
National Geografic Channel HD
DR Ramasjang
Disney Channel
Disney XD
Cartoon Network
Nickelodeon HD
Disney Junior
DR Ultra
Boomerang

Analog kanal
K10
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
K35
Kun digitalt
K44
K41
K34
K43
Kun digitalt
K46
K33
K42
Kun digitalt
Kun digitalt
K53
K55
Kun digitalt
K65
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
K52
K5
Kun digitalt
K58
K50
K64
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt

Frekvens
210,25

583,25
655,25
631,25
575,25
647,25
671,25
567,25
639,25

727,25
743,25
823,25

719,25
175,25
767,25
703,25
815,25

Pakke
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
M,F
M,F
M,F
G,M,F
M,F
M,F
M,F
G,M,F
M,F
M,F
M,F
F
F
F
F
G,M,F
F
G,M,F
F
G,M,F
F
G,M,F
M,F
F
F
F
F
G,M,F
F
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Disney XD
30
Cartoon Network
31
Nickelodeon HD
32
Disney Junior
33
DR Ultra
34
Boomerang
35
ID Investigator
37
TV3 Sport 1 HD
38
TV3 Sport 2 HD
39
Eurosport HD
41
Eurosport 2 HD
42
Kanal Sport HD
44
CANAL8 Sport HD
50
Animal Planet HD
51
Nat Geo People
52
Nat Geo Wild HD
55
Ekstrakanalen HD
62
BBC Lifestyle
63
BBC Knowledge
65
TCM
66
YouSee Play Trailerkanal
73
VH1
73 81 VH1TV/MIDT-VEST
74 84 7'eren
BBC World News
81 85 TV/MIDT‐VEST
HD
CNN
HD
84 87 BBCSverige
World1News
85 88 CNNSverige 2 HD
TV4 HD
87 89 Sverige
1 HD
90
NRK1
88 Sverige 2 HD
91
ARD
89 92 TV4ZDF
90 93 NRK1
HD
NDR
91 94 ARDRTL
HD
TV
92 95 ZDF Folketings
HD
96
Regionalkanalen/DR
Tegnsprogskanalen
93 NDR HD
97
Reserveret
lokal
TV
94 RTL HD
98
Reserveret beboer TV
95 Folketings TV
890
DR1 Syn
96 891Kanal
Syd
DR2 Syn
97 892Reserveret
DR3 Syn lokal‐tv

98 Reserveret
Forbehold
for ændringerbeboer‐tv
og trykfejl.
890 DR1 Syn

K58
K50
K64
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
K68
K51
Kun digitalt
K57
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
K66
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
K62
62
Kun digitalt
68
Kun digitalt
K61 Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
61
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
S10
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt
Kun digitalt

S10
Kun digitalt

767,25
703,25
815,25

F
F
F
F
G,M,F
F
847,25
F
711,25
F
F
759,25
F
F
F
F
831,25
F
F
F
G,M,F
F
F
F
G,M,F
799,25
F
799,25 G,M,F
F
847,25 F F
G,M,F
791,25
F
G,M,F
M,F
G,M,F
791,25
F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
168,25
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F

168,25 G,M,F
G,M,F

G=Grundpakken, M= Grund og mellempakken, F= Fuldpakken
”Kun digital” betyder at kanalen kun kan modtages på et TV med DVB-C Tuner eller med
en digital boks fra YouSee, Se mere på www.yousee.dk

Kanaloversigt for radiokanaler pr. 4. marts 2013

Radio Kanaler
Kanal
DR P1
DR P2 Klassisk
DR P3
P4 Syd DR
DR P5
DR P6 Beat
DR P7 Mix
DR P8 Jazz
Ramas DR
Radio 24 Syv
R Klassisk
NOVA FM
Radio 100
THEVOICE
POP FM
Sverige P2
NDR 1 Tysk
NDR Kultur Tysk
Radio Schleswig-Holstein

Digital
701
702
703
704
705
706
707
708
716
721
726
731
732
733
734
743
751
753
755

Frekvens
93,1
105,7
94,7
93,7
106,2
103,6
90,8
89
89,9
100,1
98,6
95,8
101,9
107
98
91,4
103
105,1
89,6

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

 75 34 80 21

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto
Frugt & Grønt

Brugskunst/gaveartikler
Apotek
Filmfremkaldelse

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

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

Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

