26. årgang

www.filskov.infoland.dk

Februar 2016

Øvrige nyheder...

HUSK - ny mailadresse...
Redaktionen har fået ny mailadresse.
Fremover bedes al materiale til
INFO sende til

infofilskov@gmail.com
Tak J

Udtrækning af
Idrætsaktier...
Læs mere på side 3

Oprykning til Serie 1...
Læs mere på side 6
Frivillige hænder søges...
Læs mere på side 9
Renoveringen er slut...
Læs mere på side 11
Filaften i kirken...
Læs mere på side 13
Fastelavn m. m...
Læs mere på side 18
Nyt fra Friskolen...
Læs mere på side 20
YouSee lukker kanaler...
Læs mere på side 22
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. april 2016.
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

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:

Godt nytår

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.

Der er også mulighed for at betale
med MobilePay på 27 96 36 15. Oplys
gerne jeres idrætsaktie numre.

Idrætsaktier

Hvis I ikke har hentet gevinsterne,
kommer vi også rundt med dem.

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.

Vi vil selvfølgelig også gerne komme
fordi jer, som vi plejer.

Her er de udtrukne vindernumrene:
4 x 1. præmie på kr. 200,-		

nr. 182, 358, 384 og 395

7 x 2. præmie på kr. 150,-		

nr. 9, 22, 57, 81, 275, 308 og 361
8 x 3. præmie på kr. 100,- 		

nr. 38, 51, 71, 126, 203, 318,
343 og 386
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med når vi kommer
rundt for at forny aktierne.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Gymnastik

Nu er vi i gang med den sidste halvdel
af sæsonen, hvilket betyder at vi nærmer os opvisningerne.
Lørdag den 12. marts 2016 deltager
2 lokale hold i områdeopvisningen i
Magion i Grindsted. De to hold er i år
1.-4. klasses piger og 5.-10. klasses.
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 19. marts 2016 afholdes vore lokale forårsopvisning i
Viadukthallen. Programmet kan i år
byde på to gæstehold: Kvindeholdet
fra Billund og Powertumbling fra
Outrup.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

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.

Tak til sponsorer !

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.

Vi vil gerne sige mange tak !

Serie 5, fodboldherrer har fået nye
spilledragter.
JS Produktion v/Jørgen Skovgård har
sponseret.

Går de kun til træning hele
sæsonen eller hva?

Nej det gør alle vores hold ikke. De
små hold og PowerSjov laver ikke så
meget andet en at træne, men hygger
på hver deres måde.
Men 1.-4. klasses piger og drenge og
5.-10. klasses spring mix laver forskellige ting i løbet af sæsonen. Det kan
være fælles overnatning i hallen, drenge/pigelejr med en masse andre børn,
en tur til springgraven i Billund osv.
Fælles for alle hold er juleafslutning
og opvisning i Filskov.

Sæson afslutning

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

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

OPRYKNING
Håndbold

- OPRYKNIN

SERIE 1 - SE

Lørdag d. 12-12-2015 spillede
Filskovs serie 2 damer sig op i serie 1
og det som suverænt vinder af deres
pulje. Filskovs serie 2 damer er nemlig gået ubesejret gennem efteråres
sæsonen og endda til tider med store
sejre i bagagen hjem. Det er med stor
glæde, at vi kan byde dem velkommen i serie 1 efter jul.
Det er første gang i Filskovs forholdsvis korte håndboldhistorie, at vi

G - OPRYKN

RIE 1 - SERIE

1

ING

har et damehold i serie 1, og vi håber,
at mange Filskov borger vil støtte op
om vores damer. Som bonus info kan
jeg oplyse, at serie 1 damernes hjemmekampe vil blive spillet kl. 11.50,
men ellers følg med på opslagstavlerne rundt om i byen. Kom og støt vores
damer og hjælp vores hold videre.
		fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Hvordan er det ellers gået vores hold
hen over efteråret. Det er desværre
gået tilbage med antallet af børnehold
i Filskov. Men vi kan glæde os over et
U6-U8 hold på 14 spiller, de har været
ude til forskellige Totalhåndbold
stævner gennem efteråret.
Endvidere har vi et U10 mix-hold,
der er kun 7 spiller. Derfor er de ikke
meldt i JHF-Turnering, men derimod
har de været ude og spille forskellige
stævner hen over efteråret. Vi håber
på flere spiller på sigt, så de igen kan
blive meldt i turnering.
På U12 har vi i år valgt at lave samarbejde med Sdr. Omme, da vi kun
havde 5 friske U12 Piger. De er sluttede på en delt 1. plads i deres pulje og
er rykket op i A-rækken, stort tillykke
til U12 Pigerne. De har spillet deres
kampe i Sdr. Omme i efteråret, men
vil komme til at spille nogle af deres
kampe i Viadukthallen herefter jul.
Det sidste børnehold vi har haft i
efteråret er U14 Drenge, som sluttede
på en flot 3. plads.
Vi glæder os til at følge jer alle,
den kommende halv-sæson. Hvor vi

også kan byde velkommen til et U16
Drenge hold. Det er sidste års U14
Drenge, som har samlet et hold igen.
Flot drenge at det er lykkedes jer at
samle et hold, hvor der er vilje, er der
en vej.
Slutlig skal vi ikke glemme, at vi i år
er så heldige at have 2 Dame hold og
2 Herrer hold. Serie 3 damerne endte
på en 2. plads i deres pulje, hvilket er
rigtig flot, da holdet er forholdsvis nyt
sammensat af spiller fra både Blåhøj
og Filskov. På herrer siden har vi i år
et serie 2 og et serie 3 hold. Serie 2
holdet sluttede på en flot 2. plads kun
to point efter 1. pladsen, så de fortsætter i serie 2, efter jul. Serie 3 Herrerne
sluttede på 3. pladsen, hvilket også er
flot.
Hvis der skulle være nogen, som har
fået lyst til at spille håndbold, er der
stadig plads på alle hold. Så gå ind på
www.filskov-if.dk og se hvornår de
forskellige hold træner. Hvis du har
spørgsmål, kan du også på hjemmeside se, hvem du kan kontakte.

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

BRAG I HALLEN SØNDAG D. 7. FEBRUAR 2016

Igen i år vil der være BRAG I HALLEN. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen
søndag d. 7. februar, hvor alle holdene skal spille hjemme. Vi ser frem til en dag
i håndboldens tegn, med nogle fantastiske kampe, fællesskab og gratis kaffe og
kage. Så kom og bak vores lokale helte op, og gør dagen til en stor oplevelse
for såvel børn som voksne.
Foreløbigt kampprogram d. 7. februar 2016, med forbehold for ændringer:
Kl.

Række

Hjemmehold

Udehold

10:10

U-12 Piger A

SOIF Filskov

Ry Håndbold

11:00

U-14 Drenge B

Filskov IF

HK 73, Rask Mølle 2

11:50

Serie 1 Damer

Filskov IF

Virring-Vitved UIF

13:00

Serie 3 Herrer

Filskov IF 2

Sdr. Omme IF

14:00

Serie 3 Damer

Filskov IF MD

Øster Nykirke IF

15:00

Serie 2 Herrer

Filskov IF

Virklund Boldklub

16:10

U-16 Drenge B

Filskov IF

HA85, Hvinningdal

Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Det nye år er begyndt i Arkivet, vi har
gang i registreringer, samt scanning
af billeder.
Vi mangler nogle der vil hjælpe, for
at tage del i arbejdet. Der er så mange
spændende opgaver, der venter på at
blive løst.
Det kan være arbejdet på edb, hvor vi
registrer vores ting i Arkibas, Hvem/
hvad er på billederne? eller sætte op
til vores udstillinger.
Vi skal også lave indslag til Info og
avisen.
Endelig er der de ting som står på
skolen, her er opgaven at få styr på
tingene, samt lave en beskrivelse/
fortælling omkring emnet.
Der er også vores årlige arrangementer.

Vi er ved at sætte udstillingen op til
udstillingen i Billundcentret, den skal
omhandle Filskov Mejeri.
Har du en historie eller billeder
omkring Mejeriet, hører vi gerne fra
dig.
Husk vores arrangement d. 5. maj.
Her kommer Erik Knoth for at fortælle om ” Mysteriet om det forsvundne
Ravkammer”.
fortsætter næste side

Vi hører gerne fra dig.

Arkivet
har brug for
din støtte
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Programmet for 2016
3. februar
Generalforsamling/årsmøde kl. 19.30
i Arkivet. Her viser vi billeder, hvor
vi mangler oplysninger. Arkivet er
vært med kaffe/the og brød.
Alle er velkommen
1.marts
Udstilling i Billundcentret i samarbejde med Arkiverne i Billund
Kommune.
30. marts
Tema: brugsforeningens jubilæum.
Da vi ikke har haft nogen brugs,
Er vores tema ”Filskov Mejeri”.
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. 13.30 til kl. 16.00. Vi viser
vores udstilling fra Billundcentret.
Arkivet giver kaffe.
18. august
Udflugt (slå et kryds i kalenderen)
Se under Infoland under fritid, eller i
Info. Her oplyses hvor turen går hen.
Arkivet ønsker alle et godt Nytår.
Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv

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

Renovering af ledningsnet i
Stationsvej
På Stationsvej er renovering af vandledninger nu afsluttet. Bestyrelsen
afventer blot regningen (men sover i
øvrigt godt om natten).

Boring 2

Renovering af den anden af vandværkets to boringer er nu også gennemført. De er nu udstyret med hver sin
flowmåler, så vi kan aflæse mængden
af vand fra hver af de to boringer.

Tilbageløbssikring

Ved større ombygninger har husejere
siden 2009 haft pligt til at installere
en tilbageløbssikring. I alt nybyggeri
sørger VVS-installatøren for, at dette
sker. Der er tale om en justerbar
kontraventil, som mest hensigtsmæssigt placeres ved vandmåleren før
forgrening sker til forbrugsstederne
i huset. Kontraventilen er husejerens
ejendom og ansvar.
Denne tilbageløbssikring modvirker, at der ved overtryk i husejerens
VVS-installation løber påvirket vand
retur gennem koldtvandsledningen
til vandværkets net med rent vand.
Påvirket vand kan fx være opvarmet
radiatorvand med eventuelle skadelige stoffer.

– Her må vi for tydelighedens skyld
nok hellere præcisere, at vandværket
kun leverer koldt vand. Varmt vand
til aftapning i vandhaner producerer
hver enkelt husejer selv i varmeveksleren. Den sidder i den enhed,
der modtager varmt fra varmeværket
og sender det videre til radiatorerne,
hvor det opvarmer huset.

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts kl. 19.30 på
Filskov Kro.

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/
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Hjertestiudvalget:

Filskov Pensionistforening:

Nytårsmarch 2016

Siden sidst...

Atter i år startede Hjerteforeningen
året med nytårsmarch i Filskov. Trods
strid blæst og voldsom kulde var 36
mødt frem.
Årets taler var Marianne Pedersen,
som fortalte om årets gang i Filskov i
stort og småt.
Derefter kom hun ind på dette at være
ny i en by. Dette kunne være som hun
og hendes familie var for 8 år siden.
Men det kunne også være flygtninge,
som skulle finde sig til rette i en lille
by, og blive taget godt imod af lokalbefolkningen. En meget flot tale.
Tak Marianne.
Efter talen gik turen rundt på stien. I
Dyreskoven skulle deltagerne finde
dyr, der var 2 af samme slags. (Egern
og Hare). Gå selv ned i skoven og
find dem.(Det er der rigtig mange,
som har glæde af. Foldere bliver
flittigt brugt og pænt lagt tilbage i
foldekasserne.)
I anlægget var der efterfølgende noget
at varme sig på. Alt sponseret af Vesti
Auto. Tak for det.
Vi går stadigvæk tur hver onsdag kl.
10 fra Peterspladsen.
Hilsen Hjertestiudvalget

☺

Den 25. november var vi på juletur
til Humlemagasinet i Harndrup, hvor
vi så deres store juleudstilling og
deres fine dukker klædt, som konger
og dronninger i nøjagtige kopier af
klædedragterne som de så ud på deres
tid. Men før vi kom til Harndrup, var
vi på Postgården i Fredericia og spise
middagsmad. Vi var også rundt på
hotellet, og se alt deres porselæn som
de havde samlet. Det var en rigtig god
dag syntes jeg.
Den 9. december havde vi Lucia
optog på plejehjemmet, hvor 6 klasse
og deres lærere sang og spillede.
Derefter fik vi æbleskiver, gløgg og
kaffe. Til slut læste Inge Adelsbøll et
par julehistorier.
Den 27. januar har vi generalforsamling, mere om det næste gang.
Bestyrelsen
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Filskov & Blåhøj Kirke:

Den 4. februar kl. 19.00 i
Filskov Kirke
Filmaften for børn og unge fra 6.
klasse og opefter.

Vi skal se filmen ”Mud” Filmen 'Mud'
handler om de to teenagedrenge Ellis
og Neckbone, der lever i sydstaterne,
hvor deres respektive familier arbejder i sumpområdet. En nat sejler de
ud til en lille, ubeboet ø for at se og
erobre en efterladt båd, men da de
finder den, bor en mystisk fremmed
ved navn Mud allerede i båden.
Drengene er først skræmte, men bliver gode venner med Mud, der viser
sig at være på flugt fra loven og en
bande af dusørjægere. I det nye venskabs tjeneste lover de to drenge at
hjælpe manden med at blive genforenet med sit livs kærlighed.
Især Ellis går helhjertet ind i projektet, da han på hjemmefronten selv
står midt i forældrenes skilsmisse og
har brug for at tro på kærligheden.

Arrangementet er gratis!!

Den 9. februar kl. 19.30 i
Blåhøj præstegård
Sogneaften, med sogne og feltpræst
Heinrich Wichmann Pedersen, Nørup
Emne: Kristendom og Islam
Jødedom, Kristendom og Islam – de
tre religioner der alle føres tilbage
til Abraham – har siden det femte
århundrede udviklet sig parallelt. Der
er derfor mange lighedspunkter, men
også store forskelle.
I dette foredrag ser vi på udviklingen
af Islam og kristendom, Ligheder og
forskelle. De dagsaktuelle spændinger i Mellemøsten og Europa belyses
også.
Heinrich Pedersen er sognepræst i
Nørup, og han er stiftspræst for mission og religionsmøde i Ribe Stift. Fra
2007 har han været værnspræst ved
flyvevåbnet. Som sådan har han været
udsendt til Libanon, og til Libyen
aktionen, og senest til Kuwait. Fra
1995 til 2006 var han generalsekretær
i den danske Israelsmission og har
således beskæftiget sig med forholdene i Mellemøsten over en lang periode. Heinrich Pedersen er uddannet
cand.mag. i religion og historie
Karin Rahbek-Engmarksgaard

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
FEBRUAR

3. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
3. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Generalforsamling/årsmøde kl. 19.30.
4. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
4. Filskov Kirke: Filmaften for børn og unge fra 6. klasse og opefter kl. 19.00 i kirken.
5. Filskov Friskole og Børnehave: Fastelavn for 0. - 7. kl.
6. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
7. Filskov Idrætsforening: Brag i hallen - fra kl. 10.00.
7. Filskov FDF: Fastelavn - starter i kirken kl. 14.00. Herefter kaffe i FDF's Multihus.
8.-12. Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge.
9. Filskov/Blåhøj kirke: Sogneaften i præstegården kl. 19.30. Se mere på side 13.
9. Filskov Fællesantenne: YouSee lukker for analog kanalerne.
11. Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften med Ronnie og Bjarne kl. 19.00.
15.-19. Filskov Friskole og Børnehave: Vinterferie.
22. Filskov Friskole og Børnehave: Skolestart for før-skolebørnene.
24. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde Friskolen.
24. Filskov FDF: Bankospil kl. 19.00 i FDF's Multihus.
25. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus - skolen.
29. - 3. marts Filskov Friskole og Børnehave: Introkurser 8. kl.

MARTS

1. Filskov Friskole og Børnehave: Fælleskommunal Kordag 4.-5. kl.
1.-30. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Udstilling i Billundcentret.
2. Filskov Friskole og Børnehave: Friskolernes dag for medarbejdere og bestyrelserne.
2. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
3. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
9. Filskov FDF: Generalforsamling kl. 19.00 i FDF's Multihus.
12. Filskov Idrætsforening: Gymnastik i Magion.
16. Filskov Vandværk: Generalforsamling kl. 19.30 på Filskov Kro.
16. Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøde forældre 0. kl. og forældre
		 til før-skolebørnene.
17. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde Friskolen.
19. Filskov Idrætsforening: Gymnastikopvisning i Viadukhallen.
29. - 1. april Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 9. kl.
30. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus / Bestyrelsemøde Friskolen.
31. Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøde m. valg til bestyrelsen i Børnehaven.

APRIL

5.
6.
7.
7.
11.-15.
14.
18.
19.
26.

Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde Friskolen.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Friplejehjems Venner: Foredrag med Søren Ryge kl. 14.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Filkøbing for 0. – 9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Skolefest aften – Filkøbing.
Filskov Friplejehjems Venner: Modeopvisning kl.14.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Generalforsamling Friskolen.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov

Februar:

11. Møde. Emne: Mission på internettet nettet og nye medier.
		
Ved Asbjørn Asmussen, mediekonsulent og leder af netmission.
		
Desuden indsamling til husets drift.
19. Familie lejr 19. - 21. Februar Se særskilt program.
21. Familie lejr slutter.
25. Familieaften ved IM. Start kl. 19:00 slut ca. kl. 20.30.
		
Ved Bent Molbech, Skoleleder på Djurslands Efterskole
27. Forårs rengøring i missionshuset. Vi mødes kl. 9.30 og starter med rundstykker.
		
Medbring gerne rengøringsgrej mv. og godt humør.
27. Kredsarrangement: Kvindestævne i Grindsted. Kl. 10:00, startende med kaffe.
		
Ved Karin og Knud Didriksen. Se desuden særskilt program.

Marts:
		

3. Forkyndende møde og Generalforsamling i Filskov Indre Mission.
Ved Anders Jørgen Jensen fra Vildbjerg.

17. Tema møde. Emne: Trosforsvar ved Leif Andersen, Rejsepræst, Hvidovre.
31. Møde. Ved Leif Lykke Nielsen fra Skjern.

April:
18. Kredsmøde og Kreds generalforsamling i Filskov. Ved Arne Olesen fra Fredericia.
28. Familieaften ved Børneklub. Ved Stefan Loof, Kolding.
		
Fællesspisning kl. 18.00 - Møde start kl. 19.00.

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...

18
Filskov FDF:

Arrangementer i FDF Multihus,
Filskov

Søndag den 7. februar holder vi fastelavn for alle i byen. Mød udklædte
kl. 14 i kirken og fortsæt med over
i Multihuset, hvor vi slår ’Katten af
tønden’, drikker kaffe og spiser fastelavnsboller. Pris: 40 kr. pr. person.

Onsdag den 9. marts kl. 19.00 holder
FDF Filskov sin første generalforsamling. Hvis du har lyst til at blive
medlem i vores bestyrelse, og dermed få indflydelse på FDF arbejdet,
så kom frit frem denne aften. Du er
velkommen til at kontakte en af os for
nærmere information om, hvad det
indebærer (Helle D Schmidt, 5137
7608). Men kom også meget gerne til
generalforsamlingen, hvis du bare vil
høre, hvad der er sket i årets løb.

Onsdag den 24. februar kl. 19.00 er
der atter ’Banko’ i Multihuset. Hvis
du har lyst til at give en gevinst, kan
du kontakte Dorte Nielsen inden på
2068 8333. Ellers møder du bare op
den 24.2. til en hyggelig aften.

		

Vi ses ☺
Hilsen Filskov FDF
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Filskov friskole og børnehaves
Bestyrelse orienterer

Tirsdag d. 19. April bliver der afholdt
den årlige generalforsamling for alle
interesserede.
Et punkt der altid går igen er valget
til bestyrelsen. Sidder der en mand,
kvinde, ung som gammel som kunne
finde det interessant, at være en del
af den opgave det er at drive en skole
og børnehave, men som ikke tør tage
springet fordi man er nervøs over
hvor meget arbejde der skal lægges
i det, så har man muligheden for at
tage kontakt til os i bestyrelsen for at
høre mere om hvad arbejdet består af
og hvor meget tid man skal forvente
at lægge i det.
Vi har i bestyrelsen lagt ansvarsområder ud på den enkelte, hvilket gør det
mere overskueligt. Samtidig forventes der ikke, at man som nyt medlem
bare kommer ind og får udstukket en
opgave. Man starter blødt op, så man
finder sit ståsted. Når man føler sig
klar bliver der lagt mere ansvar ud på
medlemmet.
I løbet af året er der selvfølgelig nogle
perioder hvor der er mere at se til end
andre.

Lige nu arbejdes der i budgetter hvilket
for enkelte bestyrelsesmedlemmer kræver lidt energi, men hvilket alle er med
inde over på forskellige niveauer.
Vi er i bestyrelsen begyndt med at lave
fællesarrangementer med personalet
hvilket vi ser som et rigtigt godt tiltag,
som både personalet og bestyrelsen vil
få stor glæde af. Der er arbejdet med
Loppemarked som også har krævet
lidt tid. Vi har fået Bus og Multibane/
panna bane. Der er 1. skoledag der
skal planlægges. Der forsøges afviklet bestyrelsesmøder max 1 gang om
måneden, men i perioder kan der ligge
flere, da der er nogle større emner der
skal diskuteres.
Man skal huske på, at det ikke er
et krav at have børn på institutionen
for at kunne blive bestyrelsesmedlem.
Eneste krav er, at man har gjort op med
sig selv, at et ja betyder at man de næste
2 år er en del af den utrolig spændende
opgave med at drive Filskov friskole
og Børnehave.
På vegne af bestyrelsen
Brian Nissen
Formand
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Filskov Friskole søger samarbejdspartnere i Filskov og Omegn
Filskov Friskole & Børnehave har i
det sidste år arbejdet med at udvikle
nære samarbejdsrelationer med lokalsamfundet Filskov og omliggende
områder.
I bestræbelsen på at gøre skolen fagligt bedre og dermed mere spændende
for børnene kontakter vi under overskriften ”Udvikling og innovation i
Filskov og omegn” i løbet af foråret
derfor forskellige virksomheder, forsyningsvirksomheder, institutioner,
forretninger og andre for at spørge
om muligheden for et besøg fra enten
børnehave eller skole. Besøger indgår
i undervisningen og sørger samtidig
for, at børnene lærer deres lokalsamfund bedre at kende.
Vi håber at blive taget godt imod når
vi kontakter jer i den kommende tid
og sender oplysninger om vore tanker
i relation til ovenstående.
Formål med samarbejdsmodellen er
at:
• Give eleverne et grundlæggende
kendskab til Filskov som lokalområde.

•

Give eleverne kendskab til lokalområdets erhvervsvirksomheder,
institutioner og forsyningsvirksomheder.

•

Synliggøre lokale erhvervsvirksomheder, institutioner og forsyningsvirksomheder som mulige
attraktive arbejdspladser for eleverne.

•

Udvikle iværksætteri og innovation hos eleverne.

•

Give eleverne kendskab til fritidsarbejdspladser for de unge i
lokalområdet.

•

Lave en progressivt opbygget
plan for undervisningen af eleverne på skoledage, særligt i N/T,
andre fag, på fagdage, i emneuger
o.a.

•

Give enkelte elever mulighed for
at være i lokalt praktikophold i en
del af deres skoletid.
Venlig hilsen
Johan Andersen
Skoleleder
Filskov Friskole & Børnehave.
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YouSee lukker for de analoge
kanaler

Så er det snart endegyldig slut med de
analoge tv-signaler hos YouSee.
Den 9. februar 2016 lukker YouSee
definitivt for de analoge signaler og
det får naturligvis stor betydning for
dem der stadig ser analog tv fremfor
digitalt tv.
YouSee oplyser, at lukningen er nødvendig for at skabe mere plads i
kabel-tv-nettet til højere bredbåndshastigheder og sikre, at kapaciteten
rækker til det stigende streamingbehov. Tiden er løbet fra den gamle
analoge teknologi, som optager for
meget plads i kabelnettet og derfor
må vige pladsen for at lade fremtiden
komme til.
Hvis man har et ældre TV der kun kan
modtage analoge tv-signaler (hovedsageligt et billedrørs tv) vil man efter
den 9. februar opleve sort skærm.
YouSee gør nu via rulletekster
opmærksom på at kanaler forsvinder. Så hvis der er rulletekster på
dit tv for at kanalen forsvinder 9.
februar bliver du berørt af ændringerne.

Sådan undgår du sort skærm
1. Tjek om dit tv (fladskærm) har en
DVB-C/MPEG-4modtager. Hvis ja,
vil du kunne se kanalerne i den digitale version. Så skal tv’et blot indstilles
rigtigt. På yousee.dk/kanaler kan du få
hjælp til at indstille kanalerne korrekt
på dit tv
2. Har du allerede YouSee Plus (en
digitalboks fra YouSee), så skal du
ikke foretage dig noget. Du vil ikke
opleve nogen ændring og fortsætter
som hidtil.
3. Køb en digital tv-boks, der kan
omforme de digitale signaler til analoge signaler. Det er vigtigt, at du vælger
en DVB-C boks. Se efter godkendte
bokse på yousee.dk/ready
4.

Køb et nyt digitalt fjernsyn
fortsætter næste side
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Hvilke tv-kanaler er berørte
af slukningen?

Følgende analoge tv-kanaler slukkes
i YouSee’s tv-pakker. I alt 23 kanaler:
DR1, TV 2, DR Ramasjang, TV3,
Kanal 5, TV3+, 6’eren, Kanal 4,
TV 2 Charlie, TV 2 News, MTV,
Animal Planet, Discovery Channel,
TV3 SPORT 1, ID Investigation,
Eurosport, National Geographic
Channel, Nickelodeon, CNN, Disney
XD, Cartoon Network, VH1 og BBC
Brit.
Alle tv-kanalerne fortsætternaturligvis og kan fortsat ses i en digital
udgave.

Generalforsamling

Når dette læses har Filskov fællesantenne afholdt den årlige generalforsamling. Det foregik onsdag d. 27.
januar på Filskov kro og blev annonceret i Lyngposten. I næste udgave af
Info følger mere om generalforsamlingen.

Kanalændringer

I forbindelse med nedlukningen af
analog kanalerne kommer der også
ændringer af digitale kanaler i de
forskellige tv pakker. Det er større

ændringer der sker. En del nuværende
kanaler bliver opgraderet til HD kvalitet og for nogle af pakkernes vedkommende vil der endvidere komme
nye kanaler. Samtidig vil flere kanaler
skifte kanalplads. Det betyder at det
bliver nødvendigt at genindlæse/opdatere kanalpladserne på dit tv.
YouSee oplyser, at ændringerne og
opgraderingerne af kanalerne for
dette område (7200) er planlagt til
at ske 9. marts 2016. Efter denne
dag skal du altså genindlæse/opdatere din kanaloversigt på dit tv for
at få glæde af de nye kanaler og
opgraderingerne.

Ændringer i BBC kanaler

BBC har valgt at lukke for BBC
Lifestile d. 6 januar. Det betyder at
denne kanal forsvinder fra fuldpakken. Men i forbindelse med kanalændringerne i dette område 9. marts
vil der til gengæld komme to nye BBC
kanaler. De hedder BBC Brit og BBC
Earth og begge i HD format.
fortsætter næste side
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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.

TV-arkiv

TV-arkivet på You-See plus boksen er
nu blevet udvidet ganske betragteligt.
Der er kommet 38 nye kanaler så
tv-arkivet nu omfatter stort set alle de
kanaler der også er at finde i Yousee
tv og film app’en og på tv.Yousee.dk.
Man skal dog lige være opmærksom
på, at man kun har adgang til de kanaler i tv-arkivet som også følger med
den tv-pakke man har.

TV2 ud af huset

Det er nu muligt at tage TV2 (hoved-

kanalen) med ud af huset rundt i
Danmark på tablet, PC og mobil.
Da TV2 er betalingskanal kræver det
dog at man tilkøber ordningen som et
selvstændig abonnement til 5. kr. pr
måned. Ønsker man dette kan det ske
ved at kontakte YouSee på 70 70 40 40

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.
fortsætter næste side
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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..

Digital boks

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.

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.

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

Hvordan det gøres er afhængig af TV
eller boks typen.
Men fælles er at hvis man bliver bedt
om at indtaste en udbyder skal man
vælge den hvor ”YouSee” indgår.
Hvis man bliver bedt om at indtaste
et netværksnummer skal man indtaste
følgende nummer:
DVB-C-tv med MPEG4-modtager
samt MPEG4-bokse der ikke er fra
Yousee: Netværks-id: 100
YouSee boksen eller HD Standardboks
(Samsung): Netværks-id: 120
fortsætter næste side
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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.

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.
fortsætter næste side
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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.
Se mere på https://yousee.dk/Tv/Tv_
med_Bland_Selv.aspx
For hjælp til bestilling, ring til YouSee
på 70 70 40 91.

upload til 60Mbit download og 60Mbit
upload: 349,- pr. måned.
Se mere på https://yousee.dk/
Bredbaand/Overblik.aspx

Bredbånd fra YouSee

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

Udover de ”faste” download og
upload bredbånds pakker findes der
en række bland selv pakker:
Fra 15Mbit download og 3Mbit
upload til 9Mbit download og 9Mbit
upload: 219,- pr. måned.
Fra 25Mbit download og 5Mbit
upload til 15Mbit download og
15Mbit upload: 229,- pr. måned.
*Fra 40Mbit download og 10 Mbit
upload til 25Mbit download og
25Mbit upload: 249,- pr. måned.
Fra 50Mbit download og 20Mbit
upload til 35Mbit download og35Mbit upload: 259,- pr. måned.
Fra 80Mbit download og 30Mbit
upload til 55Mbit download og
55Mbit upload: 279,- pr. måned.
Fra 100Mbit download og 20Mbit

• Køb 40Mbit/10 download og få
en hastighed på 80Mbit/30 indtil 1.
september 2015

Support på bredbånd

Telefoni via YouSee

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

Mobil Telefoni via YouSee

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.
fortsætter næste side
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”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:
89- pr. måned
Se mere her: https://yousee.dk/mobil

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

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted

Radio Kanaler
Kanal

Digital

Frekvens

DR P1

701

93,1

DR P2 Klassisk

702

105,7

DR P3

703

94,7

P4 Syd DR

704

93,7

DR P5

705

106,2

DR P6 Beat

706

103,6

DR P7 Mix

707

90,8

DR P8 Jazz

708

89

Ramas DR

716

89,9

Radio 24 Syv

721

100,1

R Klassisk

726

98,6

NOVA FM

731

95,8

Radio 100

732

101,9

THEVOICE

733

107

POP FM

734

98

Sverige P2

743

91,4

NDR 1 Tysk

751

103

NDR Kultur Tysk

753

105,1

Radio Schleswig-Holstein

755

89,6

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
Frugt & Grønt

Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.lystfisker.net

Brugskunst/gaveartikler
Apotek
Filmfremkaldelse

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

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

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

