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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2015.
Dette blad dækker månederne: november, december og januar.
 
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 Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej 25  75 34 82 75

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



Har i spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte undertegnede

Med venlig hilsen
Mariane Jakobsen 2090 2759

Ditte Iversen 2963 4658
Dorthe Nielsen 2068 8333
Dorthe Hansen 2835 0836

Stine Junge 2224 6311
Vivi Christiansen 2168 9183
Charlotte Junge 4075 0546

Torsdagsklubben:
 

Dette er et tilbud til de unge i Filskov 
fra 6. – 9. klasse. Alle i denne alders-
gruppe er velkomne.

Vi er i hallens mødelokale hver tors-
dag kl. 19.00 – 21.30

I klubben mødes de unge for at hygge 
med hinanden. Der vil enkelte gange 
være arrangeret tur ud af huset. Der er 
altid 2 voksne til stede i hallen for at 
holde opsyn.

Hvis de unge forlader hallen er det 
forældrenes ansvar 
hvad de laver.
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Så er der igen torsdagsklub
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Hjertestiudvalget:

Gang i Filskov 
Vi går hver onsdag rundt i Filskov og 
omegn. Vi mødes ved anlægget kl. 
10.00 og går ca. 1 time.

Vi tager hver gang udgangspunkt i 
gruppens lyst og formåen, hvor nogle 
vil gå hurtig/lang tur og andre lidt 
langsommere/kortere tur.

Nytårsmarch
Hjertestien arrangerer atter i år hjerte-
march på hjertestien i Filskov. 
Vi starter ved anlægget kl. 14.00, d. 4. 
januar med en nytårstale.

Så mød op og hør en Filskovborger 
holde nytårstalen. (Taler bekendtgøres 
senere)

Efter talen går vi en tur på hjertestien. 
Alle kan deltag - så tag børn, familie 
og hunden med, så vi kan blive rigtig 
mange.
Efter gåturen er der suppe til alle i 
anlægget.

Vel mødt.

Hjertestiudvalget

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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Filskov Pensionistforening:

Siden sidst...
Filskov Pensionistforening har været 
på 2 udflugter siden sidst. 
Den 10. september var vi på besøg i 
Flamingo naturpark i Vemb. Vi star-
tede hjemmefra kl. 11.00 mod Skjern, 
hvor vi så hvor de havde stillet statuen 
af Holger Danske.
 
Bagefter kørte vi videre nord på til 
Vedersø, hvor vi spiste middag - 
Flæskesteg og Citronfromage. 

Derefter gik turen videre til Flamingo 
Naturpark, hvor vi blev vist rundt og 
fik fortalt hvordan det hele var startet. 
Det var rigtig spændende at høre om 
de forskellige bygningsværker og om 
hvordan de var blevet til, og hvor ide-
erne var kommet fra. 

Vi sluttede rundvisningen med kaffe i 
en pavillon som var bygget på pæle i 
mosen. Derefter gik turen hjemad, vi 
fik også tid til et kik på sandskulptu-
rerne. 

Den anden udflugt gik til Nygaards 
Afrika i Nr. Lydum. Vi startede fra kir-
ken kl. 10.30 mod Nørre Nebel. Da vi 
kom frem fik vi velkomst drink og der-

efter fik vi krondyr bøf. Da vi havde 
spist fortalte Niels Nygaard om alle 
dyrene og viste os rundt på museet. 

 Derefter fik vi kaffe og så en film om 
hans jagt ture, og hvordan han skød 
nogle af dyrene.

Kommende arrangementer...
Den 19. november kl. 14.00 har 
vi foredrag om udvandringen fra 
Danmark til USA 1850-1930  
Pris 75 kr. 
Tilmelding til Mona tlf. 23 32 86 58 
senest d. 17. november.

Den. 10. december kl. 14.00 har vi 
Lucia optog. 
Tilmelding til Mona tlf. 23 32 86 58 
senest d. 8. december 

Den 28. januar 2015 kl. 14.00 har vi  
Generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Julens historie
Juletræets oprindelse kan spores helt 
tilbage til det gamle Livonien (nuti-
dens Letland og Estland) i 1441. 
Juletræets har en forholdsvis kort 
historie i Danmark. Det første træ, 
så vidt vides, blev tændt på godset 
Holsteinborg på Sydsjælland i 1808. 

Der findes dog ikke mange beretnin-
ger om dette træ. Det var først i 1811, 
da et juletræ blev tændt hos en ung 
doktor i København. Det var noget 
helt nyt for borgerskabet, og inte-
ressen var så stor, at doktorfamilien 
følte sig "belejret".  Folk strømme-
de til og kiggede ind af vinduerne, 
for at se dette fantastiske syn. Dog 
først omkring 1. verdenskrig, blev 
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det almindelig brugt hos den danske 
befolkning med et træ. Pengene var 
små, træerne var dyre (efter dati-
dens indtægter), så opfindsomheden 
var stor. Det fortælles at almindelige 
grene blev pyntet og brugt, ja selv 
kosteskafter blev pyntet med lys og 
stads, for at komme blot lidt i nærhe-
den af et juletræ.

Julepyntens historie er meget "broget" 
- i 1660'erne kendes der juletræer, 
som havde fået lys på (Sydtyskland. 
I juletræets barndom, benyttede man 
i Tyskland og England, en engel som 
topfigur (Juleenglen).  I Peters Jul 
(1866) er det en stork, (Jesusbarnets 
fødsel) der benyttes som topfigur. 
Ligeledes har nissen  gennem tiderne 
også kunnet findes i trætoppen.  I dag 
er den mest benyttede topfigur stjer-
nen (Bethlehems-stjernen), men også 
julespyd, ofte udført i farvet glas, 
benyttes.

fortsætter næste side



Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Omkring det øvrige pynt, findes som 
noget af det første det blev kendt 
-  guirlander som flag, "jacobsstiger" 
(strimler papir, der sættes sammen 
i ringe), "musetrapper" (oprindeligt 
kaldt "kattetrapper"), og i Amerika  
benyttedes der "popcornguirlander" 
som juletræspynt.  Tyskland startede  
med flettede hjerter, kræmmerhuse, 
farvede glaskugler og andre glasfi-
gurer som pynt. Ligesom trommer, 
trompeter, flag, engle og julenisser i 
alle afskygninger er kendte.

I "Højt fra træet grønne top" (Faber 
1848), synges der om at "spise træet". 
Hjerterne og kræmmerhusene var 
(måske er)  fyldt op med "godter" 
-  pebernødder, karameller, rosiner, 
bolsjer og andet slik. Skikken var, at 
efter at der var gået rundt om juletræ-
et, og alle de skønne julesange var 
sunget -  så var tiden kommet  tid til 
at "spise træet". Der er sikkert mange 
børn (og voksne), der efter et sådant 
"slikorgie", har måttet gå i seng med 
"Haps i kagekassen" (ondt i maven).

Julemaden har kun forandret sig lidt 
op gennem tiden. Risengrøden med 

sukker og kanel og med smørklat i 
midten,  har gennem lange tider været 
kendt. Ligesom gåsen, anden og flæ-
skesteg med rødkål og brunede kar-
tofler,  har været de fremherskende. 
Der findes også traditioner for - Klar 
suppe med boller, kalkun, medister-
pølse, æbleflæsk - og andet "sul", og 
ikke mindst citronfromage og risal-
amande.   Julemaden er nok det mest 
traditionsbundne i familierne.

Gaverne hører selvfølgelig også med 
til traditionerne. Pengene (bl.a. i 
1930'erne) var til tider meget "små". 
Et par uldne, varme, strikkede sokker, 
trøjer, luffer o.a. hjemmegjort blev 
foretrukket. Hvis der var råd til en 
dukke eller lidt andet legetøj til bør-
nene, var det store ting.

Bestyrelsen takker for jeres opbak-
ning i 2014, og håber på et glædeligt 
gensyn i 2015.  Selv om det er tidligt 
- ønskes alle en god jul.
  

fortsætter næste side
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Bliv medlem og få fordele... 
Bestyrelsen opfordrer alle  i Filskov 
Sogn, til at tegne et medlemskab af 
Filskov Lokalhistoriske Arkiv - pri-
sen pr. husstand er - kr. 50,- . gælden-
de for 2015. Beløbet vil kunne tjenes 
ind igen, ved deltagelse i FLA's arran-
gementer, hvor medlemmer opnår en 
speciel pris på entre o.s.v.  

Beløbet kan indbetales  til Jydske 
Sparekasse - kto.nr.:  9686 
5515801482. (Husk at angive navn, 
adresse og gerne mailadresse) eller til 
bestyrelsen. 

Kig indenfor i vores lokale i 
Viadukthallen, måske har vi noget 
om din familie, gård, hus o.s.v.  

Facebook
Filskov Lokalhistoriske Arkiv er 
"gået" på Facebook.  Søg os på 
Filskov Lokalhistoriske Arkiv, giv os 
et "synes om" -  det luner med mange 
brugere, og det er her ganske gratis 
at være medlem af gruppen. Der er 
også mulighed for at stille spørgsmål, 
komme med forslag og komme med 
konstruktiv kritik. Vi vil gøre hvad 
vi kan for at besvare "spørgsmålene". 
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Ligeledes vil vores program fra 2015 
komme på siden (er under udarbej-
delse),  så vi håber at se rigtig mange 
brugere og deltagere på Facebook og 
til arrangementerne i 2015. Husk -  
alle kan se jeres "opslag", da gruppen 
er offentlig. Person-  forespørgsler og 
oplysninger bør foretages direkte til 
Arkivet. Måske kan der ikke oplyses 
noget i disse sager, da personregister-
loven skal overholdes og forældelses-
fristen  ikke er udløbet. HUSK OGSÅ 
AT AFLEVERE TING, I FINDER 
I GEMMERNE, TIL F.L.A..

Hjælp i arkivet
Vi søger forsat personer til hjælp i 
Arkivet.  Et par timer en gang imel-
lem, vil være en stor hjælp. Vi sørger 
for vejledning og oplæring. Hvis I har 
boet i området i længere tid, vil det 
selvfølgelig være en fordel (måske 
har I gode historier o.s.v.), men det er 
absolut ingen betingelse. 
Kig indenfor i vores åbningstid, og 
lad os få en snak om mulighederne.  
ADVARSEL!  (Men lad jer ikke skræmme....) 
Får man først begyndt, bliver man 
"bidt" af det. ;-)
På gensyn.  

Bestyrelsen 
Filskov Lokalhistoriske Arkiv



Filskov Idrætsforening:

Uddeling af lederpokal
Lederpokalen gives til en person der 
har gjort en ekstra ordinær indsats 
i idrætsforeningen. Alle kan indgi-
ve indstillingerne og de sendes til 
arvad@turbopost.dk eller ligges i 
postkassen Gyvelvænget 19. Vi stem-
mer om hvem der skal have tildelt 
pokalen på generalforsamlingen.

Indstillinger skal være modtaget 
senest den 22. januar 2015.

Generalforsamling 2015
Filskov Idrætsforening afholder gene-
ralforsamling torsdag den 29. januar 
2015 kl. 19.00 i hallens mødelokale, 
med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning og hand- 
 lingsplan for det kommende år

3. Fremlæggelse af foreningens  
 årsregnskab og budget for det  
 kommende år

4. Behandling af indkomne forslag. 
 Afstemning af der skal have til- 
 delt lederpokal
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer   
 for 2 år

6. Valg af 2 suppleanter for 1 år

7. Valg af 1 revisor for 2 år og 1  
 revisorsuppleant for 1 år

8. Valg af udvalg for 2 år

9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være forman-
den i hænde senest den 22. januar 
2015.

Motionscenter
Et medlem er taget i, at tage et ikke 
medlem med ind.

Der er opdaget, at et medlem i moti-
onsrummet har lukket et ikke medlem 
ind. På trods af at der i maj måned er 
holdt møde om netop dette problem og 
sat sedler op herom. Vedkommende 
var selv med til det møde. 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at dette 
udløser en karantæne på 2 mdr. både 
til brikindehaveren og gratisten. 

fortsætter næste side



Filskov Idrætsforening, forsat:

Vi er rigtig trætte af, at det er nød-
vendigt, men mener heller ikke det 
kan være rigtigt, at dem som yder 
frivillig arbejde for foreningen skal 
være ”politibetjente” fordi folk ikke 
overholder reglerne. Det er heller 
ikke fair overfor alle de medlemmer, 
som overholder reglerne og betaler.  
Ved anden forseelse vil karantænen 
blive på 6 mdr.  

Viadukthallen har bestilt nyt udstyr til 
motionscenteret. I forbindelsen med 
nyt udstyr ændres proceduren med 
betalingen. Det nye betalingsform 
bliver abonnent på måneds basis. Det 
er planen at det skal starte til januar.

Gymnastik
Vi er kommet godt fra start med 
endnu en sæson med fuld fart på i 
gymnastikken. Ca. 110 gymnaster er 
godt i gang fordelt på hold med de 
yngste på forældre/barn til de ældste 
på PowerSjov. Der er stadig plads til 
flere på alle vores hold. Så går du og 
overvejer at begynde så kom afsted, 
der er et par gratis prøvetræninger, 
hvor du kan finde ud af, om det er 
noget for dig!
De fleste instruktører har allerede nu 
været på et eller flere kurser for at få 
ny inspiration og ideer til vinteren.

Børnedag
Lørdag d. 1. november deltager ca 
10 børn ved Børnedag i Billund 
Idrætscenter. Det vil blive en dejlig 
dag, med masser af sved på panden, 
gode grin, god gymnastik og masser 
af spring. Der bliver også mulighed 
for at prøve Billunds springgrav, hvil-
ket jo kan være en stor oplevelse. 

Gymnastikopvisninger:
Område opvisning i Vorbasse 
Fritidscenter lørdag den 7. Marts 
2015.

Forårsopvisning i Filskov 
Viadukthallen lørdag den 14. Marts 
kl. 9.30. 

fortsætter næste side
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Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov



Filskov Idrætsforening:

Indendørs fodbold 2014-15
Mandag den 20. oktober starter inden-
dørs fodbold i Viadukthallen. Selvom 
du ikke lige kan være der første gang, 
så kommer du bare. Uanset om du er 
dreng eller pige, har spillet indendørs 
før eller ej foregår det mandage:

Kl. 16.00-16.45 U 9-10
Kl. 16.45-17.30 U 6-7-8
Kl. 17.30-18.30 U-13
Kl. 18.30-19.30 U-15

Kom og prøv om det er noget for dig 
☺

Filskov vandt
Det er efterhånden ved at være længe 
siden, at Filskov IF sparkede sig til 
tops i den præstigefyldte FCM Klub 
Challenge på MCH Arena. Torsdag 
den 9. oktober modtog vi præmien, 
som var en træning med 10 FCM 
superliga spillere. 50-60 børn blev 
trænet i 2 grupper hhv store og små. 
Det var en supergod oplevelse for 
børnene, - ikke mindst det at spille 
med ’profferne’. Vi sluttede af med 
sodavand og masser af autografer og 
fotos, så mon ikke der gik et par dage, 
før de atter vaskede arme og bluser…
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Lalandia Cup 2015 er på vej
Selvfølgelig er der atter Lalandia Cup 
i 2015. Byen kan slet ikke undvære 
alle de gode timer, vi har sammen før, 
under og efter det store arrangement. 
Så har du lyst til at deltage i det store 
fællesskab, er du meget velkommen 
til at give en hånd med, når stævnet 
løber af stablen 

Fredag den 27. februar 
- søndag den 1. marts

Til dig der er ny i byen kan vi fortæl-
le, at Lalandia Cup er et indendørs 
fodboldstævne for børn: Drenge U- til 
U-15 og piger U-6 til U-18. Filskov 
Idrætsforening er arrangør. Der spil-
les i 5 haller fra fredag aften til 
søndag aften: Viadukthallen, Hallen 
i Grønbjerg, Hallen i Blåhøj og de 
2 haller i Billund. Sidste år var der 
tilmeldt 350 hold à gennemsnitligt 5 
børn. 

fortsætter næste side



Filskov Idrætsforening, forsat:

U13 drenge fodbold
U13 drengene har haft en helt fanta-
stisk sæson. De blev i starten af sæso-
nen trænet af Morten Christiansen 
og Tage Schmidt. Og sluttede med 
fætrene Mathias og Kasper Thorning. 

Dette gjorde dog ikke den store for-
skel de tabte heller ikke nogle kampe 
i denne del af sæsonen ☺. Drengene 
er meget glad for de to friske gutter. 
Som var friske til at træde til da de to 
”ældre” fik meget travlt med arbejde.
De spillede 10 kampe fik 10 sejre og 
en målscore på +65. Super sejt gået.
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De rykker nu op i A-rækken. Det 
bliver spændende at følge dem mod 
nogle skarpere modstandere til for-
året.

Thomas Junge blev valgt af FCM til 
prøvetræning for at se om han kunne 
gøre sig gældende på deres elitehold. 
Han var blandt de sidste 30, men kom 
ikke blandt de 20 bedste. Det er allige-
vel godt gået når man tænker på at de 
startede 500 spillere i ulveland.

fortsætter næste side



Filskov Idrætsforening, forsat:

U15 drenge fodbold
U15 drengene har haft en rigtig god 
sæson. De løb dog desværre ind i 
problemer med et af de andre hold 
i gruppen der meldte dem til DBU 
for at spille med to spillere uden 
dispensaton. Dette skyldes hovedsag-
ligt meget lang ekspeditionstid hos 
DBU. Holdet blev desværre frataget 
7 point. Vi arbejder stadig med at få 
disse 7 point tilbage. Lykkes dette 
vil Filskov IF for første gang have 
et hold i mesterrække. Holdet ville 
nemlig med de 7 point sikre sig første 
pladsen. Det er helt fantastisk godt 
gået af drengene. 
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Holdet er i denne sæson blevet for-
stærket på banen med Jesper Schmidt 
og på træner siden med Nicolai 
Sørensen.

Spillerne har fået nyt spillertøj og 
træningssæt. Sponsoreret af Torben 
og Marianne Jakobsen, Junge Byg og 
deres trofaste sponsor Else og Bine 
Hans. Sidst nævnte har været holdes 
sponsor i mange år. 1000 tak for det.

fortsætter næste side

Beklager - 
men Sørensen 
var lidt for 
fræk til at have 
med på bille-
det, derfor kan 
i kun se hans 
skulder J
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Mange af holdende snupper en over-
natning på Filskov Friskole eller i 
hallen – hvor der nu er plads. For de 
der overnatter i Filskov arrangeres 
der spisning på skolen. 

Nogle familier laver weekendudflugt 
ud af det, og lejer sommerhuse i 
Billund. 

Det er et stort arrangement, som er 
baseret på frivillig arbejdskraft, men 
vi har det super sjovt. Så sæt allerede 
nu et X i kalenderen, så du kan få del 
i mange, sjove timer.

JULE fodbold 2014
Traditionen tro afholder vi indendørs 
hygge- fodboldstævne i julen for folk 
tilknyttet Filskov. I år bliver det 4. 
juledag:

Søndag den 28. december 
kl. 10.00 til ca. 16

Vi spiller fodbold, hepper og snakker 
i hallen, og er vi sultne eller kaffetør-
stige har de altid noget spændende i 
cafeteriaet. 

Meld dit hold til hos Tage Schmidt 
på 2943 4718 senest 22. december.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



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

DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...



November:

 3. Filskov Friplejehjem: Foredrag ved Høreforeningen kl. 14.30 
  - ingen tilmelding.
 5. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
 6. Filskov Friplejehjem: Ringgive sangkor underholder kl. 19. 
 19. Filskov Pensionistforening: Foredrag kl. 14 om udvandringen fra   
  Danmark til USA 1850-1930. Tilmelding til Mona tlf. 2332 8658 
  senest d. 17. nov.
 27. Filskov Friplejehjem: Sangaften med Johan og John kl. 19.

December:

 3. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
 4. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 10. Filskov Pensionistforening: Lucia optog kl. 14.00. Tilmelding til Mona  
  tlf. 2332 8658 senest d. 8. dec.
 23. Filskov Friplejehjem: Julegudstjeneste kl. 14.30 derefter gløgg og 
  æbleskiver samt kaffe. Alle er velkommen.
 28. Filskov Idrætsforening: Julefodbold i Viadukthallen fra kl. 10-16
 31. Filskov Jagtforening: Krageben - sidste aflevering af krave/skade ben til  
  Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej 25.
 
Januar:

 4. Hjertestiudvalget: Nytårsmarch kl. 14.00 fra anlægget.
 7. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
 8. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 13. Filskov Jagtforening: Generalforsamling kl.19.30 i hallens mødelokale.
 28. Filskov Pensionistforening: Generalforsamling kl. 14.00.
 29. Filskov Idrætsforening: Generalforsamling kl. 19 i hallens mødelokale.
 30. Team Rynkeby (Jan Rosengreen): Quindeawten i hallen kl. 19.00.
 31. Filskov FDF: Reception og indvielse af det nye spejderhus fra kl. 13-16.

HUSK OGSÅ KNEJTAWTEN 
Fredag d. 27. marts 2015 kl. 19.00 i Viadukthallen

Aktivitetskalender

Det sker i Filskov



Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
 November: 
 13.     Møde - Hanne Terp Legarth, lærer LTC.
 24.     Kredsmøde i Billund - Heri Elttør. Missionær.

 December:

 4.      Årsfest - indsamling til missionshuset - Thomas Bjerg Mikkelsen.
 11.    Adventsfest og familieaften - Juletræet pyntes 
   - en aften ved børneklubben.
 28.    Julefest - Bjarne Gertz Olsen, Fredericia. IM's konsulent for mission.

 Januar:

 13.      Bedeuge hos Inger Pedersen, Toften 12 - v/Jens Kristian Lynnerup,   
   Videbæk og Kaj Jensen fra Gedionitterne. Indsamling til Gedionitterne.
 14.     Bedeuge hos Anne og Erik, Amtsvejen 2 - v/Mikael Lind.
 15.     Bedeuge hos Mette og Jakob, Sdr. Egsgårdsvej 12, 7323 Give 
   - v/Jakob Legarth, Ringive.

 24.     Kredsmøde - Kvindestævne i Vorbasse kl. 12, 13 og 15.

 29.     Møde - v/Hans-Ole Bækgaard, IM's formand og præst i Århus Bykirke.

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

Stationsvej 4 • 7200 Grindsted • 75 31 00 22 •

Stationsvej 4 · 7200 Grindsted · 75 31 00 22 · www.�lskovfrisør.dk 
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Filskov FDF:

Drøm bliver virkelighed
Lørdag den 16. august kl. 10.00 tog 
en flok glade unge FDF’ere 1. spade-
stik til Filskov FDF Multihus, det var 
en stor dag ! 

Endnu større var det da vi allerede 
mandag den 29. september holdt rej-
segilde på huset. Jow jow – som det 
fremgår af billederne sker der noget 
☺

fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

Mange tak til alle jer der kiggede 
forbi til begge seancer, det er dej-
ligt når byen følger med i projektet, 
og glædes sammen med os. Alle er 
selvfølgelig meget velkomne til at 
gå en tur om forbi huset og inspicere 
forholdende. 
Vi synes det ser supergodt ud ! - Og 
med det tempo de indtil videre har 
holdt hos Junge Byg, skal huset nok 
stå klart til december. 

Endnu en gang skal også lyde en stor 
tak til jer der har bidraget med et øko-
nomisk tilskud, nu er vi næsten i mål 
med de 200.000 kr. 

Du kan fortsat få skattefradrag for dit 
tilskud, i fald du har lyst til at gi’ en 
skilling, det kan stadig nås (kontakt da 
Sofus eller Helle).

fortsætter næste side

 

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
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Filskov FDF, forsat:

Indvielsen...
Næste store event er indvielsen af 
Filskov FDF Multihus. Vi vil gerne 
invitere hele byen til reception 

Lørdag den 31. januar 
kl. 13-16

Der vil være alt hvad en rigtig indvi-
else indeholder: Den røde snor klip-
pes, taler, pindemadder, champagne 
og musik. Derudover vil der være 
arbejdende værksteder, så du kan få 
en idé om, hvad FDF blandt andet 
beskæftiger sig med. 

Ved du i øvrigt, at mange direktører i 
store virksomheder startede deres kar-
riere som leder i FDF…

Dagen afsluttes med en stor aftenfest, 
for alle nuværende og tidligere ledere 
og bestyrelsesmedlemmer i Filskov 
FDF. Så kender du nogen af dem, som 
er flyttet ’udenbys’ kan du jo bede 
dem sætte X i kalenderen den 31.1.15.

Velkommen til alle den 31. 
januar 2015

Med venlig hilsen 
Filskov FDF
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Filskov Friskole & Børnehaves bestyrelse:

Status på børnetal...
Efter sommerferien er vi startet op 
med 125 elever på skolen og pt. har 
vi 35 børn i børnehaven. 

Børnene i skolen fordeler sig over 0. 
– 9. klasse. Der er i de fleste klasser 
plads til flere børn, så hvis du kender 
nogen, der er interesseret, så ret hen-
vendelse til Johan vedr. en samtale og 
en rundvisning.

 

Cykelløb
Filskov Friskole har afholdt cykelløb 
for skole og børnehave. Der var et fint 
arrangement med masser af store og 
små cyklister. Der blev cyklet 60.000 
kr ind og desuden har arbejdsgruppen 
ansøgt fonde, så hvis alt går vel, kan 
vi snart gå i gang med banen! 

Arbejdsgruppen arbejder videre med 
et endeligt forslag til banetype, under-
lag osv – spændende at se, hvad de 
kommer frem til. 

Stor tak til Eventgruppen for et godt 
arrangement. 

fortsætter næste side
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Foredrag med Jens Andersen
Friskolen har afholdt foredrag med 
Jens Andersen. Det var et godt arran-
gement med et vigtigt budskab, pak-
ket ind i humoristiske historier fra 
hverdagen.  Foredraget var primært 
besøgt af forældre til børn på frisko-
len – men derfor skal andre interesse-
rede ikke snydes for budskabet. 

Jens fortæller, hvordan forældre-
ne sammen med de andre voksne 
omkring børnene har ansvaret for at 
en skoleklasse fungerer – forældre-
ne er den usynlige klassekammerat. 
Hvis forældrene accepterer alle børn 
i klassen og omtaler børn og forældre 
positivt, så accepterer børnene også 
de andre børn. 

Og når et barn føler sig accepteret, er 
det muligt at forandre sig positivt.

Børn har brug for at være en del af et 
fællesskab – ligesom de voksne har 
brug for det. Børn skaber venskaber 
- men fællesskab, det skal de voksne 
skabe for børnene. Børn er sociale, 
hvis de voksne er.

Lav legeaftaler med forskellige børn, 
det skaber fællesskab - og fællesskab 

er rammen for individets dannelse og 
udvikling! 

Sidst men ikke mindre vigtigt! Børn 
skal udfordres, det er det, der giver 
dem livsmod! 

Børn udvikler sig gennem modstand 
– stil krav til dit barn – de kan langt 
mere, end de fleste aner ☺

Hvis I har lyst til at høre mere fra Jens 
har han skrevet et par artikler, som i 
kan finde her:
  
https://taarbaekskole.dk/Infoweb/
Indhold/Kontaktfor%C3%A6ldre/
i n s p i r a t i o n s m a t e r i a l e /
For%C3%A6ldre%20og%20klasse-
trivsel.pdf

Bestyrelsen for 
Filskov Friskole og Børnehave
bestyrelsen@filskovfriskole.dk

Filskov Friskole & Børnehaves bestyrelse, forsat:
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Filskov Fællesantenne:

Omlægning af TV kanaler...
Tidligere i år er fuldpakken blevet 
udvidet med Boomerang.
Den 1. november udgår 7’eren, som 
erstattes af ID Investigation HD. 
Den 2. december kommer der yder-
ligere 3 HD kanaler i fuldpakken: 
Comedy Central, NetGeo People og 
NatGeo Wild. Derudover slukkes de 
analoge udgaver af DR2, DR K og 
TV2 Zulu. De digitale udgaver af de 
tre kanaler fortsætter uændret.

Nyt TV produkt fra YouSee
– Bland Selv TV
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 mellem-
pakke 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.
Se mere på https://yousee.dk/Tv/Tv_
med_Bland_Selv.aspx

For hjælp til bestilling, ring til YouSee 
på 70 70 40 91.

Digital boks
Hvis man mangler de digitale kanaler 
og ikke har et fjernsyn en digital tuner 
af typen DVB-C med 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.

Filskov-IT kan levere sådan en boks. 
Skal man kunne benytte Bland Selv 
TV skal man huske at boksen skal 
være forsynet med en kortlæser.

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

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

4G er kommet til Filskov
TDC har for nyligt sat nye mobil tele-
fon 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 dårligere billed-
kvalitet i TV kanalerne, kanaler der 
falder ud og udfald på internet linjer.

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 installatio-
nen 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.

Bredbånd fra YouSee
Udover de ”faste” download og 
upload bredbånds pakker findes føl-
gende bland pakker:
Fra 15Mbit download og 3Mbit upload 
til 9Mbit download og 9Mbit upload: 
219,- pr. måned.
Fra 30Mbit download og 6Mbit upload 
til 18Mbit download og 18Mbit 
upload: 269,- pr. måned.
Fra 60Mbit download og 12Mbit 
upload til 36Mbit download og 36Mbit 
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

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Support på bredbånd
Problemer med internettet eller bred-
bånds produkter, så kontakt YouSee 
Support på  70 70 40 40.  

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 telefo-
ni  via YouSee Mobil.  
Følgende bland selv mobilpakker fin-
des:
”Stor+Europa”: Fra fri tale og 12GB 
data og til 10 timers tale og 20GB 
data + udlands data: 299,- pr. måned. 
Første måned er til halv pris.

”Stor”: Fra fri tale og 4GB data og til 
10 timers tale og 12GB data: 
199 pr. måned. 
Første måned er til halv pris.
”Mellem”: Fra 10 timers tale og 2GB 
data og til 2 timers tale og 10GB data: 
149- 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 abonnemen-
ter: 
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/omyou-
seeplay/youseeplay.aspx

Frekvensliste, Internet og IP 
telefoni oplysninger
Den gældende frekvensliste, oplys-
ninger om Internet og IP telefoni 
samt andre relevante informationer 
vil altid kunne ses på hjemmesiden: 
http://filskov.infoland.dk/forsyning/
filskov-faellesantenne

Bestyrelsen



Kanaloversigt for Tv‐programmer pr. 28. november 2013

YouSee Boksen eller HD Standardboks (Samsung) Netværks‐id: 120 

YouBio boks Netværks‐id: 125 (Boksen finder selv netværket)

Andre YouSee bokse ‐ som Sagem: Netværks‐id: 130

Digital Kanalnavn Analog Kanal frekvens Pakke
1 DR1 (HD) K10 210,25 G,M,F
2 DR2 K8 196,25 G,M,F
3 DR K K5 175,25 G,M,F
4 TV Guiden (HD) Kun digital G,M,F
5 TV 2 (HD) K9 203,25 G,M,F
6 TV 2 Zulu K45 663,25 M,F
7 TV 2 Charlie K44 655,25 M,F
8 TV 2 NEWS K41 631,25 M,F
9 TV3 HD K21 471,25 G,M,F
10 TV3+ HD K43 647,25 M,F
11 TV3 PULS Kun digital M,F
12 Kanal 4 K46 671,25 M,F
13 Kanal 5 HD K11 217,25 G,M,F
14 6'eren HD K42 639,25 M,F
15 CANAL9 HD Kun digital M,F
16 TLC (HD) Kun digital M,F
17 Discovery HD K53 727,25 F
18 BBC Entertainment K55 743,25 F
19 TNT (HD) Kun digital F
20 MTV HD K65 823,25 F
21 DR3 (HD) Kun digital G,M,F
22 TV2 Fri (HD) Kun digital F
23 dk4 HD Kun digital G,M,F
25 TV Syd HD Kun digital G,M,F
26 National Geographic HD K52 719,25 F
27 DR Ramasjang K7 189,25 G,M,F
28 Disney Channel HD Kun digital M,F
29 Disney XD K58 767,25 F
30 Cartoon Network K50 703,25 F
31 Nickelodeon HD K64 815,25 F
32 Disney Junior Kun digital F
33 DR Ultra Kun digital G,M,F
34 Ekstrakanalen HD Kun digital G,M,F
35 7’eren K68 847,25 F
37 TV3 SPORT 1 HD K51 711,25 F
38 TV3 SPORT 2 HD Kun digital F
39 Eurosport HD K57 759,25 F
41 Eurosport 2 HD Kun digital F
42 Kanal Sport HD Kun digital F
44 Canal8 Sport HD Kun digital F
50 Animal Planet HD K66 831,25 F
62 BBC Lifestyle Kun digital F
63 BBC Knowledge Kun digital F

DVB‐C‐tv med MPEG4‐modtager og MPEG4‐bokse ‐ ikke fra Yousee, Netværks‐id 100



73 VH1 62 799,25 F
74 7'eren 68 847,25 F
81 TV/MIDT‐VEST HD  Kun digitalt G,M,F
84 BBC World News  Kun digitalt M,F
85 CNN 61 791,25 F
87 Sverige 1 HD  Kun digitalt G,M,F
88 Sverige 2 HD  Kun digitalt G,M,F
89 TV4  Kun digitalt G,M,F
90 NRK1 HD  Kun digitalt G,M,F
91 ARD HD  Kun digitalt G,M,F
92 ZDF HD  Kun digitalt G,M,F
93 NDR HD  Kun digitalt G,M,F
94 RTL HD  Kun digitalt G,M,F
95 Folketings TV  Kun digitalt G,M,F
96 Kanal Syd Kun digitalt G,M,F
97 Reserveret lokal‐tv  Kun digitalt G,M,F
98 Reserveret beboer‐tv S10 168,25 G,M,F
890 DR1 Syn  Kun digitalt G,M,F

G=Grundpakken, M= Grund og mellempakken, F= Fuldpakken

Kanaloversigt for radiokanaler pr. 4. marts 2013
Kanal Frekvens Digital
DR P8 Jazz 89.0 708
Radio Schleswig‐Holstein 89.6
Ramas DR 89.9 716
DR P7 Mix 90.8 707
Sverige P2 91.4 743
Mama DR 92.0 711
DR P1 93.1 701
P4 Syd DR 93.7 704
P4 Midt & Vest DR 94.2 704
DR P3 94.7 703
P4 3KN 95.8
Radio Klitholm 96.6
Radio VLR 97.0
Skale FM 97.4
POP FM 98.0 734
R Klassisk 98.6 726
NOVA FM 99.5 731
Radio 24 Syv 100.1 721
Radio 100FM 101.9 732
NDR 1 Tysk 103.0 751
DR P6 Beat 103.6 706
NDR Kultur Tysk 105.1 753
DR P2 Musik & Kultur 105.7 702
DR P5 106.2 705
THE VOICE 107.0 733
Forbehold for ændringer og trykfejl.

”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 Tv‐programmer pr. 28. november 2013

YouSee Boksen eller HD Standardboks (Samsung) Netværks‐id: 120 

YouBio boks Netværks‐id: 125 (Boksen finder selv netværket)

Andre YouSee bokse ‐ som Sagem: Netværks‐id: 130

Digital Kanalnavn Analog Kanal frekvens Pakke
1 DR1 (HD) K10 210,25 G,M,F
2 DR2 K8 196,25 G,M,F
3 DR K K5 175,25 G,M,F
4 TV Guiden (HD) Kun digital G,M,F
5 TV 2 (HD) K9 203,25 G,M,F
6 TV 2 Zulu K45 663,25 M,F
7 TV 2 Charlie K44 655,25 M,F
8 TV 2 NEWS K41 631,25 M,F
9 TV3 HD K21 471,25 G,M,F
10 TV3+ HD K43 647,25 M,F
11 TV3 PULS Kun digital M,F
12 Kanal 4 K46 671,25 M,F
13 Kanal 5 HD K11 217,25 G,M,F
14 6'eren HD K42 639,25 M,F
15 CANAL9 HD Kun digital M,F
16 TLC (HD) Kun digital M,F
17 Discovery HD K53 727,25 F
18 BBC Entertainment K55 743,25 F
19 TNT (HD) Kun digital F
20 MTV HD K65 823,25 F
21 DR3 (HD) Kun digital G,M,F
22 TV2 Fri (HD) Kun digital F
23 dk4 HD Kun digital G,M,F
25 TV Syd HD Kun digital G,M,F
26 National Geographic HD K52 719,25 F
27 DR Ramasjang K7 189,25 G,M,F
28 Disney Channel HD Kun digital M,F
29 Disney XD K58 767,25 F
30 Cartoon Network K50 703,25 F
31 Nickelodeon HD K64 815,25 F
32 Disney Junior Kun digital F
33 DR Ultra Kun digital G,M,F
34 Ekstrakanalen HD Kun digital G,M,F
35 7’eren K68 847,25 F
37 TV3 SPORT 1 HD K51 711,25 F
38 TV3 SPORT 2 HD Kun digital F
39 Eurosport HD K57 759,25 F
41 Eurosport 2 HD Kun digital F
42 Kanal Sport HD Kun digital F
44 Canal8 Sport HD Kun digital F
50 Animal Planet HD K66 831,25 F
62 BBC Lifestyle Kun digital F
63 BBC Knowledge Kun digital F

DVB‐C‐tv med MPEG4‐modtager og MPEG4‐bokse ‐ ikke fra Yousee, Netværks‐id 100

65 TCM Kun digital F
66 YouBio (HD) Kun digital G,M,F
73 Vh1 K62 799,25 F
81 TV Midt‐Vest HD Kun digital G,M,F
84 BBC World News Kun digital F
85 CNN K61 791,25 F
87 SVT1 HD Kun digital G,M,F
88 SVT2 HD Kun digital G,M,F
89 TV4 HD Kun digital G,M,F
90 NRK1 (HD) Kun digital G,M,F
91 ARD HD Kun digital G,M,F
92 ZDF HD Kun digital G,M,F
93 NDR HD Kun digital G,M,F
94 RTL HD Kun digital G,M,F
95 Tv fra Folketinget Kun digital G,M,F
96 Kanalen Syd Kun digital G,M,F
890 DR 1Syn (HD) K10 210,25 G,M,F

G = Grundpakken, M = Grund og mellempakken, F = Fuldpakken

Kanaloversigt for radiokanaler pr. 4. marts 2013
Kanal Frekvens Digital
DR P8 Jazz 89.0 708
Radio Schleswig‐Holstein 89.6
Ramas DR 89.9 716
DR P7 Mix 90.8 707
Sverige P2 91.4 743
Mama DR 92.0 711
DR P1 93.1 701
P4 Syd DR 93.7 704
P4 Midt & Vest DR 94.2 704
DR P3 94.7 703
P4 3KN 95.8
Radio Klitholm 96.6
Radio VLR 97.0
Skale FM 97.4
POP FM 98.0 734
R Klassisk 98.6 726
NOVA FM 99.5 731
Radio 24 Syv 100.1 721
Radio 100FM 101.9 732
NDR 1 Tysk 103.0 751
DR P6 Beat 103.6 706
NDR Kultur Tysk 105.1 753
DR P2 Musik & Kultur 105.7 702
DR P5 106.2 705
THE VOICE 107.0 733
Forbehold for ændringer og trykfejl.

”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



65 TCM Kun digital F
66 YouBio (HD) Kun digital G,M,F
73 Vh1 K62 799,25 F
81 TV Midt‐Vest HD Kun digital G,M,F
84 BBC World News Kun digital F
85 CNN K61 791,25 F
87 SVT1 HD Kun digital G,M,F
88 SVT2 HD Kun digital G,M,F
89 TV4 HD Kun digital G,M,F
90 NRK1 (HD) Kun digital G,M,F
91 ARD HD Kun digital G,M,F
92 ZDF HD Kun digital G,M,F
93 NDR HD Kun digital G,M,F
94 RTL HD Kun digital G,M,F
95 Tv fra Folketinget Kun digital G,M,F
96 Kanalen Syd Kun digital G,M,F
890 DR 1Syn (HD) K10 210,25 G,M,F

G = Grundpakken, M = Grund og mellempakken, F = Fuldpakken

Kanaloversigt for radiokanaler pr. 4. marts 2013
Kanal Frekvens Digital
DR P8 Jazz 89.0 708
Radio Schleswig‐Holstein 89.6
Ramas DR 89.9 716
DR P7 Mix 90.8 707
Sverige P2 91.4 743
Mama DR 92.0 711
DR P1 93.1 701
P4 Syd DR 93.7 704
P4 Midt & Vest DR 94.2 704
DR P3 94.7 703
P4 3KN 95.8
Radio Klitholm 96.6
Radio VLR 97.0
Skale FM 97.4
POP FM 98.0 734
R Klassisk 98.6 726
NOVA FM 99.5 731
Radio 24 Syv 100.1 721
Radio 100FM 101.9 732
NDR 1 Tysk 103.0 751
DR P6 Beat 103.6 706
NDR Kultur Tysk 105.1 753
DR P2 Musik & Kultur 105.7 702
DR P5 106.2 705
THE VOICE 107.0 733
Forbehold for ændringer og trykfejl.

”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



INTERNET ABONNEMENTER pr. 1. oktober 2014
Hastighed Pris pr måned
  2 Mb/512 Kb        129 kr.
  4 Mb/512 Kb        149 kr.
 15 Mb/  3 Mb        219 kr. 1)

 30 Mb/  6 Mb        269 kr. 2)

 60 Mb/ 12 Mb        299 kr. 3)

100 Mb/ 20 Mb        399 kr. 4)

Det første tal angiver modtagerhastighed (download).  Det andet tal angiver sendehastighed (upload)

1) Kan blandes fra 15Mbit download og 3Mbit upload til 9Mbit download og 9Mbit upload

2) Kan blandes fra 30Mbit download og 6Mbit upload til 18Mbit download og 18Mbit upload

3) Kan blandes fra 60Mbit download og 12Mbit upload til 36Mbit download og 36Mbit upload

4) Kan blandes fra 100Mbit download og 20Mbit upload til 60Mbit download og 60Mbit upload

Pris på Online oprettelse 0,- kr. 
Gør-det-selv installation: 0,- kr.
Teknikker installation: 695,- kr.
Med tekniker-installationen ordner YouSee’s tekniker det hele: Tilslutter kabel- 
modemmet og installerer Bredbånd fra YouSee på din pc. Teknikeren medbringer 
kabelmodem, brugervejledning osv.

Se oplysninger om priser og tilmelding på YouSee’s hjemmeside: 
http://yousee.dk/Bredbaand/BredbaandsForside.aspx

IP-telefoni via kabelnettet 
Pris per måned: 
Forbrug (Betal efter forbrug): 20,- kr.
Fastpris (Ring ubegrænset til fastnet i Danmark): 89,- kr.
Fastpris Ekstra: (Ring ubegrænset til fastnet og mobil i Danmark) 199,- kr.

Alle tre pakker indeholder: Saldomax, Voicemail, Viderestilling, Vis nummer og Banke på

Yderligere information om telefoni kan ses på YousSee’s hjemmeside: 
http://yousee.dk/Telefoni/TelefoniForside.aspx

	  



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

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto
Frugt & Grønt

Brugskunst/gaveartikler
Apotek
Filmfremkaldelse

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand 75 34 80 21

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov


