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REN BY - TAK!!!

Når man i øvrigt lufter hund minder vi om, at det ikke 
er tilladt at lade hunden løbe uden snor. Særligt på den 
private del af hjertestien sker dette tit.

Det jager vildtet op og forstyrrer derfor yngelplejen mv. 
i området. Vi skulle jo også gerne have lov til at færdes 
der fremover. Kontaktudvalget

En lille opfordring...
Kontaktudvalget opfordrer alle til at lade være med at 
smide skrald rundt omkring i byen og de nærliggende 
områder. Derudover har Kontaktudvalget behandlet 
henvendelser om, at nogle glemmer, at det er hunde-
ejerens ansvar at samle hundelort op efter ens 
egen hund, når man lufter den 
rundt omkring i byen.

Vi vil jo alle gerne 
have en ren by J
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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov

Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2016.
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 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



skabe forsyningssikkerhed. Projektet 
har været på tegnebrættet i flere år, 
da det indebærer nedlægning af 1100-
1200 meter rørledning.

Bedre lugt i vandværket
Formanden og driftslederen var først 
på året på kurser i driftsledelse og 
hygiejne. Der lærte de blandt andet 
om naturlig forekomst af svovlbrinte 
i vandet. Det var en aha-oplevelse, 
for det forklarede den lugt, der er på 
vandværket. Lugten opstår ved iltning 
i de store vandkar. De to bestyrel-
sesmedlemmer lærte også, at lugten 
kunne fjernes ved hjælp af et elektrisk 
udsugningsanlæg. Fra ny viden til 
handling var vejen kort. Det nødvendi-
ge udsugningsanlæg er nu installeret.

Kvalitetssikring
Siden nytår har vi skullet føre logbog 
over alle hændelser på vandværket. 
Det gælder også helt banale hverdags-
begivenheder. Logbogen er en del af 
håndbog med alle data om vandværket 
samlet på ét sted. Håndbogen indehol-
der også vor beredskabsplan. 

fortsætter næste side

Filskov Vandværk:
 

Renovering af boring 2
Når dette læses, skulle boring 2 også 
være blevet renoveret med ny pumpe, 
stigrør og en række andre forbedrin-
ger. Vore to boringer blev oprettet i 
1977 til det dengang ny vandværk. 
Vandet hentes fra cirka 90 meters 
dybde.

Renovering af ledningsnet i 
Stationsvej
I forbindelse med renovering af andre 
forsyningsledninger og ny belægning 
på fortove på Stationsvej har også 
vandværket benyttet sig af lejlighe-
den til et gennemføre renovering og 
ny kortlægning af vandledningerne. 
I skrivende stund er arbejdet under 
udførelse.

Penge og forsyningssikkerhed
De for oven nævnte renoverings-
projekter er bekostelige. Opgaverne 
løses efter salg af obligationer, som 
meget heldigt alligevel skulle omlæg-
ges. Når de to renoveringsprojekter 
er løst, forventer vi, at der også vil 
være råd til anlæg af en ledning, 
der forbinder Filskov Vandværks led-
ningsnet med Grindsted Vandværks 
ledningsnet. Formålet med dette er at 
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Henvendelse om ny tilslutning eller 
driftsforstyrrelser og andre tekniske 
forhold rettes til Filskov Vandværks 
formand Kent Røndbjerg, Kærtoften 
22. Telefon 2244 0275. kentrond-
bjerg@gmail.com

Mere oplysning om Filskov Vandværk 
finder du på http://filskov.infoland.dk/
forsyning/filskov-vandvaerk/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Filskov Vandværk, forsat:
 

For vor ny formand har det været en 
nyttig opgave, der med ekspressfart 
har givet ham en mængde teknisk og 
praktisk anvendelig viden om vand-
værket. Den er han ikke kommet 
sovende til.

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



5

Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Efteråret har meldt sit komme, den 
mørke tid bruges måske til at efterse 
sine gemmer.
Husk at tænke på arkivet, før du smi-
der evt. gamle skøder/ historier eller 
fotografier ud.

HUSK
ARKIVET HAR LUKKET

HELE DECEMBER

Vi åbner igen 
onsdag d. 6. januar 

fra kl. 19.00 til kl. 21.00 og 
torsdag d. 7. januar 

fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Julen nærmer sig
Julen nærmer sig også med raske 
skridt, vi sender postkort, hvorpå der 
ofte er et motiv med kaner glidende 
afsted over sneen, bindingsværkshuse 
med lys i vinduerne eller nisser der 
pakker gaver. Det hele for at skabe 
juleglæde og forventninger. 

Sådan har det ikke altid været, Kirken 
og præsterne var imod gaver, man 

skulle bruge kræfter på at tænke, at 
det var Jesus fødselsdag.

Julemiddagen hvor tjenestefolke-
ne måske fik 12 æbleskiver eller et 
franskbrød, det fik man ikke i hverda-
gen, så det var luksus.

Vi skal helt frem til 1800-tallet før 
den jul vi kender i dag begyndte at 
tage form. I året 1851 bestod jule-
middagen af risengrød, klipfisk og 
æbleskiver. I året 1852 begyndte man 
at spise risengrød, flæskesteg, øl og 
brændevin.  

fortsætter næste side



Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Allerede i året 1855 fik man gåsesteg, 
æbleskiver og punch.
Så denne form med forskellige foran-
dringer og traditioner for julemiddag, 
ser ud til at holde helt frem til i dag.

Udviklingen af julen hænger tæt sam-
men med udviklingen af familien, 
som op gennem 1800-tallet får større 
og større betydning. Borgerskabet 
førte an, her dukkede de første jule-
træer også op.
 
 Julegaverne begyndte med små gaver 
og fornuftige gaver der ikke var pak-
ket ind, men de pyntede på træet sam-
men med andet hjemmelavet pynt.
Juletræet var samlingspunktet, det 
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blev sat op i den fine stue til selve 
juleaften, hvor de voksne pyntede det, 
så det stod klar i den aflåste stue til 
om aften begynd. Det var også først 
nu at børnene måtte se træet.
  
Nissen begyndte også at dukke op, 
som en del af julen, før var nissen et 
lille væsen der boede på gårdene.
I dag er nissen stadig en vigtig del af 
julen, den både pynter, laver narre-
streger og giver gaver.

Den røde farve i julen går tilba-
ge til 1864, hvor Danmark taber 
Sønderjylland i krigen mod Tyskland. 
Her bliver julen meget national, al 
pynt skulle nu være rød og hvid, der 
kommer også flag på juletræet.

Filskov Lokalhistoriske Arkiv 
afholder generalforsamling
Onsdag d. 10. februar 2016, fra kl. 
19.00 (I arkivets lokaler)
Arkivet er vært med kaffe og brød
Alle er velkommen.

Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et 
godt nytår.

Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv

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



Artikel af Holger Villumsen:

LEGO's grundlægger kom fra 
Filskov...
Når LEGO fortæller historien om virk-
somhedens første år, så er fokus fuldt 
og helt på Billund. Grundlæggeren 
Ole Kirk Christiansen er imidlertid 
døbt i Filskov Kirke. Han blev født i 
den del af Sønder Omme Sogn, som 
i 1911 blev det nye og selvstændige 
Filskov Sogn. Mellem 1877 og 1911 
var den nybyggede Filskov Kirke en 
filialkirke i Sønder Omme Sogn.

Søndermarksvej 9
Med en flok børn kom Ole Kirk 
Christiansens forældre i 1890 til 
Omvrå Søndermark, hvor de bosatte 
sig på den bare hede. Her fik de fire 
børn mere. Af disse var Ole ældst. 
Han blev født den 7. april 1891 på 
matrikel 3m i Omvrå Søndermark 
Ejerlav. Stedet kender vi nu som 
Søndermarksvej 9. I følge nutidens 
BBR-register er den ældste bygning 
fra 1907. Hedeopdyrkning var for de 
stærke, der kunne bryde lyngfladen 
og allaget, før de opbyggede et ager-
brug på næringsfattig sandjord. Før 
1907 boede familien rimeligvis midt 
på hedelodden i et simpelt spændhus.

I 1911 blev Ole Kirk Christiansen 

uddannet tømrer og snedker. I de 
næste år var han på opdagelsesrejse 
i Norge og Tyskland, hvor han tjente 
gode penge. I 1916 købte han Billund 
Maskinsnedkeri og Tømrerforretning. 
Produktionen af legetøj begyndte i 
1932, og navnet LEGO kom i 1934.

Historien om LEGO og Ole Kirk 
Christensen som tømrer kender vi, 
men han var ikke den eneste sned-
ker og tømrer i familien. Brødrene 
Teodor, Anders og Peder fik samme 
uddannelse. Til gengæld var Ole den 
eneste, der fik mellemnavnet Kirk. 
Peder og Anders fik andre mellem-
navne: Kamp og Randbæk. 

Kirkehusvej 3
I 1924 byggede Peder Kamp 
Christensen det hus, der nu er 
Kirkehusvej 3. Her boede han i fire år 
med den ugifte og meget ældre søster 
Kirstine foruden moderen, der var 
blevet enke. Vest for jernbanen var 
dette hus et af de tidlige byhuse i den 
nye stationsby.

fortsætter næste side
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Artikel af Holger Villumsen, forsat:

De første huse i vestbyen efter 
alder: Hvolgård var fra 1860'erne. 
Bindingsværkshuset på Kirkehusvej 
2 opførtes omtrent samtidig med kir-
ken fra 1877. Den Indre Missions hus 
kom i 1906, og Omme Landevej er 
fra 1914. Efter jernbanens åbning i 
1917 kom de første byhuse på vestsi-
den af den nye viadukt. Slåenvej 1 og 
4 samt huset på Banevej blev alle tre 
opført i 1922. Derefter kom Peders 
første hus i 1924.

Omme Landevej 10-12
I 1928 byggede Peder endnu et hus. 
Denne gang var det til hans egen 
unge familie på Omme Landevej 10. 
Ved siden af i nummer 12 byggede 
han et værksted, hvor han slog sig 
løs som selvstændig tømrer og sned-
kermester. På loftet i privatboligen 
var der ifølge mundtlig overlevering 
hjemmeproduktion af LEGO-legetøj 
til broder Ole i Billund. 

Slåenvej 10 og Hvolgård
Det tredje og sidste hus fra brødrenes 
hænder blev opført på Slåenvej 10 af 
Anders Randbæk Christensen i 1928. 
Han var ligeledes uddannet tømrer 
og snedker, men denne levevej havde 
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han opgivet allerede i 1925. I stedet 
blev han omrejsende missionær med 
hustru og børn placeret i Filskov. 
Huset havde han kun til 1936, men 
det vendte senere tilbage til familien. 
I 1958 blev det overtaget af gård-
manden Sofus Pedersen med hustru-
en Dora, der var søster til Ole Kirk 
Christiansen og de nævnte brødre. På 
Slåenvej 10 nød Sofus og Dora deres 
otium.

Vestbyen
Bydelen vest for banelinjen og viaduk-
ten var i mange år kendt som den mis-
sionske del af stationsbyen Filskov. 
Her blev tre af de tidlige byhuse såle-
des opført af LEGO-grundlæggerens 
brødre. Ole Kirk Christiansen havde 
ikke selv et hus i Filskov, men han var 
ganske givet en velkommen gæst hos 
moder og søskende.

Holger Villumsen



Filskov Idrætsforening:

Uddeling af lederpokal 
Lederpokalen gives til en person der 
har gjort en ekstra ordinær indsats i 
idrætsforeningen. 
Alle kan indgive indstillingerne og de 
sendes til henrikarvad@outlook.com 
eller ligges i postkassen Gyvelvænget 
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19. Vi stemmer om hvem der skal 
have tildelt pokalen på generalfor-
samlingen.

Indstillinger skal være modtaget 
senest den 21. januar 2015.

Generalforsamling 2015
Filskov Idrætsforening afholder generalforsamling torsdag den 28. januar 
2015 kl. 19.00 i hallens mødelokale, med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning og handlingsplan for det kommende år

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

4. Behandling af indkomne forslag. 

Afstemning af der skal havetildelt lederpokal

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 formanden i hænde senest den 21. januar 2015.

fortsætter næste side



Filskov Idrætsforening, forsat:

Gymnastik
Vi er kommet godt fra start med 
endnu en sæson med fuld fart på i 
gymnastikken. Ca. 110 gymna-ster 
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, inden du træffer den 
endelige beslutning!

De fleste instruktører har allerede nu 
været på et eller flere kurser for at få 
ny inspiration og ideer til vinteren.

Drenge 1.-4. klasse
Drengene har fået en ny deltager på 
holdet i år, men nøj hvor vil de gerne 
have flere. Så har du en dreng der 
hjemme i den alder der kunne tænke 
sig at prøve det, så kom frisk! De laver 
forberedelser til spring, spring, styrke, 
motorik, leg og en masse andet sjovt 
for drenge i den alder.

Børnedag
Lørdag d. 31. oktober deltager ca 
10 børn ved Børnedag i Billund 
Idrætscenter. Det vil blive en dejlig 
dag, med masser af sved på panden, 
masser af grin, god gymnastik og 
flotte spring. 

fortsætter næste side
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75 års jubilæum
I forbindelse med Filskov Idrætsforenings 75 års jubilæum.

Afholdes reception 
lørdag den 28. november 2015

kl. 13-16 i Viadukthallen, Filskov.
Festlighederne markeres med et åbent hus arrangement 

hvor alle er velkomne.

Med sportslig hilsen
Filskov Idrætsforening

Bestyrelsen



Filskov Idrætsforening, forsat:

Der bliver også mulighed for at prøve 
Billunds springgrav, hvilket jo kan 
være en stor oplevelse.

Gymnastikopvisninger
Områdeopvisning i Magion i Grind-
sted lørdag den 12. Marts 2015.

Forårsopvisning i Filskov Viadukt-
hallen lørdag den 19. Marts kl. 9.30.

Tak til sponsorer !
I år har serie 5 og Old Boy´s fodbold-
holdene fået nye spilledragter.

JS Produktion v/Jørgen Skovgård har 
sponseret Serie 5 og Brogaard Mink 
v/Robert Terkelsen har sponseret Old 
Boy´s . 

Vi vil gerne sige mange tak !
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HUSK...  Familie / Firma Julefodbold
Søndag d. 27. december kl. 10.

Tilmelding til Tage Schmidt - tlf. 2943 4718



Hjertestiudvalget:

NYT NYT NYT på Hjertestien
Den 8. oktober blev Dyreskoven ind-
viet af børn fra børnehaven. Det blev 
fejret med balloner og klip af snor til 
stien, og Peter Junge havde sponseret 
frugt og juice til alle. 
TAK FOR DET!

Børnene viste stor interesse for at 
finde de 12 dyr, som står placeret for-
skellige steder på Den Skæve Bane 
fra Omme Landevej til smeden Moni. 
Nytteindsatsen har lavet en fin fol-
der, hvor man kan få information om 
dyrene. Vi håber alle vil værne om 
dyr, standere og foldere.

Nytårsmarch
Årets nytårsmarch starter søndag den 
3. januar kl. 14 fra anlægget med 
årets taler. Derefter går vi rundt på 
Hjertestien og kommer forhåbentligt 
tilbage til anlægget igen med godt 
humør, og hvor der vil være lidt 
varmt at drikke til alle.
Vi håber, vi kan blive endnu flere i år. 
(I 2014 var der 45 deltagere).

Onsdage i Filskov
Vi går stadigvæk hver onsdag kl. 10 
på Hjertestien, eller hvor vi nu lige 
synes. Afgang fra Peterspladsen. 
Alle onsdage året rundt. ☺

Stiudvalget

Filskov Pensionistforening:

Siden sidst...
Den 18. august var vi på udflugt til 
Jelling og Horsens. Vi startede hjem-
mefra kl.10.30 og kørte til Jelling kro 
hvor vi fik middagsmad. Der var også 
tid til et besøg på museet, og til at se 
kirken, som er rigtig flot. Derefter 
kørte vi til Horsens og besøgte fæng-
selsmuseet. Vi fik en guidet rundvis-
ning, og hørte om udbryderkongen 
og andre spændende personligheder. 
Derefter fik vi medbragt kaffe og 
kage før vi kørte hjem. Vi havde en 
rigtig god tur, syntes jeg.

Den 16. september havde vi besøg af 
”kun for sjov”. Det var tre personer 
der underholdt med musik og sang. 
Efter kaffen var der fælles sang.

HUSK vores juletur til Humle-
magasinet og Postgården i Fredericia. 
Afgang fra kirken kl. 11.00 - hvor vi 
først kører til Postgården og får vores 
middagsmad. derefter forsætter vi til 
Humlemagasinet. Pris for medlem-
mer 300,- kr. og for ikke medlemmer 
400,- kr. Tilmelding til Mona på tlf. 
2332 8658 senest. 18. november.

Vi har generalforsamling d. 27. januar 
kl. 14.00.

Bestyrelsen

12



Filskov FDF:

13

Foredrag i FDF Multihus
Det er lykkedes os, at få arrangeret et foredrag med Anne Grethe og Helge fra 
’Familien på farten’. De kommer til FDF Multihus, Filskov onsdag den 25. 
november kl. 19-21. Kom og høre deres sjoveste foredrag:

FAMILIE PÅ FARTEN PÅ ØRKENVANDRING
Èn ørken, to generationer …… og 1.000 sanddyner.

Kom og oplev hvordan fem individualister på 33 dage krydser flere end 1000 
sanddyner til fods. En  mere end 700 km lang vandretur gennem en af verdens 
mest øde ørkener - i selskab med en milliard fluer. En fortælling i ord lyd og 
billeder om fysiske og mentale udfordringer mellem -10 og 45 grader. Men også 
en varm beretning om at finde skønheden i intetheden – og at man kan, hvad 
man vil, hvis man vil det nok. Se mere på www.familiepaafarten.dk

fortsætter næste side



Filskov FDF, forsat:

Billetter købes hos Helle D. Schmidt 
tlf. 5137 7608 før den 20.11.15 – 
OBS !!! begrænset antal      

Pris: Personer under 18 år: 50 kr.  
og personer over 18 år: 150 kr.

Næste foredrag...
Sæt også allerede nu X den 26. janu-
ar 2016, hvor der ligeledes i FDF 
Multihus afholdes foredrag. Denne 
gang får vi besøg af Lisbeth Sejrsbøl 
fra Silkeborg som vil fortælle om sit 
livs løb. I 2002 vandt hun kvindernes 
marathonløb på ’Den kinesiske mur’ 
og kom samlet ind på en 7. plads. 

Kom og hør denne stærke kvinde, på 
en humoristisk måde, berette om den 
mentale og fysiske træning undervejs 
til sejren i det ultimative marathon. 
Lisbeth nåede sit mål, - få fif til hvor-
dan du når dine mål her i livet. 
 
Foredraget arrangeres af Filskov 
Idrætsforening og Filskov FDF. 
Biletter købes hos Henrik Arvad tlf. 
2248 9790 og Helle D Schmidt tlf. 
5137 7608 
 
Pris: Personer under 18 år: 50 kr. og 
personer over 18 år: 150 kr.

Med venlig hilsen
Filskov FDF
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Husk BANKO torsdag den 5. novemberkl. 19-21

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov

Vi holder

Generalforsamling 

d. 9. marts kl. 19.00



DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...

os på
Filskov-IT

Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

 +45   21 27 46 22
 +45   75 34 84 30

 www.filskov-it.dk

Filskov

Filskov
Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk
! !



November:
 4. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
 5. Filskov Friskole og Børnehave: Åben skole fra kl. 16.00-19.00.
 5. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
  5. Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften med Gerda Madsen kl. 19.00.
  5. Filskov FDF: Bankospil i FDF's Multihus kl. 19.00-21.00.
 14. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 16. Filskov Friskole og Børnehave: Orienteringsmøde for kommende førskolebørn kl. 17.00.
 17. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.
 25.-27. Filskov Friskole og Børnehave: 8 kl. tur til København.
 25. Filskov Pensionistforening: Juletur til Humlemagasinet og Postgården 
  i Fredericia - husk tilmelding senest d. 18. nov.
  25. Filskov FDF: Foredrag med Familien på farten - På Ørkenvandring 
  kl. 19-21 i FDF's Multihus.
 26. Filskov Friskole og Børnehave: Kalenderlys - Børnehaven.
 26. Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften med Johan og John kl. 19.00.
 27. Filskov Friskole og Børnehave: Juleklippedag - Friskolen.
 28. Filskov Idrætsforening: 75 års Jubilæum - reception i hallen kl. 13.00-16.00.
 
December:
 3. Filskov Kro: Sangaften kl. 18.30 på kroen - tilmelding nødvendig
  - se mere info på hjemmesiden www.filskovkro.dk
 3. Filskov Friskole og Børnehave: Juleudflugt - Børnehaven.
 9. Filskov Friskole og Børnehave: Lucia med 6. kl. på Friplejehjemmet. 
 9. Filskov Pensionistforening: Luciaoptog kl. 14.00 - husk tilmelding 
  til Mona senest d 7. december på tlf. 2332 8658.
 10. Filskov Friskole og Børnehave: Adventsfest i Viadukthallen kl. 19.00.
 10. Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften med Ringive kirkekor kl. 19.00.
 14. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
 15. Filskov Friskole og Børnehave: Julegudstjeneste - Børnehaven kl. 14.00.
 17. Filskov Friskole og Børnehave: Julefrokost - Børnehaven.
 18. Filskov Friskole og Børnehave: Juleafslutning med kirkegang.
 27. Filskov Idrætsforening: Familie/Firma Julefodbold i Viadukthallen kl. 10.00.  

Januar:
 3. Hjertestiudvalget: Nytårsmarch kl. 14.00 fra anlægget.
 4. Filskov Friskole og Børnehave: Skolestart 
 6. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
 7. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
 9. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 16. Filskov Friskole og børnehave: Loppemarked Breinholt, Grindsted.
  26. Filskov FDF/Filskov Idrætsforening: Foredrag m/Lisbeth Sejrsbøl i FDF's Multihus kl. 19.
 27. Filskov Pensionistforening: Generalforsamling kl. 14.00.
 28. Filskov Idrætsforening: Generalforsamling kl. 19.00 i hallen.
 28. Filskov Friplejehjems Venner: Foredrag ”Smukke sange og lystige viser” med Jeanette 
  Ulrikkesholm kl. 14.30.

Aktivitetskalender
Det sker i Filskov



Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
 November:

 12.   Møde ved Villy Sørensen, Hammel. Denne aften også bogsalg.

 19. Ydremissions møde med "Åbne døre". Ved Jørn Blohm Knudsen, 
   generalsekretær i Åbne døre.

 23. Kredsmøde i Bække ved Erik Bach Pedersen, Leder af Indre Missions   
   Højskole i Børkop. 

 December:

   3.   IM Årsfest ved Bo Arvid Knudsen, Bæksmarksbro, sognepræst. 
   Denne aften insamling til missionshuset.

 17.   Familieaften ved Børneklub. Juletræetpyntes.

 28. Julefest. Aften ved egne kræfter.

 Januar:

 12.   Bedeuge hos Inger og Povl Erik.

 13.  Bedeuge hos Inger Pedersen. 

 14.  Bedeuge hos Jenny og H.P. Ved Jakob Legard, Ringgive.

 23.  Kreds-bibelkursus i Vorbasse kl. 10.00, 13.00 og 15.00. Mere info følger.

 28.  Ydremissions møde ved Peter Sjursen, Fremtid & Håb.

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

DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...
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Filskov Friskole og børnehave:

Nu er skoleåret 2015-2016 godt i 
gang og det er blevet til hverdag igen 
for Filskov friskole og børnehave. 
Nye elever og børnehavebørn er kom-
met til, nogen har sagt farvel til os. 
Forældremøder er overstået og jeg 
håber at alle har gået fra møderne 
med svar på de spørgsmål man even-
tuelt lå inde med.  Det er vigtigt for 
den enkelte elev og forælder at man 
føler sig hørt.

Jeg ved lærerne brænder for jeres 
børn. Brænder for at give dem en 
lærerig og indholdsrig skoledag. 
Ingen børn er ens og derfor skal de 
behandles forskelligt. 

Børnehaven er jo lidt anderledes end 
skolen, da den tager nye børn ind hele 

året rundt. Der er ikke et skoleår, men 
derimod en periode fra barnet er 3 år til 
1. skoledag.  I skal ikke glemmes for i 
laver et kæmpe arbejde med at få klædt 
de kære små på til at udfordre verden. 
Så når børnene når skolealderen så er 
det nogle små individer, som bare er 
klar til at klø på og fræse derud af med 
100 km i timen. 

Når børnene så når 9. klasse, ja så 
sidder vi tilbage og tænker.  Hvor blev 
tiden af.

Første skoledag startede jo med indvi-
else af den nye skolebus. Vi har valgt 
at investere i en bus for at kunne mar-
kedsføre os bredt, samt for at kunne få 
den frihed til at kunne lave faglige og

fortsætter næste side



20

Filskov Friskole og børnehave, forsat:

sociale ture for børnene i forbindelse 
med undervisning osv. Det er bare 
nemmere med egen bus at kunne lave 
nogle spontane ture. Bussen bliver 
selvfølgelig også brugt til de naturli-
ge morgen og eftermiddagsture, hvor 
elever skal hentes og afleveres i for-
bindelse med skolegang. Bestyrelsen 
har set frem til at få vores egen bus og 
vi er ikke blevet skuffede. Det er bare 
nemmere.

Vi har også fået Multibanen op. Dog 
har vi nogle problemer med projektet, 
som ikke var helt forventet. Det er et 
pilot projekt, så selvfølgelig vil der 
kunne opstå nogle problemstillinger, 

og disse arbejdes der på at få udbed-
ret, så den gerne snart skulle stå helt 
klar. Men i forbindelse med hele pro-
jektet vil jeg gerne sige et stort tak til 
alle dem som har givet en hjælpende 

hånd. Små som store har bidraget med 
at få det til at lykkes.

           

Efteråret 2015 har også budt på Et 
stort loppemarked, som blev afholdt i 
Grindsted. Folk strømmede til for at få 
en god handel eller bare se hvad det var 
vi havde gang i. Det krævede en stor 
frivillig indsats for at kunne få stablet 
sådan et arrangement på benene, men 
det lykkedes. Håber at alle som deltog, 
fik en oplevelse ud af det og ikke kun 
tog det som en arbejdsopgave. I skal i 
hvert fald igen have tak fra bestyrelsen 
for jeres kæmpe arbejde og fordi vi 
måtte bruge lidt af jeres fritid.  Selve 
arrangementet gik over alt forventning 
og vi vil nu i bestyrelsen få lavet en 
plan for hvordan vi kommer videre 
herfra.  

fortsætter næste side
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Filskov Friskole og børnehave, forsat:

Som bestyrelse ved vi godt, at vi til 
tider har brug for frivillig arbejdskraft 
for at kunne få hverdagen til at fun-
gere. Til tider måske for meget, men 
som altid så løfter vi bedst i flok. 

På bestyrelsessiden arbejder vi løben-
de med vores budget, hvilket er et 
stort punkt på vores bestyrelsesmø-
der. Men vi kan godt mærke, at vi 
som skole er ved at have lidt erfaring 
på bagen, da vi er begyndt at kunne 
tænke lidt mere langsigtet, end hele 
tiden at skulle kigge bagud. Vi har 
hver vores individuelle arbejdsom-
råde, hvilket gør at arbejdsbyrden er 
delt ud over os. Dette gør, at vi kan 
koncentrere os om det, vi hver i sær 
er gode til. Skulle gerne på den korte 
sigt gøre os stærkere som gruppe, da 
vi kan ligge energien i det som vi 
brænder for. 

Lige nu arbejdes der i en arbejds-
gruppe på, hvordan vi kan effek-
tivisere rengøringslørdagene. 
Dette er ved at være på sidste 

stadie, så indenfor kort sigt, vil der ske 
nogle ændringer på det punkt. Samtidig 
arbejdes der på at få et overblik over, 
hvad der skal på af udgifter i forbindel-
se med vedligehold af bygninger m.m. 
Dette er både kortsigtet og langsigtet.  

Grunden med svømmebadet har været 
udbudt til salg. Vi har fået nogle kon-
krete bud og vi arbejder pt. videre med 
det ene tilbud.
 
Desuden arbejdes der løbende med små 
bestyrelsesopgaver.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Filskov Energiselskab:

Den 28. september blev der afholdt 
ordinær generalforsamling i selska-
bet. I årsregnskabet som går fra 1. 
juli 2014 til 30. juni 2015 har der 
været en omsætning på ca. 12.8 mil 
kr. Årets resultat er opgjort efter var-
meforsyningsloven til ca. 3.692 mil 
kr.  Der har været er en overdækning 
på ca. 1.519 mil kr. som er indregnet 
i næste års budgets varmepriser hos 
andelshavere.

Den gennemsnitlige varme pris for 
hele året på et standardhus på 130 m2 
og med et forbrug på 18,1 MWh blev 
i året 13.076 kr. Samme størrelse hus 

og med samme forbrug er i 15/16 bud-
getteret til 10.594 kr. efter indregning 
af overdækning. Disse priser skal ses 
i forhold til at for få siden var prisen 
ca. 20.000 kr.

Det var igen en mild vinter, som resul-
terede i at der er brugt ca. 9 % mindre 
i forhold til et normalt gens. år.

Efter tilgang af 7 nye andelshavere er 
der nu 243 forbruger tilsluttet varme-
forsyning.

Energiselskabet Filskov A/S som var 
et datter selskab, er nu endelig afvik-
let, selskabet have ingen funktion læn-
gere, kun et omkostning i forbindelse 
med regnskab opgørelse.

Efter tidligere års ombygning er året 
gået med at samle de sidste løse tråde 
op. Der er blevet lavet forbedringer 
på at begrænse støjgener fra værket, 
og lige før sommerferie blev et ny 
lugtbehandlings anlæg monteret. Efter 
en indkørings periode skulle det gerne 
betyde færre lugte og støj senere for 
værkets naboer.

fortsætter næste side

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

Der i året sat gang i udskiftning af 
varmemåler, de nye måler kan fjer-
naflæses fra værket, hvilket giver en 
stor besparelse ved årsaflæsninger. 

I et bilag til regnskabet kan der ses at 
der er påbegyndt henlæggelse til reno-
vering af de 2 udrådningstanke. De 
nuværende tanke er nu 20 år gamle, 
samtidig med at det kunne være en 
fordel med en større kapacitet. Pt. er 
holdedagene mellem 16-18 dage, det 
kunne med fordel øges til 24-26 dage 
og derved få de sidste rester af gasser 
ud af biomassen inden tilbagelevering 
til landmændene.

Overflyvning med droner af lednings-
nettet for undersøgelse af varmespil 
og mere nødagtig kortlægning af rør-
føring, blev af vejrmæssige forhold 
ikke afsluttet sidste vinter, der vil 
blive gjort et nyt forsøg henover vin-
teren når vejret tillader.

Under valg til bestyrelse var der gen-
valg til Morten Christiansen og Erik 
Kristensen, Benny Sindt modtog ikke 
genvalg i stedet valgte Finn Fisker. 
Bestyrelsen konstruerer sig senere.

Bestyrelsen

Filskov Fællesantenne:

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 nød-
vendig for at skabe mere plads i 
kabel-tv-nettet til højere bredbånds-
hastigheder og sikre, at kapaciteten 
rækker til det stigende streamingbe-
hov. 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 (hoved-
sageligt et billedrørs tv) vil man efter 
den 9. februar opleve sort skærm.

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne:

Sådan undgår du sort skærm
1. Tjek om dit tv (fladskærm) har 
en DVB-C/MPEG-4 modtager. 
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 fort-
sætter 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 ef-
ter godkendte bokse på yousee.dk/
ready

4. Køb et nyt digitalt fjernsyn

Hvilke tv-kanaler er berørte af 
slukningen?
Følgende analoge tv-kanaler slukkes 
i YouSee’s tv-pakker. I alt 23 kana-
ler: DR1, TV 2, DR Ramasjang, TV3, 
Kanal 5, TV3+, 6’eren, Kanal 4, TV 
2 Charlie, TV 2 News, MTV, Ani-

mal Planet, Discovery Channel, TV3 
SPORT 1, ID Investigation, Eurosport, 
National Geographic Channel, Nicke-
lodeon, CNN, Disney XD, Cartoon 
Network, VH1 og BBC Brit.

Alle tv-kanalerne fortsætternaturligvis 
og kan fortsat ses i en digital udgave.

Se tv hvor du vil - nu også for 
dem med grundpakke.
Ordningen med at se tv hvor man vil 
og hvornår på skærme hjemme og ude 
har hidtil været forbeholdt dem med 
mellem og fuldpakke samt bland selv 
tv. Nu gælder ordningen også de der 
har grundpakke. Det betyder at man 
med grundpakke nu kan se tv både på 
tablet, pc og mobil både ude og hjem-
me. Og med start forfra funktion samt 
adgang til tv-arkiv kan man selv sty-
re hvad man vil se og hvornår. You-
See har sendt brev ud med hjælp til at 
komme i gang. Er man i tvivl er man 
velkommen til at kontakte foreningen.

Nyt YouSee tv og film website
Den 21. oktober lancerer You See en  

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

ny tv og film website. Der er tale om 
en mere overskuelig side så man let-
tere kan finde de udsendelser og film 
man gerne vil se når man logger ind 
via pc, tablet eller mobil. 
 
Tilflytning eller Udflytning
Tilflytning eller udflytning bedes hur-
tigst muligt meddelt til kasserer An-
dreas Andersen på 30653005 eller 
75348787, så vi har mulighed for at få 
ændringen meldt til vores regnskabs-
fører og YouSee. 

Og det giver også en meget større 
mulighed for at den TV pakke og en 
eventuelle bredbåndspakke man ger-
ne 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 in-
ternet.
På vores hjemmeside Filskov-fa-
ellesantenne.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 ste-
det anskaffe sig en digital TV boks til 
ca. 500 kr., som er i stand til at modta-
ge 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 billedkvali-
tet 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.

fortsætter næste side
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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 til-
bud 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.

fortsætter næste side

Filskov Fællesantenne, forsat:

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 Standard-
boks (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, Sym-
bolrate skal være: 6875, Modulation/
Quam skal være: 64

Hvis du mangler TV kanaler
Så ring til en fra antennefor-
eningen FØR du ringer til en TV 
montør.  Vi har flere gange set, at 
de ikke kan løse problemet for-
di det måske er et mere generelt 
problem, eller fordi der er en ka-
nal der bevidst er taget ud af TV 
pakken eller at det ”bare” er et 
spørgsmål om at genindlæse ka-
nalerne og så er alt ok igen. Man 
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Se mere på https://yousee.dk/Tv/Tv_
med_Bland_Selv.aspx
For hjælp til bestilling, ring til YouSee 
på 70 70 40 91.

Bredbånd fra YouSee
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 
upload til 60Mbit download og 60Mbit 
upload: 349,- pr. måned.
Se mere på https://yousee.dk/Bredba-
and/Overblik.aspx

fortsætter næste side

Filskov Fællesantenne, forsat:

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 ka-
naler i alt hvor man selv vælger de 10.
Fuldpakke med Bland Selv: 60 kana-
ler 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, men 
bemærk at man så kun kan se grund-
pakken på TV/bokse der ikke har no-
get kort.
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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, af-
hænger af ens YouSee abonnementer: 
Et YouSee mobil abonnement giver 
adgang til YouSee Play Musik.
Et YouSee Bredbånd abonnement gi-
ver adgang til YouSee Play Tv & Film.
Et YouSee Plus abonnement giver ad-
gang til både YouSee Play Tv & Film 
og YouSee Play Musik.
Se mere her: https://yousee.dk/om-
youseeplay/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

Filskov Fællesantenne, forsat:

• Køb 40Mbit/10 download og få en 
hastighed på 80Mbit/30 indtil 1. sep-
tember 2015 
 
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 You-
See.  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: 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,- 







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



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

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

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

os på
Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

 +45   21 27 46 22
 +45   75 34 84 30

 www.lystfisker.net


