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25. årgang

Maj 2015

Sct. Hans aften ved FDF Multihus Øvrige nyheder...
d. 23. juni
Workshop ...

Filskov FDF genoptager en gammel tradition med at afholde Sct Hans aften for
byen. Nu har vi alle optimale forhold til
afholdelse af et sådant arrangement. Så tag turen om
til FDF Multihuset og del denne, forhåbentlig skønne,
juni aften med byens øvrige beboere.
FDF arrangerer salg af grillmad, pandekager samt kaffe og
kage, så kom kl. 18.30 og vær
med fra starten på en hyggelig
aften. Bålet tændes klokken 21,
så børnene også kan være med.
Båltalen holdes af
Karin Rahbek-Engmarksgård.
Vi ses til Sct Hans ☺

Læs mere på side 5
2 spændende foredrag...
Læs mere på side 6
Mandlig instruktør
søges ...
Læs mere på side 9
Ny formand...
Læs mere på side 10-11
Vi mangler hjælp...IGEN
Læs mere på side 19
Ny velkomstfolder ...
Læs mere på side 19

Endnu en ny formand ...
Læs mere på side 20
Med venlig hilsen OG MEGET ANDET...
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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. juli 2015.
Dette blad dækker månederne: maj, juni og juli.
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Niels Erik Adelsbøll, Engdraget 5

75 34 83 48

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

Filskov Friplejehjem

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Friplejehjems Venner

Sonja Laustsen, Engdraget 10

75 34 81 44

Filskov Friskole & Børnehave

Susanne Rønbjerg, Kærtoften 22

40 92 79 11

Filskov Idrætsforening

Lene Carstens, Åbrinken 3

28 35 89 02

Filskov Indre Mission

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Jagtforening

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.

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: mette.oestergaard@turbopost.dk

3
Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Tøv en kende,
før du smider ud, tænk på arkivet.
Husk!
Vi gemmer fortiden til fremtiden.
Du er beskyttet af arkivloven

Nyt fra Arkivet
Siden sidst har vi haft bestyrelsesmøde.
Den nye bestyrelse
Formand og arkivleder: Vera Styrbro
Kasserer: Hugo Eriksen
Næstformand: Johannes Alsted
Sekretær: Jakob Kristiansen

Har du en historie fra tiden, hvor
lægen cyklede rundt i området, hører
vi den gerne.

Programmet er også vedtaget

1. onsdag i mdr.
fra kl. 19.00 til kl. 21.00.
1. torsdag i mdr.
fra kl. 16.00 til kl.18.00.

Åbent hus i Arkivet
d. 31. maj (søndag i byfesten)
fra kl. 13.30 til kl. 16.00.
Her kan ses udstilling fra Billund
Centret ”Kirkens historie i Filskov”

Arkivet er vært med en kop kaffe/ the
Vi håber mange vil komme på besøg.

Vores åbningstider:

Arkivet har sommerferie i hele
juli måned. Kan dog træffes på tlf.
29426414
Arkivet ønsker alle en god sommer
Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv

Se også læge Carl Carstensens cykel.
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Filskov Vandværk:

Ny formand
Vandværket afholdt generalforsamling den 25. marts på Filskov Kro.
Der var ingen udskiftning i bestyrelsen, selv om et par medlemmer
er begyndt at drømme om afløsning.
Dog blev Charlotte Kastrup Larsen ny
suppleant. Efter generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen med ændret
holdopstilling. Ny formand er Kent
Røndbjerg, der i 2014 blev nyt medlem af bestyrelsen. Jan Henriksen er
igen blevet næstformand.

Henvendelse om ny tilslutning eller
driftsforstyrrelser og andre tekniske
forhold rettes til Filskov Vandværks
formand Kent Røndbjerg, Kærtoften
22. Telefon 2244 0275. kentrondbjerg@gmail.com
Mere oplysning om Filskov Vandværk
finder du på http://filskov.infoland.dk/
forsyning/filskov-vandvaerk/
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vandmålere
Vi er nu færdige med at udskifte
alle vandmålere, der er mere end 6
år gamle. Det er foregået over fire
regnskabsår. De sidste blev udskiftet
i marts måned. Herefter overtager
GEV kontrol af vore vandmålere, og
arbejdet vil foregå som en del af deres
arbejdsprogram.

Kontakt
Henvendelse om flytning og regning
rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej
24, 7200 Grindsted, telefon 7532
1166, e-mail: mail@gev.dk.

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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Billund Kommune:

Hjertestiudvalget:

Kom til Workshop

Nyt fra Hjertestien

Fede oplevelser i jeres nærområde og
natur.

Gang i Filskov - Vi går stadigvæk
hver onsdag kl. 10 fra købmandens
parkeringsplads rundt i Filskov og
omegn. Vi går ca. en time.

I samarbejde med kontaktudvalget og
i regi af Billund Kommunes vision om
Børnenes Hovedstad planlægger vi i
Billund Kommune en workshop om at
skabe fede oplevelser i jeres nærområde. Vi får brug for derfor brug for jer
til at skabe nye ideer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen i
uge 34/35, vi vender tilbage i næste
nummer af Info med yderligere oplysninger.
Med gnist og gejst
Lea og Peter
Natur og Friluftsliv
Billund Kommune
lkg@billund.dk/pbb@billund.dk

Byfestmarch
Vi indleder årets byfest onsdag den
27. maj kl. 19 fra anlægget med opgaver for børn rundt på stien. Der er
diplomer for børn, der deltager.

Bænk på stien
Vi har fået stillet en bænk op på
Hjertestien (Den skæve Bane) nord
for broen over åen.

Nyd morgensolen derfra ☺
Hjertestiudvalget
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Filskov Friplejehjems Venner:

Filskov Pensionistforening:

2 spændende foredrag...

Siden sidst...

Tirsdag den 5. maj kl. 14.30 foredrag med Jørgen Eeg Sørensen.

Vi havde generalforsamling d. 28-1.
Vi var 24 personer. Der blev lidt om
rokering, da Harry ikke ønskede at
være kasserer mere. Det blev i stedet
Birgit Rasmussen.

Jørgen vil fortælle hans fars erindringer som frihedskæmper, om tilfangetagelsen og tiden som fange i koncentrationslejr i Frøslev og Auschwitz.
Torsdag den 22. oktober kl. 14.30
foredrag med Jytte Dreyer sammen
med Pensionistforeningen:
Livsglædens nødvendighed – Vi kan
ikke tit nok minde hinanden om, hvor
vigtigt det er at holde fast i livsglæden, for livet er nu engang ikke det
værste man har – tænk bare på alternativet.

Den 25. februar havde vi bankospil.
Vi var 37 personer og havde en rigtig
god eftermiddag.
Den 11. marts havde vi kage/bage
dag. Der var 15 forskellige kager, og
der var præmie til en kringle, en lagkage og til Berliner vafler.
Den 17. april havde vi udflugt til
Copenhagen Fur pelsauktion, mere
om det næste gang.

Det er et foredrag med mange facetter, men Jytte Dreyer mener, at det er
nødvendigt at få øje på livsglæden.

Vi holder ferie i juni og juli og starter
igen d. 12. august.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Filskov Idrætsforening:

Idrætsaktier
Hvis vi ikke har været, er vi nu på
vej rundt for at sælger idrætsaktierne.
Håber alle har lyst til at købe dem
igen. Udtrækningen kommer i bladet
til august. Som noget nyt kan de også
genkøbes på mobilpay 2796 3615,
husk at oplyse hvilke numre og navn.

Aktivfest
Fredag den 17. april havde vi aktivfest
i hallen, hvor vi havde underholdning
for børnene den første time. Derefter
havde vi pokaloverrækkelse.
De sidste par timer havde vi diskotek,
hvor børnene dansede og hyggede sig.
Det var en god aften med ca. 100 børn
i hallen.

Generalforsamling
Bestyrelse og udvalg
Ved generalforsamlingen den 29.
januar, blev der valgt flere nye ind i
vores bestyrelse og udvalg, medlemmerne kan ses nedenfor:
Bestyrelsen
Henrik Arvad formand, Dennis
Lorensen
næstformand,
Lars
Thomsen, Mona Jørgensen og Lene
Carstens. Første suppleant Claus
Junge og anden suppleant Henning

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

Lederpokal
Lederpokalen gik ved generalforsamlingen til Henrik Arvad.
Tomas Broch, Finn Rosengreen, Lone
Thomsen og Sonja Laustsen var også
indstillet.

Gymnastik
Endnu en god sæson blev rundet af
med en flot opvisning i Viadukthallen
lørdag den 14. Marts 2015. Ud over
de flotte opvisninger fra vores egne
hold bød dagen også på gæsteopvisning fra Hejnsvig Spring 5. klasse
samt Balle musik- og idrætsefterskole.

opvisning. Traditionen tro blev alle
instruktører hædret ved opvisningen, og udvalget har arrangeret at de
alle skal i Magion i Grindsted og se
Verdensholdet lave opvisning.
På gymnastikudvalgets vegne, vil vi
gerne takke publikum for den store
opbakning til vores opvisning – ca.
300 tilskuere var mødt op. En stor tak
til alle der har hjulpet med at bage de
mange dejlige pizzasnegle og pølsehorn, og ikke mindst en stor tak til
Fairfood for masser af frugt og grønt
til alle.

Weekenden forinden havde 3 hold
deltaget i Områdeopvisningen i
Vorbasse, og søndag den 29/3 gæstede vores store springhold 5. - 10.
Klasse Mix Hejnsvig ved deres lokal-

I år er Stinne Adelsbøll og Marie Noe
Andersen i forbindelse med deres
store gå-på mod og engagement indstillet til Vingstedugen.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Redaktioen:

En opfordring....
En uge på Vandel Efterskole sammen
med ca. 150 andre 14-17-årige, hvor
instruktørerne er en håndfuld af de
tidligere Verdensholds gymnaster. En
uge spækket med nye indtryk, nye
venner, inspiration, hygge og glæder
- og ikke mindst masser af gymnastik
☺

Redaktionen har fået en henvendelse
om man ikke kunne bringe en opfordring til hundelufterne om at samle
hundens efterladenskaber op efter sig
når de luftes.

Husk gymnastikskole i Vorbasse

Altså... SAML OP EFTER JER !

Område Billund afholder i uge
32 Gymnastikskole i Vorbasse
Fritidscenter for børn fra kommende 0. klasser til og med kommende 3. klasser. Alle 3 dage foregår
skolen fra kl. 9.00 - 15.00. Lone
Thomsen er holdleder på skolen, og
tilmelding kan ske via www.dgi.dk/
sydvest/gymnastik eller spørg Lone
21968494 om hjælp senest den 1.
Juni 2015.

Det er især slemt på stierne - men
opfordringen glæder over alt i byen.

Vi skal alle kunne færdes på stier og
fortove uden at træde i en LORT!☺

HJÆÆÆLP!!!!
Vi mangler en mandlig instruktør
med erfaring i spring til 5.-10. klasses
mix. Som det ser ud nu skal de træne
torsdage fra 17.00-18.30. Kontakt
Gymnastikudvalget, hvis du er interesseret i at hjælpe. Jo før jo bedre. Vi
glæder os til at høre fra dig.
Marianne 41425620
Linette 60166525

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov
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Filskov Friskole og Børnehave:

Bus
Friskolen har valgt at investere i egen
bus, så fra august vil skolebussen
blive kørt med egen bus. Bussen skal
i øvrigt bruges til udflugter og til børnehavens fødselsdagsbesøg.

gængelige og vi håber, at mange får
stor glæde af dem både i skoletid og
i fritiden.

Vi regner med at sælge reklamepladser på bussen, hvis det har interesse,
kan I rette henvendelse til bestyrelsen på bestyrelsen@filskovfriskole.
dk eller til Peter Junge.

Der har været forældremøde med valg
til forældrebestyrelsen i børnehaven.
Den nye forældrebestyrelse består
af: Annette Jessen (genvalg), Louise
Sandfeldt og Thora Kastberg.

Multibane og Pannabane

Tak til Jannie Olesen og Jakob Buhl,
som forlader forældrebestyrelsen, da
deres børn er gået i før-skole.

Etableringen af friskolens multibane og pannabane påbegyndes her i
april. Multibanen er en stor bane,
der skal ligge på boldbanen bag skolen. Pannabanen er en mindre bane
7*10 m, der kommer til at ligge på
personaleparkeringen for enden af
skolegården.
Banerne finansieres med penge
fra cykelløb, fondsmidler fra
Landdistriktspuljen og Grønne
midler, desuden bidrager Filskov
Idrætsforening med 20.000 kr – tak
for det.
Banerne forventes at stå færdige midt
i maj. Banerne bliver offentligt til-

Valg til forældrebestyrelse
i børnehaven

Generalforsamling for Filskov
Friskole & Børnehave
Den 14. april blev der afholdt generalforsamling for den samlede institution
Filskov Friskole og Børnehave.
Bestyrelsen og ledelsens beretning
blev fremlagt, disse fremgår af
Friskolens hjemmeside. Ligeledes
fremgår tilsynsbrevet fra Kirsten
Meisner, der fører tilsyn med friskolen og et uddrag af friskolens regnskab for 2014.
fortsætter næste side
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Filskov Friskole og Børnehave, forsat:

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Britta
Adelsbøll og Susanne Røndbjerg har
valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev genvalgt Jette
Johnsen og Brian Nissen. Nye medlemmer i bestyrelsen blev Torben
Johnsen og Gudrun Ellingsgaard.
Suppleanter blev Anne Stougaard og
Torben Brink.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er
Lisbeth Christensen, Susie Mejer og
Peter Junge.

Bestyrelsen har konstitueret
sig som følger:
Formand
Brian Nissen
Næstformand Susie Mejer
Kasserer
Jette Johnsen
Sekretær
Lisbeth Christensen
Medlemmer Gudrun Ellingsgaard,
Torben Johnsen, Peter Junge
Se yderligere oplysninger på vores
hjemmeside; www.filskovfriskole.dk
Bestyrelsen for
Filskov Friskole og Børnehave
bestyrelsen@filskovfriskole.dk

Tak!
Siden tankerne om friskole i Filskov
for alvor blev aktuelle i 2010 har jeg
været en del af arbejdsgruppen og
sidenhen bestyrelsen, de seneste tre
år som formand for friskolens bestyrelse.
Jeg har set hvordan og taget del i,
at en friskole er blevet til. Det har
været fantastisk at være med til – ikke
mindst pga. den brede opbakning til
friskolen fra børn, voksne, foreninger
og lokale erhvervsdrivende som kendetegner vores lokalsamfund og som
også har været altafgørende for friskolens opstart og eksistens.

Tak til jer alle for en fantastisk
opbakning til friskolen. Jeg ønsker,
at opbakningen vil fortsætte og at friskolen vil vokse og blive stærkere de
næste mange år.
						
Susanne Røndbjerg

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
Maj:
5.
6.
7.
27.
27.-31.
		
31.

Filskov Friplejehjem/venner: Foredrag kl. 14.30 med Jørgen Eeg Sørensen
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Hjertestiudvalget: Byfestmarch - kl. 19.00 fra anlægget.
Viaduktfestudvalget: Byfest - se programmet i Viaduktavisen
som kommer inden længe.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Udstilling fra kl. 13.30 til 16.00 i arkivet.

Juni:
3.
4.
23.

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov FDF: Sct. Hans aften ved FDF Multihuset kl. 18.30.

Juli:
4. - 10.

Filskov FDF: Sommerlejr på Sletten.

Sæt kryds i kalender til efteråret...
Pensionistforeningen og Friplejehjemmets Venner arrangerer
et foredrag med Jytte Dreyer - Torsdag d. 22. oktober kl. 14.30

Billund Kommune arrangere workshop i uge 34/35
Vær med til at skabe fede oplevelser i vores nærområde.
yderligere oplysninger kommer i næste nummer af INFO.

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Maj:

7.

Møde v/sognepræst Steen Søvndal, Grindsted

21. Møde v/Oda Mølgaard Hansen. Indsamling til Indre Mission.
29. Udflugt - vi mødes ved missionshuset kl. 17.30.
			 Medbring selv grillmad, service og drikkevarer.
Juni:

3. Grindsted IM invitere til møde i "Kronen", Grindsted. "Biblen live"
			 ved Klaus Højgaard Laursen. Recitation af Joels bog.
			 Entre pris: 50,-kr.
23. Sankt Hans i samarbejde med kroen.
			 Taler: Jens Kristian Plougmann Mere info følger.
Juli:

Ferie

August:

20. Opstart efter sommerferie. Mødes kl. 18:30.
			 Medbring selv kød, service og drikkevare.
			 Hos Heine og Asta Jakobsen, Brunbjergvej

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.

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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Byrådsmedlem Robert Terkelsen:

Jeg vil skrive om to ting som jeg
synes er rigtig rart. Den første er at
konstatere, at vi i Filskov har set rigtig når vi har arbejdet bevist efter en
strategi med selveje.
Det er der mange gode grunde til at
jeg mener, og en af dem vil jeg skrive
om nu.
I forbindelse med budgetforliget for
2015 blev det besluttet at der til
budget 2016 skulle findes 2 procent
af driftbudgettet på alle områder til
omfordeling dvs. at vi i social og
sundhedsudvalget skal finde sådan
ca. 6,5 mill. kr. som

byrådet så har at fordele til andre tiltag
i budget 2016.
Det er ikke fordi jeg har noget imod, at
vi med kritiske øjne gennemgår vores
budgetter for at se om ting kan gøres
bedre, anderledes eller måske helt undværes, det er i sig selv en god og sund
øvelse, som vi jo også alle gør med
vores egen økonomi engang imellem.
Det der her er problemet er, at det skaber en masse utryghed og usikkerhed
ved både vores institutioner, medarbejfortsætter næste side
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Byrådsmedlem Robert Terkelsen, forsat:

dere og hos alle de borgere som kan
bliver ramt af forandringer, når de 2
procent skal findes.
Hvad mener jeg så med det? Det er jo
ikke fordi at vores selvejende institutioner svømmer i penge, det ved jeg
godt, de har som regel færre midler
at gøre godt med som de kommunale
har, men når der skal ske forandringer
er vi alle tæt på, og har mulighed for
at få indflydelse på hvad der skal ske,
og hvordan det skal ske, og skal ikke
"nøjes" med én stemme ud af 25.
Den anden ting jeg kort vil ind på er
bestyrelser. Det har jo lige været den
tid på året, hvor der afholdes generalforsamlinger i de fleste bestyrelser.
Jeg har været med til mange og nyder

hver gang at komme, for det er jo bl.a.
de mennesker som sidder i alle vores
bestyrelser, som holder vores samfund
igang, og det kan de ikke få ros nok
for. Så til alle jer der er blevet valgt til
bestyrelsen, enten i den forening eller i
den selvejende institution som i nu har
interesse i, vil jeg gerne sige tillykke og
tak fordi i vil bruge jeres tid på at vores
by fungere, og til alle jer som er gået
ud af div. bestyrelser efter endt "tjans"
vil jeg også sige gerne sige mange tak
for jeres tid.
Med venlig hilsen
Robert Terkelsen
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Viaduktfestudvalget:

Kontaktudvalget:

SÅ er den gal igen...

Nye velkomstfolder...

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

Vi har i kontaktudvalget lavet en folder, som vi har med ud til nye borgere i
Filskov og omegn. Vi håber at den kan
give de nye tilflyttere et indblik i livet
i Filskov.

Derfor mangler vi nogen som kunne
tænke sig at hjælpe os med servering
i Sdr. Omme - torsdag d. 14. maj
(der skal vi bruge 6 personer) og til
lørdag d. 16. maj. (der skal vi bruge
3 personer)

Vi vil igen 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.

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

Mailen sendes til Helle Schmidt.
midtgaard.filskov@mail.dk

Vinteropbevaring

Folderen kan se på hjemmesiden
www.filskov.infoland.dk

i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov

Tak for jeres hjælp.

af campingvogne og både
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

Bestyrelsen
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Ny bestyrelse
På generalforsamlingen i januar blev
der valgt ny bestyrelse.
John Skou afløser Flemming Sørensen og efter et konstituerende møde
ser bestyrelsen nu således ud.
Henrik Hansen - formand/fejlmelding
Andreas Andersen kasserer - ændring af tv-pakker/adresseændring
John Skou - sekretær
Johnny Mikkelsen – fejlmelding
Jan Henriksen

Kanalomlægninger
Kanal 5 og infokanalen har skiftet
plads. Det betyder at kanal 5 er at
finde på kanalplads 4 og infokanalen
rykker til kanalplads 13.
Samtidig skifter to BBC kanaler navn
og logo. BBC Entertainment skifter
navn til BBC Brit og BBC Knowledge hedder fremover BBC Earth.

TV2 er nu at finde i tv-arkivet
Tv-arkivet indeholder nu også TV 2 i
YouSee Play Tv & Film app'en samt
på youseeplay.dk.

Inden sommerferien kommer TV 2
også i Tv-arkiv på Plus-boksen til
Pluskunderne.
I Tv-arkivet kan man se stort set alt,
hvad der har været vist inden for 48 timer af udsendelses-tidspunktet. Nogle
udsendelser gemmes helt op til en uge.
Live sportsudsendelser og film findes
som udgangspunkt aldrig i Tv-arkiv.

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

Bredbånd fra YouSee
Udover de ”faste” download og upload
bredbånds pakker findes der en række
bland selv pakker:
fortsætter næste side
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Support på bredbånd
Fra 15Mbit download og 3Mbit
upload til 9Mbit download og 9Mbit
upload: 219,- pr. måned.

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

Fra 25Mbit download og 5Mbit
upload til 15Mbit download og
15Mbit upload: 229,- pr. måned.

Telefoni via YouSee

*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
upload til 60Mbit download og
60Mbit upload: 349,- pr. måned.
Se mere på https://yousee.dk/Bredbaand/Overblik.aspx
Køb 40Mbit/10 download og få en
hastighed på 80Mbit/30
indtil 1. september 2015

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.
”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
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

73
74
81
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
890

VH1
7'eren
TV/MIDT‐VEST HD
BBC World News
CNN
Sverige 1 HD
Sverige 2 HD
TV4
NRK1 HD
ARD HD
ZDF HD
NDR HD
RTL HD
Folketings TV
Kanal Syd
Reserveret lokal‐tv
Reserveret beboer‐tv
DR1 Syn

62
68
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
S10
Kun digitalt

799,25
847,25

F
F
G,M,F
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
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 			

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

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

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

