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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2014.
Dette blad dækker månederne: februar, marts og april.
 
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand: Johan Andersen

Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 75 34 87 87

Filskov Energiselskab Niels Erik Adelsbøll, Engdraget 5 75 34 83 48 

Filskov FDF & FPF Søren Nielsen, Skolegyden 1 40 88 14 09

Filskov Friplejehjem Johan Andersen, Omme Landevej 1 75 34 81 81 

Filskov Friplejehjems Venner Sonja Laustsen, Engdraget 10 75 34 81 44 

Filskov Friskole & Børnehave Susanne Rønbjerg, Kærtoften 22 40 92 79 11

Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej 6 21 96 84 54 

Filskov Indre Mission Michael Lind, Gyvelvænget 18 79 37 07 16

Filskov Jagtforening Niels Winther, Toften 27  75 34 83 48

Filskov Lokalhistorisk Arkiv Vera Styrbro, Midtgårdsvej 10 29 42 64 14

Filskov Menighedsråd Jørn Jensen, Fiskerivej 26 20 99 84 83

Filskov Pensionistfor. Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e 23 31 59 83

Filskov Vandværk Holger Villumsen, Slåenvej 10 61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej 33 75 34 83 84

Viadukthallen Filskov Kim Lauersen, Blåhøjvej 27 20 71 75 89

Viadukthallens Venner / INFO Mette Østergaard, Hjortlundvej 5 24 67 81 23

Medlem af Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej 19 75 34 84 58

Redaktion:
Mette Østergaard
Hjortlundvej 5, Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 63 · Mobil 24 678 123
Mail: mette.oestergaard@turbopost.dk



Vores program 2014

23. februar  
Generalforsamling/ Årsmøde 
kl. 13.00 i Arkivet.
                       
Her fortæller vi om vores virke, samt 
udstiller nogle billeder, hvor vi mang-
ler oplysninger. Arkivet er vært med 
kaffe/the og brød.

25. februar  
Udstilling i Billund Centret, i samar-
bejde med de øvrige arkiver i Billund 
Kommune.
Tema: Jernbanehistorie

      3. maj 
      Mindehøjtidelighed ved ”Flyver-

stenene” Beg . Brunbjergvej  
kl. 18.00, herefter Vildkjærvej.

Foredrag: ved Erik Knoth kl. 19.00, 
mødelokalet i Viadukthallen.
Emne: Frihedskæmperen Jørgen 
Røjel
Kaffe/The med brød 50,00 kr. 
(medlemmer: 25,00 kr.)
Husk! Tilmelding senest 20. april  
på Tlf. 2942 6414.

fortsætter næste side

Filskov Lokalhistoriks Arkiv:
 

Et nyt år har taget sin begyndelse, det 
betyder også, at vi igen er aktive på 
Arkivet.

Åbningstiderne i Arkivet
Første onsdag i mdr. 
fra kl. 19.00 til kl.21.00
Første torsdag i mdr. 
fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Dog ikke juli samt helligdage

Eller efter aftale 
Vera Styrbro - Tlf. 2942 6414 
Mail:filskovlokalhistorie@yahoo.dk

Se også vores hjemmeside
Filskov.infoland.dk (under fritid)
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Filskov Lokalhistoriks Arkiv, forsat:
 

15. juni 
Åbent hus i Arkivet (Byfesten) fra kl. 
13.30 til kl. 16.00.
Udstillingen fra Billund Centret vises.
Der er kaffe på kanden.

23. august  
Udflugt til ”Rækkebjerge” kl. 13.00 
vi mødes på P-pladsen Sdr. 
Egsgårdsvej. Verner Søvang vil for-
tælle om stedet. Vi bliver kørt rundt 
på traktor/vogn, medbring selv kaffe/
kage.
Husk! Tilmelding senest 18. august 
på Tlf. 2942 6414.
 

Da Filskov, fik en asfal-
teret gade
Vejbelægningen af asfalt var kendt 
fra U.S.A. England og Frankrig i over 
20 år. Her i landet var det kun på 
Sjælland, de havde asfalterede veje.
Det havde Filskovs borgere også hørt 
om, det blev et stort ønske, at få en 
vejbelægning lagt gennem byen, da 
støvplagen var ulidelig om sommeren.
Filskov`s formand for Borgerfore-
ningen, tog kontakt til Vejle Amt, om 
at få en vejbelægning gennem byen.
Det lykkedes ikke i første omgang, men 
sammen med Amtsvejinspektøren, 
gik Amtet med til, som første forsøg 
ikke bare for Vejle Amt, men også i 
Jylland, at lade vejen belægges med 
asfalt-beton.
Filskov skulle dog få kloakeringen 
bragt i orden, det blev gjort i forsom-
meren 1925.
Efteråret 1925 blev Filskov kendt af 
flere, der havde med vejbelægning at 
gøre. 
Det blev et firma fra Ålborg der fik 
arbejdet, med en ingeniør og 14 arbej-
dere. Der blev belagt 700 m gennem 
byen i en bredde af 5 m.
Ingeniøren gav oplysninger om belæg-
nings - materialet, og hvordan arbejdet 
skulle udføres.

fortsætter næste side
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Filskov Lokalhistoriks Arkiv, forsat:
 

Det blev delt over to omgange:
Bundlaget på ca. 4,5 cm. tykkelse, 
bestående af 6 % asfalt, 20 % sand og 
74 % skærver 
Slidlaget på ca. 2,5 cm tykkelse, bestå-
ende af 20 % små skærver, 10 % asfalt, 
resten er meget fint sand og stenmel.

I en asfalt – betonmaskine (der var 
fremstillet på Århus skibsværft) opvar-
mes skærver og sand, i asfalt – kogeren 
opvarmes asfalten, det bliver opvarmet 
til 175 - 180 grader. Det hele bliver nu 
blandet, efter en bestemt blandings-
proces, hvorefter det er klar til at blive 
kørt på vejen. Her fordeles det i varm 
tilstand med håndkraft, hvor man bru-
ger grebe til fordeling, og jævnes med 

river, hvorefter det tromles, materialet 
er endnu ca. 120 – 140 grader varmt.
Dagen efter påføres slidlaget, og det 
hele bliver så pålagt et fint lag tørt 
cement.

Man regner med en holdbarhed på ca. 
20 – 25 år, uden sønderlig reparation.
Således blev Filskov et af de interes-
sante steder i Vejle Amt, på vejvæs-
nets område.

Pressen og repræsentanter for kom-
muner fra hele landet, kom for at se 
den nye gade i Filskov.

Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv
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Filskov Hjertestiudvalg:

Nyt fra Hjertestiudvalget...
Nytårsmarchen i Filskov den 5/1 fra 
anlægget samlede en pæn flok i høj 
sol og god stemning. Vi var ialt 31 
deltagere.

Lisbeth Fegge var årets taler. Hun 
holdt en flot og fyldestgørende tale, 
hvor hun kom ind omkring sundhed 
på forskellig vis. Der var både løf-
tede pegefingre og gode råd om det 
at holde sig i form, både,  fysisk og 
mentalt. Der er noget at leve op til til 
næste års taler!
Efter talen gik turen rundt på 
Hjertestien, hvor deltagerne fulgtes i 
små flokke rundt i byen. Hjemme i 
anlægget i pavillionen var der suppe 
til alle deltagere. Suppen blev var-
met over spejdernes ovn. Tak for lån 
til dem. Atter en god nytårsmarch i 
Filskov i år.

Nyt tiltag...
Som noget nyt i år vil vi forsøge at få 
nogle flere til at gå på Hjertestien og 
andre stier i Filskov. Når man kan føl-
ges med andre er det lidt nemmere at 
komme hjemmefra. Derfor: Mødes vi 
i anlægget onsdag den 23/4 kl.10.00, 
hvorefter vi går en tur sammen. Det 
er prøvet før uden succes, men vi 
prøver igen i år. Alle er velkommen. 
Også med hund i snor.
 
Vi har fået en brugt bænk stillet op af 
Kommunen på Hjertestien. Den står 
på Den skæve Bane mod Grindsted, 
der hvor stien drejer til højre mod 
mosen.

Hilsen 
Hjerteforeningens udvalgi Filskov.



Filskov Vandværk:

Vandmålere
Vi har i 2012-2013 udskiftet 200 
vandmålere. 
Nu i januar 2014 fortsætter vi med 
udskiftning af yderligere 100 vand-
målere. 
Vandmålerne ejes af vandværket, 
så udskiftningen sker uden specifik 
udgift for de berørte.
Husstande på arbejdslisten bliver 
kontaktet af VVS-installatør Kn. 
Petersen med henblik på aftale om 
adgang til vandmåleren.

Digitalt ledningsnet
Vi er ved at konstruere et digitalt kort 
over vort ledningsnet.
Kortet ses via et link på vandværkets 
side på filskov.infoland.dk.
Bemærk især, at vi savner data om 
ledningsføring og stikstophaner ind 
til en række andelshaveres huse.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 
på Filskov Kro onsdag den 26. marts 
kl. 19.30 med dagsorden jævnfør 
vedtægterne.
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Kontakt
Henvendelse om flytning og reg-
ning rettes til Grindsted Vandværk, 
Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon 
7532 1166, e-mail: mail@gev.dk. 

Henvendelse om ny tilslutning eller 
driftsforstyrrelser og andre tekniske 
forhold rettes til Filskov Vandværks 
formand 
Lars Møller, Kirkehusvej 3.  
tlf. 7230 4728 
(NB: nyt nummer september 2013). 
kirkehusvej@mail.dk 
eller næstformand 
Jan Henriksen, Kærtoften 5. 
tlf. 7534 8356 og 2926 3898.  
janh@pc.dk
Mere oplysning om Filskov Vandværk 
finder du på http://filskov.infoland.
dk/forsyning/filskov-vandvaerk/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



Viadukthallens Forretningsudvalg:

Nyt fra Viadukthallen
Solcellerne som vi fik sat op i det tid-
lige forår og som vi troede var under 
den gamle regel omkring afregnin-
gen 1 gang årlig. Her ville styrelsen 
ikke godkende vores vedtægter, så 
de ville have afregning når vi produ-
cer  strømmen, vi kunne sandsynlig-
vis komme på den gamle regel ved 
at ændre vedtægterne, det gjorde vi 
så. Og som sådan er der ikke ændret 
så meget, bare det at det nu tydeligt 
fremgår hvad en evt. overskud går til, 
og så er det ikke et forretningsudvalg 
mere, men en bestyrelse. Så det er 
bare et nyt navn samme personer. 

Nyt højtalersæt
Så er vi på nuværende tidspunkt ved 
at få etableret et højtalersystem i cafe-
teriet, som virker på hallens system, 
sådan at man kan følge med i hvad 
som sker i hallen i de idrætsgrene 
hvor der speakes. Men samtidig kan 
det kører separat i mødelokalet. 

Vi har i hallen oplevet en lidt sløj 
sæson, det skyldes at nogle af de 
arrangementer som var booket, ikke 
er blevet til noget grundet for få til-

meldinger. Det gælder for det meste 
udenbys lejer, vi har talt med dem og 
de mener det skyldes et nyt tilmel-
dings system, de håber på en bedre 
sæson 2014, men kan selvfølgelig 
ikke garantere noget, bare håbe. 

Stadig mangel...
Så har vi fået et par nye ansigter i 
hallens cafeteria og det er dejligt. 
MEN desværre er der også nogle 
som er stoppet af forskellige årsager, 
flytning, alder o.s.v. noget vi selvføl-
geligt må acceptere at sådan er det. 
Men derfor behøver alle de andre ikke 
holde sig tilbage, vi har sagt det før 
og gentager det gerne  - det er en god 
måde at møde nye mennesker på. J 

Til sidst vil vi ønske alle INFO´s 
læser et godt nytår - Tak for det gamle 
og tak for hjælpen til alle dem som 
var der.  

På bestyrelsen´s vegne 
Bo Henriksen
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Filskov Friskole & Børnehave:

Ny hjemmeside
Så er den i luften - vores ny hjemmesi-
de.  Se den på www.filskovfriskole.dk

Vi modtager gerne kommentarer og 
forslag til oplysninger, I mangler på 
hjemmesiden. 
Bestyrelsen kan kontaktes på besty-
relsen@filskovfriskole.dk  

Generalforsamling
Generalforsamling for Filskov 
Friskole & Børnehave bliver torsdag 
den 10. april 2014.
Dagsorden er ifølge vedtægter. Hold 
øje med dagspressen for nærmere 
oplysninger.  

Skolekreds
Husk at forny jeres medlemskab eller 
meld jer ind i Filskov Friskole og 
Børnehaves skolekreds, hvis I er inte-
resseret i at støtte friskolen. Alle 
kan være medlem, også selvom man 
ikke har eller får børn på skolen. 
Medlemskabet er personligt, koster 
200 kr. pr. år og giver stemmeret til 
generalforsamlingen.

Henvendelse vedr. skolekredsen kan 
rettes til sekretær Lene Bjerre på sko-
lens kontor eller lb@filskovfriskole.dk 
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Friskolefaddere/
sponsorbørn
Friskolen har nogle ’friskolefaddere’, 
der hver måned betaler et beløb ind til 
friskolen. Penge, der er øremærket til 
nedsættelse af skolepenge hos dem, 
der i en periode har behov for dette. 
Pengene supplere det statstilskud man 
kan søge og få tildelt, hvis man er 
berettiget til dette. 

Det er en fornem ordning, at vi som 
friskole kan hjælpe dem, der af særli-
ge omstændigheder i en periode ikke 
kan betale de fulde skolepenge. Og 
vi er meget taknemmelige over de 
bidrag, vi modtager. 

De friskolefaddere, vi pt. har aftaler 
med, dækker ikke det fulde behov. 
Derfor hvis du har mulighed for at 
støtte dette initiativ, vil det være af 
stor betydning for os og særligt for 
børn, der ellers ikke havde mulighe-
den for at gå på Filskov friskole. 

Hvis du er interesseret i at høre nær-
mere eller gerne vil være friskolefad-
der, kan du henvende sig til skoleleder 
Johan Andersen på ja@filskovfrisko-
le.dk og aftale nærmere.

fortsætter næste side



Filskov Friskole & Børnehave, forsat:

Forældremøde
I forbindelse med implementering 
af skolereformen i folkeskolerne, 
skal vi som friskole afklare, hvad vi 
vil levere i forhold til dette. Derfor 
afholder friskolen den 19. februar et 
dialogmøde for alle forældre til ele-
ver samt kommende 0. klasseelever 
på friskolen. 

Med udgangspunkt i tiltagene i den 
nye skolereform samt det vi leverer 
nu, vil vi gerne i dialog om Filskov 
Friskoles fremtidige tilbud. Ved 
mødet vil friskoleforeningen deltage.
 

Bestyrelsen for Filskov Friskole  
og Børnehave

bestyrelsen@filskovfriskole.dk
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Filskov FDF:

"Den sure..."
I Filskov FDF synes vi det er superdej-
ligt, at så mange ønsker at benyt-
te vores fantastiske område omkring 
bålhytten. Det er I alle hjertelig vel-
komne til, - HVIS I følger de meget 
få regler der er omkring brugen heraf:

1. Aflevér området som du har
  modtaget det.
2. Kontakt Sofus hvis der ønskes at 
 benytte shelteren på: 2425 0094.
3. Det koster 20 kr. pr. person at
 overnatte i området inkl. brænde.

Der vil snarest blive hængt et sæt 
regler op i bålhytten. Vi synes, det er 
meget rimelige og simple regler, og 
håber derfor ALDRIG MERE at se 
hærværk på stedet.

TAK fordi du respekterer dette !

Med venlig hilsen
Filskov FDF

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Tak for opbakningen
Jeg vil gerne starte med at sige tak til 
de 447 mennesker i Billund kommu-
ne, som har vist mig den tillid, at give 
mig deres stemme til byrådsvalget 
den 19. november sidste år. Det er jeg 
både stolt over og glad for, men også 
ydmyg, for det forpligter. Jeg vil gøre 
alt hvad jeg kan, for at udnytte det 
klare mandat som jeg har fået bedst 
muligt. 

Hvad er bedst muligt så? Efter min 
mening er bedst mulig i den her sam-
menhæng, mest mulig indflydelse.
Jeg har fået plads i social og sund-
hedsudvalget, i økonomiudvalget og 
er blevet genvalgt som gruppefor-
mand. Det er tre poster som tilsam-
men giver mig en position, hvor jeg 
får optimal indflydelse på de fleste af 
de politiske beslutninger, som træffes 
i Billund kommune. Det er for mig 
vigtigere, end at få en post hvor man 
indimellem” når borgmesteren ikke 
kan” foretager vielser og ellers siger 
skål ved festlige lejligheder.

Nye ansigter
Der er valgt 13 nye ansigter ind i 
byrådet, det er en stor procentdel, 
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det sammenholdt med at kun 4 per-
soner sidder i samme udvalg som før 
valget, giver udfordringer, men også 
muligheder, bl.a for at få lidt rusket 
op i at vi gør ting, fordi sådan plejer 
vi at gøre det.

Så kommer det kedelige. Det nye 
byråd har, her i år 1, en stor udfor-
dring, nemlig vores driftsbudget. Vi 
vil over de næste par år komme til at 
mangle ca. 25 mill. kr. for at drifts-
budgettet hænger sammen, det har jeg 
sagt før, så det er ikke nogen overra-
skelse, men det bliver problemet jo 
ikke mindre af. Sådan helt kort fortalt, 
er en af vores største udfordringer, 
at den procentdelen af befolkningen 
som er på arbejdsmarkedet bliver 
mindre og mindre.

Servicetjek
Det er der, både på landsplan og i 
kommunalt regi, sat en række tiltag i 
værk som gerne på sigt, skulle gøre at 
der bliver en bedre balance i tingene, 
men indtil det sker, må vi nødvendig-
vis tilpasse budgettet efter de vilkår 
vi har.

fortsætter næste side



Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, 
forsat:

Derfor har vi også på vores første 
møde i social og sundhedsudvalget 
i gang sat et servicetjek af budget-
tet på hele ”vores” område, og jeg 
vil ikke lægge skjul på, at det er en 
øvelse som går ud på at spare, men vi 
vil gerne spare på den bedst mulige 
måde, det er derfor vi går i gang nu, 
for at få vendt alle sten og høre både 
borgere, medarbejdere og ledelse for 
at finde pengene, hvor det gør mindst 
ondt.
Det vi gerne skulle nå frem til, er en 
fælles forståelse af, hvad vi mener er 
kvalitet på områ-
det, og det skal 
vi så have mest 
mulig af for fær-
rest mulige mid-
ler.

Med venlig 
hilsen

Robert Terkelsen
Mobil 23306054
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Filskov Friplejehjems Venner:

NYT - Husk tilmelding
Som noget nyt vil vi gerne have til-
melding til alle vore arrangementer  på 
tlf. 7950 1317.

Næste arrangement:
Sangaften med Ronnie og Bjarne på 
Friplejehjemmet kl. 19.00.

Bestyrelsen
Filskov Friplejehjems Venner



FILSKOV-IT
Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * 

WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud

Kærtoften 7, Filskov – Tlf.: 21 27 46 22 – Din professionelle IT partner



Aktivitetskalender

Det sker i Filskov
Februar:

 5. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 8.  Filskov Idrætsforening: Udendørs fodboldtræning for 
  senior kl. 13. 
 19. Filskov Friskole & Børnehave: Alle forældre inviteres til dialog-
  møde om den nye Skolereform i Multirummet kl. 18.30.
 21. Børnecancerfonden: Knæjt Awten i hallen kl. 18.30.
 20. Filskov Friplejehjem: Sangaften med Ronnie og Bjarne kl. 19.00.
  HUSK tilmelding på tlf. 7950 1317
 23. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Generalforsamling/Årsmøde kl. 13.00.
 25. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Udstilling i Billund Centret.
 28.  Filskov Idrætsforening: Lalandia Cup.

Marts:

 1.  Filskov Idrætsforening: Lalandia Cup.
 2.  Filskov Idrætsforening: Lalandia Cup.
 5. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 15.  Filskov Idrætsforening: Gymnastikopvisning kl. 9.30.
 23.  Filskov Idrætsforening: "Brag i hallen"
 26. Filskov Vandværk: Generalforsamling på Filskov Kro kl. 19.30. 

 
April:

 2. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
 3. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 3. Filskov Friskole & Børnehave: Forældremøde med generalforsamling  
  i Børnehaven kl. 19.00.
 10. Filskov Friskole & Børnehave: Generalforsamling kl. 19.00.
 23. Filskov Hjertestiudvalg: Vi mødes i anlæget kl. 10.00 til en gåtur.



Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
  
 

 Februar:
 
 6.    Møde m. Henning Hansen, Give. Indsamling til missionshuset.
  26.     Kvindestævne i Grindsted m. Anette Vad.
  27.     Kvindestævne i Grindsted m. Susanne Kristensen, Kværndrup  
   kl. 14.00 og 15.30. Steen Søvndal kl. 19.30.

 Marts:
  
    6.      Møde med Henrik Bak Jepsen, Grindsted /generalforsamling.    
 13. Sangaften med musiksekretær IM Benjamin Hougaard.
 25. Møde med Kurt Hjemdal i Filskov - med i Kristi triumftog, 2. Kor 2,14
 26. Møde med Kurt Hjemdal i Grindsted - et Kristus-brev til verden, 
   2 Kor 3,1-3
 27. Møde med Kurt Hjemdal i Vorbasse - under forvandling, 2 Kor 3,18

 April:
  
   3.      Soldatervennestævne m. Kirsten og Alex Pedersen, Starup.
   24.      Møde m. BibelenLive/ Klaus Laursen. Fælles med Løvlund og 
   Grindsted. Aftenen foregår i Filskov, der vil blive en entré pris. 
   Emnet er Filiperbrevet.
 28.      Kredsmøde/generalforsamling i Hejnsvig m. Jørgen Hedager.

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset i Filskov.
Enhver er velkommen.



Skovs Maskinstation
v/Aut. kloakmester Hardy Skov
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Vi vil selvfølgelig også gerne komme 
fordi jer, som vi plejer. 
 
Hvis I ikke har hentet gevinsterne, 
kommer vi også rundt med dem.

Her er de udtrukne vindernumrene:

4 x 1. præmie på kr. 200,-  
nr. 44, 53, 78 og 315

7 x 2. præmie på kr. 150,-  
nr. 5, 110, 186, 196,  

215, 279 og 310
8 x 3. præmie på kr. 100,-  

nr. 23, 55, 68, 74, 116,  
180, 236 og 302

Gevinsterne kan afhentes hos Henrik 
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er 
afhentet, tager vi med når vi kommer 
rundt for at forny aktierne.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening:

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

Idrætsaktier
Idrætsaktierne skal fornyes i foråret, 
vi kontakter alle der har købt aktier 
om de er interesseret i at forny deres 
idrætsaktier. Vi kommer rundt i april 
og maj måned. 

Dine Idrætsaktier kan genkøbes gen-
nem Conventus. 
Dette gøres på følgende måde:

Du går ind på vores hjemmeside 
Filskov-if.dk, trykker på Idrætsaktier 
og derefter tryk antal I har. 
 
Såfremt der ønskes ændringer i 
antal kontakt Henrik tlf. 2248 9790. 
Derefter opretter du dig som NYT 
Medlem (Også selvom du er tidligere 
medlem) der er en ekstra linje hvor I 
kan skrive jeres idrætsaktie numre og 
derefter gennemføre betalingen.
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For yderligere information kan du 
følge med på FIF’s hjemmeside eller 
kontakte Tage Schmidt på  tlf. 2943 
4718

Tak for din støtte
til ungdommen i din by ☺ 

Hilsen
Lalandia udvalget

Fodbold
Tak for en dejlig 4. juledag, hvor 
årets firma-familie-nabo-julehygge-in-
dendørs-fodboldstævne fandt sted i 
Viadukthallen! 15 hold havde valgt 
at få lidt julemotion, og det var som 
sædvanlig en hyggelig dag, hvor store 
og små spillede fodbold sammen, fik 
gratis kaffe, slushice og brunkager i 
cafeteriaet og masser af god snak.

Ellers er der fuld gang i indendørs tur-
neringerne for alle hold, og de kører et 
par måneder endnu frem til først marts. 

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:

Lalandia Cup 2014
Så er der igen indendørs fodboldstæv-
ne i Filskov og omegn. Årets Lalandia 
cup foregår 

Fredag den 28. februar – 
Søndag den 2. marts

Det går bare derudad med tilmel-
dingerne, så der bliver igen ca. 250 
hold på banen. Mange af dem har 
indlogeret sig på Filskov friskole og 
Sognegården, så der bliver fuldt hus i 
Filskov denne weekend ☺

Kampene foregår fredag aften i 
Grønbjerg, Filskov og Lalandia hal-
lerne med pigekampe fra U-7 til U-18. 
Lørdag og søndag gælder det drenge/
blandet i U-6 til U-14, og da suppleres 
der med begge hallerne i Billund.

Derfor håber vi, at alle I gode Filskov 
folk igen i år har lyst til at give en 
hånd med et eller andet sted. Der skal 
bruges rigtig mange frivillige hænder 
til dommere, tidstagere, madlavere, 
kagebagere og meget mere. Så grib 
chancen for at få en sjov og hyggelig  
weekend med Filskov folk blandt 
masser glade børn ☺
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ner, hvor de både har vundet og tabt. 
Men alt i alt har det været nogle gode 
stævner. U10-Pige C sluttede som nr. 
2 og rykker derfor op i B-rækken, 
hvilket er rigtig flot, og vi glæder os til 
at følge jer i B-rækken. U12-Drenge 
har haft en svær turnering, da det er 
et hold bestående både af U10 og U12 
spiler, og de slutter derfor, nederst i 
deres pulje. Det sidste børnehold vi 
har i denne sæson er U14-Pigerne. 
De slutter midt i fældet med en flot 3. 
plads. Vi håber, at alle er ved godt mod 
og klar til at tage kampen op med den 
sidste del af sæsonen.

Vi har i år haft fornøjelsen at sige vel-
kommen til ca. 16 damespiller, som 
er en blanding af ny og gamle spiller. 
Selvom det er et godt blandet hold. 
Har de alligevel formået at slutte suve-
rænt som nr. 1 i deres pulje med max 
point. Vi siger derfor stort tillykke og 
Velkommen i serie 2 til damerne samt 
Søren og Britta. Endvidere skal der 
lyde en stor tak for hjælpen til Britta, 
som nu er gået på barsel. Vi håber, at 
se hende igen til næste sæson.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:

Udendørs fodbold starter for senior 
herrernes vedkommende op lørdag 
den 8. februar kl. 13.00. Kenneth R 
vil stå for træningen indtil Ole er klar 
igen.

Børneholdene og old boys venter 
gerne til græsset er lidt grønnere. 
Men i skrivende stund er der endnu 
ikke fastsat nogen startdato, så følg 
med på FIF’s hjemmeside, hvor der 
løbende orienteres.

Skulle du sidde inde med en ’træner 
gemt i maven’, så tøv ikke med at 
melde dig til formanden for fodbold-
udvalget Tage på 2943 4718, der er 
altid plads til en til ☺

Med venlig hilsen
Fodboldudvalget i FIF

Håndbold
Så er det tid til en midtvejs status, 
hvordan er det gået vores håndbold-
hold i efteråret!

U8 har været ude og spille til tre stæv-



Filskov Idrætsforening, forsat:

Vi har i år på herre siden haft en flot 
fremgang på antallet af spillere. Vi 
sluttede sidste sæson med at være 
ca. 16 spillere. I denne sæson er vi 
kommet op på 26 spillere, og er ca. 
18 spillere til træning hver gang, så 
det er rigtig positivt. Vi har i første 
halvdel af sæsonen haft to hold i serie 
3 og målet for 1. holdet var, at slutte 
i top 2, og dermed sikre oprykning 
til serie 2. De sluttede også på 2. 
pladsen, men nogle regelændringer 
fra DHF betød, desværre, at kun 1. 
pladsen rykkede op. 
2. holdet sluttede på en flot 3. plads 
og har i løbet af sæsonen spillet nogle 
gode kampe. Begge hold er efter 
nytår igen at finde i serie 3. Den klare 
målsætning er oprykning til serie 
2, for mindst et af holdene, samt at 
holde det flotte træningsfremmøde.

Søndag d. 5. januar havde vi "brag 
i hallen", hvor alle hold undtaget 
U8 skulle spille hjemme. Filskov 
IF gav kaffe og 5 mødre +2 fædre 
havde bagt kager. Så alle tilskuer 
kunne få lidt at styrke sig på. Der 
var en god stemning fra første fløjt, 
og Peter Jørgensen var igen super 
bag mikrofonen, der skal lyde en 
stor tak til alle tilskuer for stor støtte 
til de lokale helte, kage bagere samt 
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Britta og Lissy i cafeteriet, samt Peter 
Jørgensen. 

Dagen bød på sejre til alle hold på nær 
U 12 drengene, der tabte til et meget 
stærkt hold fra Give.

Vi håber på at gentage succesen d. 23. 
marts, sæt derfor allerede nu kryds i 
kalenderen.

D. 28. december havde vi et indløbs-
barn med til pokal finalen, da alle 
samarbejdsklubberne skulle stille med 
et indløbsbarn. Det gav et flot farverig 
indløb. Pokal finalen blev spillet i en 
total udsolgt jyske arena Silkeborg. 
Holdene, som spillede, var Viborg 
mod FC Midtjylland, det var en kæmpe 
oplevelse selv om at FC. Midtjylland 
tabte. D. 13. januar skulle vi have 
haft besøg af Simone Rasmussen og 
Louise Svalastog Spellerberg, som 
skulle have trænet U14-piger, men 
de blev desværre forhindret. Vi håber 
meget på, at de kommer og besøger os 
sener på sæsonen.

Håndboldudvalget

fortsætter næste side



Filskov Idrætsforening, forsat:

Opvisning
Lørdag den 8. marts 2014 deltager 
3 lokale hold i Forårsopvisningen i 
Billund Idrætscenter Programmet er 
i skrivende stund ikke helt færdigt, 
men der venter en dag med hold i 
alle aldre, størrelser og niveauer. Fra 
lokale foreningshold, til Grand Prix 
hold, Landsdelshold og Efterskole 
hold. Over 1.000 gymnaster skal på 
gulvet i løbet af hele dagen, så der er 
lagt op til en fest af en opvisning. 

Lørdag den 15. marts 2014 kl. 9.30 
afholdes vore lokale forårsopvisning 
i Viadukthallen. I år byder vi vel-
kommen til Mini-Mix fra Grindsted. 
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Et hold, som er for gymnaster mel-
lem 10 og 14 år, der også er aktive 
på et hold i deres lokalforeninger. 
Holdet har gymnaster fra hele Billund 
Kommune. I år vil vi efter opvisnin-
gen byde på pølsehorn og pizzasnegle 
i hallens cafeteria. Vi håber igen, at 
der er nogle forældre, som har lyst til 
at hjælpe med at bage. Hold i øvrigt 
øje med opslag i byen og aviser 
for nærmere info om opvisningen i 
Filskov.

Samarbejde med Hejnsvig springhold
Igennem vinteren har vi haft fornøjel-
sen af, at vore Mix hold 6. – 10. klasse 
har haft et endnu tættere samarbejde 
med Springholdet fra Hejnsvig. Det 
er bl.a. blevet til et par weekend-træ-
ninger i løbet af vinteren – og hvad de 
har båret af frugt, glæder vi os til at se 
til opvisningen

Sæson afslutning
Alle hold har sidste træning i sæson 
2013/2014 i uge 11 (ugen før vores 
lokale opvisning)

Gymnastik udvalget

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 44 14 99
bedst efter kl. 18.00



Filskov Idrætsforening, forsat:

Motionsrummet
Vi mangler STADIG 
nøglebrikker/kort !!

Vi vil endnu engang meget gerne 
bede alle der har en nøglebrik, som 
de ikke længere bruger, om at afle-
vere den. 
Enten i postkassen i Hallen eller 
til Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 
eller til Bo Henriksen, Kærtoften 15.
De koster ret meget.  Og så kan vi 
måske slippe for at købe ekstra ind 
endnu en gang.

Lukket hver tirsdag morgen
Husk at motionsrummet er lukket 
hver tirsdag fra 08:00 til 09:30 på 
grund af rengøring.

Husk indskrivning
Husk venligst at ALLE skal skrive 
sig på indskrivningslisten INDEN der 
startes på at træne.

Husk ved genoptagelse af 
abonnement
Hvis du tidligere har haft abonnement 
på en træningsperiode og gerne vil i 
gang igen efter en pause, så kontakt
venligst Andreas Andersen på tlf. 75 
34 87 87 /  20 45 15 52 for at være 

sikker på at din adgang til motions-
rummet virker. 

Smadret spejl i motionsrum-
met – Husk at melde uheld !!
I uge 3 blev der smadret et spejl i 
motionsrummet. Men ingen meldte 
sig som den ”uheldige”.
Hallen har en glas forsikring, så der 
er ikke nogen problemer med at få det 
skiftet rent økonomisk set. 

MEN DET ER VIGTIGT AT 
MELDE SÅDAN NOGET IND. 

Enten til nogen fra hal udvalget eller 
motionsrumsudvalget. Det skal man 
på grund af den risiko der er for at 
nogen kommer til skade på de glas-
skår der hænger tilbage eller ligger 
rundt omkring.
GENERELT skal man huske at melde 
ind hvis der er noget galt/i stykker i 
hallen, så vi kan undgå at noget bliver 
til fare eller gene for andre. 
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Filskov Energiselskab:

Info fra varmeværket
Håndværker er ved at lægge sidste 
hånd på projektet. I skrivende stund, 
er det nye kontor/mandskab facilite-
ter klar til at blive taget i brug, der 
mangler lidt guldtilretning og male-
arbejde i såvel det nye kedelrum samt 
gamle kedelrum, hvor der også skal 
indrettes værksted.

Etablering af kørselsområdet er udsat 
til en tørre periode (forår).
Den nye gasmotor begyndte at pro-
ducere el d.17/12. Pt. er der gas til 
ca. 20 timer el produktion i døgnet. 
Det betyder at pillefyr skal køre 6-8 
timer i døgnet for byens varmefor-
brug passer. De kommende mdr. skal 

bruges på at optimerer gasproduktion, 
så elmotor kan komme så tæt på mak-
simal udnyttelse som mulig.

Der forventes afholdt åben hus og 
indvielse i weekenden 3.-4. maj, mere 
herom senere.

Logo konkurrence
I forbindelse med indvielsen udskri-
ves en konkurrence på et evt. nyt logo 
til selskabet,

Forslag til nyt logo skal være afle-
veret inden udgangen af marts mdr. 
2014.

Filskov Energiselskab

25

LOGO KONKURRENCE
Filskov Energiselskab ønsker at få et nyt logo - derfor udskriver vi en  

ide konkurrence, om hvem der kan tegne den bedste/flotteste logo.
Opgaven går ud på at tegne et logo, hvori der indgår vores vision, om  

grøn energi og co2 neutral - desuden skal de danske fjernvarmeværkers  
logo indgå. (logo ser sådan ud) 

Logoforslaget bedes sendt til
Filskov Energiselskab
Hjortlundvej 13 A . 7200 Grindsted
eller på mail: filskov.energi@mail.dk

Det logo vi vælger som vinder får 
en middag for 2 på Filskov Kro

værdi 800,- kr.
Vi forbeholder os ret til ikke at benytte logoet.
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Filskov Fællesantenne:

Husk at finde holde kana-
lerne 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

MPEG 2 fjernsyn  
= Manglende kanaler
Vi har oplevet et par tilfælde hvor 
nogle medlemmer ikke kunne se digi-
tale kanaler selvom de har et TV der 

er i stand til at modtage digitale sig-
naler. Det viste sig at være fordi de 
pågældende TV ”kun” havde MPEG-
2.
 
Man SKAL have et MPEG-4 TV 
(eller boks) for at kunne modtage se 
de digitale TV kanaler.

Digital boks
Hvis man mangler de digitale kana-
ler 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. 

WEB TV
Man kan se næsten hele ens tv-pakke 
på bl.a. pc og tablets med YouSee 
Web-tv.
Se mere om det på følgende link: 
http://filskov.infoland.dk/wp-content/
uploads/Yousee-WebTV.pdf

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

YouSee Play
Har du bredbånd med hastighed over 2 
Mb/s gennem Filskov Fællesantenne,  
er der gratis adgang til mange millio-
ner musiknumre fra Yousee Play. 
Se mere her: http://yousee.dk/
Bredbaand/YouMusic.aspx

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

Mobil Telefoni via YouSee
Det er også muligt at må mobil tele-
foni  via YouSee Mobil.  
Følgende pakker findes: 
”Mindst”: 2 timers tale, 300MB data:  
129,- pr. måned
”Meget”: 10 timers tale, 500MB data:  
149,- pr. måned
”Mere”: 20 timers tale, 1GB data: 
199,- pr. måned
”Mest”: Fri tale, 3GB data: 
249,- pr. måned

Alle pakker har Fri SMS og MMS , 
Fri Facebook, YouSee til YouSee og  
Fri musik på mobilen
Se mere her: https://yousee.dk/mobil

Support på bredbånd
Har man problemer med internettet 
eller bredbånds produkter skal man 
kontakte YouSee Support på 
70 70 40 40.  

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

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov



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
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Kanal Frekvens Digital
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NDR Kultur Tysk 105.1 753
DR P2 Musik & Kultur 105.7 702
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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. januar 2014

Hastighed Pris pr måned
   2 Mb/512 Kb        129 kr.
   4 Mb/512 Kb        149 kr.
  15 Mb/  3 Mb        199 kr.
  30 Mb/  6 Mb        249 kr.
  60 Mb/ 12 Mb        279 kr.
 100 Mb/ 20 Mb        379 kr. 

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

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
Postbutik

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


