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

Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 75 34 87 87

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

Filskov FDF & FPF 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 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 Lars Poulsen, Omme Landevej 33 75 34 83 84

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



Generalforsamling for 
Filskov Friskole & Børnehave
Den 10. april blev der afholdt general-
forsamling for den samlede institution 
Filskov Friskole og Børnehave.

Bestyrelsen og ledelsens beretning blev 
fremlagt, disse fremgår af Friskolens 
hjemmeside. Ligeledes fremgår til-
synsbrevet fra Kirsten Meisner, der 
fører tilsyn med friskolen og et uddrag 
af friskolens regnskab for 2013. 

I forbindelse med generalforsamlin-
gen var der valg til bestyrelsen. Bente 
Sørensen har valgt ikke at genopstille 
til bestyrelsen. Tak for din indsats de 
sidste to år, du har gjort et stort stykke 
arbejde i bestyrelsen.

Til bestyrelsen blev genvalgt Peter 
Junge og Lisbeth Christensen. 
Desuden blev Susie Mejer valgt 
ind i stedet for Bente Sørensen. 
Suppleanter blev hhv. Gudrun 
Ellingsgaard og Torben Brink.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen 
er Jette Johnsen, Britta Adelsbøll 
og Susanne Røndbjerg.

fortsætter næste side

Filskov Friskole & Børnehave:
 

Bestyrelse orienterer
Valg til forældrebestyrelse 
i børnehaven
Der har været forældremøde med valg 
til forældrebestyrelsen i børnehaven. 
Den nye forældrebestyrelse består af: 
Jacob Buhl (genvalg), Jannie Olesen 
(genvalg) og Annette Jessen.

Tak til Anne Stougaard, som forlader 
bestyrelsen, da hun ikke længere har 
barn i børnehaven. 

Forældrebestyrelsen skal bl.a. arbejde 
sammen med bestyrelsen om en øget 
markedsføring af børnehaven. 
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Filskov Friskole & Børnehave, forsat:
 

Bestyrelsen har konstitueret 
sig som følger:
Formand  Susanne Røndbjerg
Næstformand  Peter Junge
Kasserer Jette Johnsen
Sekretær Lisbeth Christensen
Medlemmer  Brian Nissen 
  Britta Adelsbøll
  Susie Mejer

Se yderligere oplysninger på vores 
hjemmeside; www.filskovfriskole.dk

Bestyrelsen for Filskov Friskole og 
Børnehave

bestyrelsen@filskovfriskole.dk 

Filskov Pensionist forening:
 

Generalforsamling
Vi havde generalforsamling d. 
29.1.2014. Elisabeth Christensen 
ønskede ikke at fortsætte.  Vi siger tak 
for godt samarbejde.

Birgit Rasmussen kom ind i bestyrel-
sen, velkommen til hende.

Børge Lage gik af som revisor, ind 
kom Søren Laustsen. Vi siger tak til 
Børge og velkommen til Søren. Elly 
Jørgensen blev genvalgt.

Bestyrelsen: Formand Gurli Pedersen. 
Kasserer Harry Nielsen. Bestyrelses 
medlemmer: Elly Jørgensen, Mona 
Tyrsted og Birgit Rasmussen.

Den 9. april havde vi underholdning 
ved Dorthe og Hans, som spillede og 
sang.

fortsætter næste side
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Filskov Pensionist forening, forsat:

De havde sanghæfter med, så vi alle 
kunne synge med, der var lidt af hvert 
fra folkeviser til dansk top sange. Ind 
imellem fik vi en lille historie.
Vi havde en rigtig hyggelig eftermid-
dag.

Den 21. maj kommer Lindebjerg og 
viser el-køretøjer. Der bliver mulighed 
for prøveture. Tilmelding til Mona tlf. 
2332 8658 senest d. 14. maj.

Herefter har vi sommerferie i  juni og 
juli måned og starter op igen d. 20. 
august.

Her kommer Biotenik og fortæller om 
pulserende magnetfelt terapi kl. 14.00 
- husk tilmelding til Mona senest d. 18. 
august.

Bestyrelsen

Filskov Hjertestiudvalg:

Nyt fra Hjertestiudvalget... 
Vi har i år fået kontakt til kommu-
nens jobcenter, som allerede nu har 
forskønnet stien flere steder. Bl.a. er 2 
bænke blevet malet. Nogle vil måske 
sige i en for krads farve. Men dette er 
jo også en måde at gøre Filskov kendt 
på, når man færdes langs Den skæve 
Bane enten på cykel eller gåben.

Senere bliver græsset jævnligt klip-
pet, og stien holdt ren. (Det er dog 
ikke et stort problem i Filskov). 

Dog kniber det lidt med at 
huske at samle hundehømmer 
op!!!!!!!!! '
 
Vi forsøger igen i år med at gå hver 
onsdag formiddag kl. 10 fra anlægget. 
Håbet er, at vi kan få mange ud at gå 
sammen en time på stien eller evt. 
andre steder i byen. Ingen tilmelding 
ingen betaling mød blot op J
 
Atter i år indleder Hjerteforeningen 
byfesten den 11. juni kl. 19 fra anlæg-
get. Der er opgaver til børnene, og der 
bliver også uddelt diplomer til dem. 
Vi vil opfordre alle til at møde op, så 
vi også i Filskov er med til at sætte 
fokus på det sunde i at motionere.
 

Hilsen Hjertestiudvalget
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Filskov Kontaktudvalg:

Kontaktudvalget indbyder alle borgere i Filskov og 
Omegn til Borgermøde i Viadukthallen.

Tidspunkt: Lørdag d. 24. maj i tidsrummet  9.30 – 12.30.

Indholdet af mødet vil være:
9.30 – 10.30:  Midtvejsrevision af Filskovs  Udviklingsplan 2008-2018.

10.30 – 12.30:  Afholdelse af den første lokale Work-shop i  forbindelse   
   med igangsættelse af det fælles turismeprojekt for alle 
   lokalområder i Billund Kommune.    

Udover Kontaktudvalgsrepræsentanterne er alle interesserede i Filskov-
området velkomne til at komme og generere lokale idéer til det videre  
forløb af turismeprojektet. Work-shoppen bliver ledet af projektleder, 
Stine Berg, som Billund Landdistriktsråd har tilknyttet turismeprojektet. 

Kontaktudvalget er vært ved en kop kaffe og et rundstykke.

Venlig hilsen
Kontaktudvalget.                 



Filskov Vandværk:

Generalforsamlingen
Afholdtes den 26. marts. Året 2013 
gav et overskud på 42.000 kroner 
mod et budgetteret underskud på 
100.000 kroner. Årsagen til den store 
forskel er primært, at regninger for 
udført arbejde ikke er nået frem inden 
regnskabets afslutning. Året 2013 
bød ikke på ubehagelige økonomiske 
overraskelser.

Vandmålere
Udskiftningen af vandmålere hos 
forbrugerne fortsætter. De udvalgte 
husstande bliver kontaktet af VVS-
installatør Kn. Petersen med henblik 
på aftale om adgang til vandmåle-
ren. Vandmålerne ejes af vandværket, 
så udskiftningen sker uden specifik 
udgift for de berørte husstande.

Renovering
På vandværket er slamtanken (skyl-
letanken) nu renoveret. Mellem byg-
ningen og vejen er vi ved at få lagt 
fliser i stedet for skærver. Det næste 
projekt forventes at være renovering 
af boring 2.
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Bestyrelsen
Nyt medlem af bestyrelsen er Kent 
Røndbjerg. Ud af bestyrelsen gik Lars 
Møller Christensen, der har fået job i 
hovedstadsområdet. De tilbageværen-
de bestyrelsesmedlemmer takker for 
indsatsen igennem fem år.
Nyvalgt formand er Jan Henriksen, 
begge Kærtoften. Se mere på filskov.
infoland.dk.

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 Jan Henriksen, Kærtoften 5. 
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
Mandag d. 30. marts 2014 blev 
der afholdt generalforsamling i 
Viadukthallen for repræsentantskabet.

Formand Bo Henriksen gennemgik 
året 2013 for forsamlingen, som i det 
store og hele havde været et år med de 
løbende opgaver, som arbejdet med 
Viadukthallen giver - Ny aftale med 
Filskov Friskole, briklåse på alle døre, 
ny dankortterminal. Fornyelse af spi-
ritusbevillingen havde voldt lidt pro-
blemer, da der er kommet nye regler 
for hvem og hvordan en spiritusbevil-
ling kunne opnås. Heldigvis viste det 
sig at Britta Pedersen havde de kurser 
o.s.v. der skal til, for at opnå bevillin-
gen og det er således nu Britta der har 
spiritusbevillingen i Viadukthallen. 
(Tak for hjælpen Britta). 

Omkring tilskud og tilskudsberetti-
gelse omkring solvarmen, har man 
været igennem en del ændringer - 
vore vedtægter var et problem, disse 
er rettet til, og med god hjælp af 
vor revisor Erling Lund, Give, skul-
le der være håb forude for at kunne 
opnå tilskuddet. (Vi har i starten af 

2014 opnået status som værende til-
skudsberettiget) Bo måtte konstatere 
at udlejningen havde svigtet lidt i 
2013, og det må forudses, at niveauet 
vil fortsætte i årene fremover. 

Bo kunne ligeledes oplyse omkring 
nye tiltag i hallen i starten af 2014 
- disse byder på installation af nyt 
lydanlæg, således at man i cafeteriet 
og mødelokalet kan høre hvad der 
speakes og foregår i hallen. Anlægges 
kan kobles fra og til som man lyster.

Der skal lyde en stor tak til alle 
frivillige som yder en indsats for 
Viadukthallen - det gælder omkring 
cafeteriet, rengøring o.s.v.. uden alle 
disse frivillige hænder, var det en 
umulighed at "køre" Viadukthallen. 
Tak.

Regnskabet vise et overskud på god 
og vel 100.000 kr., hvoraf cafeteriet 
bidrog med ca. halvdelen, et meget 
flot resultat af cafeteriet, hvor der 
ydes et enormt arbejde gennem året - 
Der skal lyde en kæmpe tak til Britta 
og hendes stab.

fortsætter næste side
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Viadukthallens Forretningsudvalg, 
forsat:

Et flot regnskab for 2013 og det blev 
ligeledes det sidste regnskab som 
kasserer Søren Laustsen afleverede 
for 2013. 
Søren Laustsen valgte at sige stop efter 
30 år som kasserer for hhv Filskov 
Klubhus og Viadukthallen. Søren har 
været med fra 1. dag, da Klubhuset 
blev en realitet, og ikke mindst den 
økonomiske styring omkring bygge-
fasen af Viadukthallen, har været en 
opgave der "trak tænder ud". Søren 
har hele vejen igennem altid haft styr 
på regnskaberne og er til møder altid 
forberedt til at kunne give en status 
på dagen. 
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Tak - er kun et fattigt ord, når man 
skal påskønne Sørens arbejde gennem 
30 år - og det blev derfor også til en 
buket blomster og erindringsgave for 
dygtig og veludført arbejde. 
 
I forbindelse med generalforsamlin-
gen var følgende på valg - foruden 
Søren Laustsen, der ikke ønskede 
genvalg, blev Trine Petersen, Bo 
Henriksen og Verner Søvang Pedersen 
genvalgt, og som nyvalgt i stedet for 
Søren Laustsen blev Ditte Iversen 
valgt. 

Bestyrelsen konstituerede sig samme 
aften og resultat blev således -
Formand - Bo Henriksen
Næstformand - Henning Stech Jensen
Kasserer - Kim Laursen
Sekretær - Trine Petersen 
Torben Jacobsen, Ditte Iversen og 
Verner Søvang - menige medlemmer 
af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmernes ansvars-
område, kan ses af et ophæng i 
Viadukthallen på opslagstavlen. 
Søren Laustsen fortsætter sammen 
med Kim Laursen den 1. tid omkring 
kassereposten.  
Som suppleant - blev Charlotte 
Kastrup genvalgt.

fortsætter næste side
Formand Bo Henriksen og afgående 
kasserer Søren Laustsen.



Viadukthallens Forretningsudvalg, 
forsat:

ØV til slendrian og ødelæggelses-
tendenser i Viadukthallen.
Vi har gennem 2014 set nogle 
ødelæggelsestendenser i hallen - 
Boldrummet - har døren været udsat 
for hærværk - et håndtag er ødelagt - 
da døren er låst med briklås - der skal 
en brik til at åbne døren - døren er 
forsøgt  åbnet uden en sådan, hvilket 
har bevirket, at halvdelen af den fir-
kantede pal der går gennem døren  er 
brækket af  -  dette kan kun ske ved 
en kraftig vridning af håndtaget.

Ligeledes har modulet til scoretav-
len været udsat for et uheld. Ved et 
tilfælde opdages det, at modulet ikke 
virker - modulet var lagt på plads og 
kun ifm omskiftning ved overgang 
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fra vintertid til sommertid opdages 
det, at intet virker. Modulet sendes 
til reparation, hvor det konstateres at 
denne har været tabt, og derved er der 
knækket nogen ledninger. var dette 
uheld ikke blevet opdaget, havde man 
til næste håndboldkamp stået uden 
at kunne bruge scoretavlen, hvilket 
havde været særdeles uheldig.

Uheld kan ske - men sker disse SKAL 
de meldes til een fra bestyrelsen, såle-
des at tingene kan efterprøves og en 
skade evt. udbedres.

HUSK AT RYDDE OP...
Efter bruges af hallen -  SKAL der 
ryddes op, bolde skal i vognene, lyset 
slukkes, og  dørene indtil boldrum 
og hal SKAL være låste.  Senest d. 
9.4.2014 - stod døren indtil hallen på 
vid gab, da der mødte folk kl. 18.45.
Døren var endda holdt oppe med en 
kile - Det er den voksne ansvarlige 
og trænerne der har ansvaret for at 
reglerne overholdes.

fortsætter næste sideTlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted



Viadukthallens Forretningsudvalg, 
forsat:

Ligeledes d. 9.4.2014 - fandt man i 
herre-seniors omklædningsrum  (efter 
træning) en kasse med tomme øldåser 
(Tyske øl) - som det fremgår af reg-
lerne, må man IKKE drikke egne 
øl i omklædningsrummene, øllene 
skal købes i cafeteriet til en speciel 
aftalt pris. Dette bør ikke være nyt 
for seniorspillerne, så det er klart en 
omgåelse af gældende regler. Næste 
morgen kommer der børn og der 
skal ikke omklædes i gammel øl-lugt 
og ikke opryddede omklædningslo-
kaler.  Det er ligeledes her trænernes 
ansvar at reglerne overholdes. Finder 
en sådan overtrædelse sted igen, vil 
bestyrelsen drage den konsekvens, 
at herre-senior fodboldholdet, må 
omklæde udenfor og derved ikke få 
adgang til omklædningsfaciliteterne i 
indeværende sæson. Det er sikkert de 
få, der ødelægger det, for de mange.

HUSK - der er ikke kun bestyrelsens 
Viadukthal - vi er alle medejere og 
alle skal være med til at bevare og 
få tingene til at fungere. Ryd op efter 
dig selv, det er de færrestes mor, der 
kommer og gør det for dig.

Bestyrelsen

Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Sket siden sidst
Vi har overstået vores generalforsam-
ling/årsmøde
Herefter er den nye bestyrelse
Formand & arkivleder: Vera Styrbro
Næstformand: Johannes Alsted
Kasserer: Hugo Eriksen
Sekretær: Verner Søvang
Best. medlem: Johannes Antonsen
Suppleant: Jacob Kristiansen

Vi har også afholdt “Mit Kæreste Eje”
Her var en meget stor interesse, og 
fremmøde. Der skulle blive lavet 4 
udsendelser, som sendes på TV Syd. 
Tidspunktet vil blive oplyst, på 
et opslag ved Købmanden og ved 
Arkivet.

Vores næste arrangement er minde-
højtideligheden ved ”Flyverstenene”
HUSK 3. maj kl. 18.00 på 
Brunbjergvej, herefter på Vildkjærvej.
kl. 19.00 er der foredrag ved 
Erik Knoth. Han fortæller om 
Frihedskæmperen Jørgen Røjel.
Kaffe/brød 50,00 kr. 
Medlemmer 25,00 kr.

fortsætter næste side
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat: 

Åbent hus i Arkivet d. 15. juni 
fra kl. 13.30 til kl. 16.00 (Byfesten)
Vi viser udstillingen fra Billund ”Før 
jernbanen i Filskov 1917”
Der er kaffe på kanden.

Ferielukket hele juli

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. 29426414 
Mail:filskovlokalhistorie@yahoo.dk

Se også vores hjemmeside
Filskov.infoland.dk (under fritid)

Dyrskue i Filskov
Vi skal tilbage til den 19. juli 1930 
her var tilmeldt 90 numre.
Det foregik på arealet over for Kroen, 
her var stande hvor de udstillede dyr 
var. Her var opstillet en tribune med 
talerstol, så præmieuddelingen kunde 
finde sted med maner. 
Der var også en udstilling af land-
brugsmaskiner, ligeledes en tombola 
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med bortlodning, hvor de heldige 
kunne vinde, bl.a. høns og kyllinger.
Efter præmieuddelingen fra tribunen, 
var der fælles kaffebord, hvor der 
blev holdt taler og oplæsning. 
For at det hele skulle ende godt var 
der bal, om det var på kroen eller på 
festpladsen vides ikke.

Her er en pragtfuld griseso.
Den tog måske ærespræmie.

Har du nogle erindringer omkring evt. 
dyreskuer her i Filskov, vil vi meget 
gerne høre din historie.

Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv



Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Europaparlamentsvalg
Jeg vil gerne denne gang starte 
med en opfordring søndag, den 25. 
maj, er en festdag. Der er Europa-
parlamentsvalg, hvor vi i Danmark 
skal vælge 13 af de i alt 751 med-
lemmer af parlamentet, og der ud 
over have en folkeafstemning om den 
fælles patentdomstol.

Uanset på hvilket parti, eller på hvem 
man stemmer personligt, om man 
stemmer ja eller nej til den fælles 
patentdomstol. Så mød op på dit 
valgsted (Filskov Kro) og brug din 
stemme, det er 
demokrati, alle 
har den samme 
indflydelse på 
sammensætnin-
gen på vores 
del af Europa-
parlamentet, og 
på om vi skal 
have en fælles 
patentdomstol.

Det lyder kede-
ligt, men har fak-
tisk ret stor ind-
flydelse på vores 
land.
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Så jeg håber vi ses, i løbet af dagen 
den 25. maj.

Det er en stor fornøjelse at se, at 
Filskovs næste projekt nu også ser ud 
til at lykkes, nemlig FDF Multihus.

Økonomisk har det politisk været 
en lidt svær nød at knække, man 
har søgt tre steder, hvor det politisk 
har været muligt at få indflydelse, 
nemlig hos LAG, Grøn ordning og 
Landdistriktpuljen.

fortsætter næste side
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Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, 
forsat:

 

Det er lykkes alle tre steder at få 
ansøgningerne igennem med gode 
resultater, men kun fordi der er ydet 
et stort og godt stykke arbejde fra alle 
som er involveret i projektet.

Så jeg vil gerne slutte af med at sige 
tillykke til FDF Filskov, og alle andre 
som vil komme til at benytte huset.

Med venlig hilsen
Robert Terkelsen
Mobil 23306054     

Viaduktfestudvalget:

Så nærmer tiden sig...
Vi skal have byfest J og derfor skal 
vi igen i år ned og hjælp med serve-
ring i Sdr. Omme i forbindelse med 
deres Jydefest. Så har de nemlig lovet 
at komme og hjælpe med serveringen 
lørdag aften hos os (så vi i udvalget 
også kan være med til festen J)

SÅ... kom nu ud af busken 
og meld jer frivillig til at hjæl-
pe med servering i Sdr. Omme 
 - lørdag d. 31. maj. (vi skal bruge 10 
personer og det bliver nok mest med at 
hjælpe til i baren)

Tilmelding og yderligere information 
kan fåes ved henvendelse til 
Jan Petersen - tlf. 2395 5985

fortsætter næste side
Gavekort udstedes

Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov
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Viaduktfestudvalget:

HUSK dette års byfest 
d. 11. - 15. juni 

på gensyn J

Man må da også gerne allerede nu 
begynde at lægge hovederne i blød, til 
en god og sjov idé til dette års optog 
J - vi glæder os til at se resultaterne.

Formanden takker af...
Efter 15 gode og sjove år i byfestud-
valget, heraf de 12 som formand, har 
jeg valgt at trække mig så nye kræfter 
kan komme til.

Derfor vil de 2 øvrige medlemmer 
af udvalget (Britta Pedersen og Jette 
Johnsen) MEGET... MEGET gerne 
have noget hjælp hvis byfesten skal 
forsætte fremover J

Så er der nogen som har lyst til at 
bruge lidt fritid på at stable en byfest 
på benene, er de mere end velkommen 
til at henvende sig.

Ring til en af de 3 udvalgsmedlemmer
for mere infomation

Jan - tlf. 2395 5985
Britta - tlf 2365 0467
Jette - tlf. 4013 9330

Med venlig hilsen

Formand
Jan Petersen



                     FDF MULTIHUS FILSKOV  

Filskov er i gang igen…… denne gang med byens kommende FDF Multihus. 
Efter 9 års tilløb sker det – endelig - nu her i 2014.

Filskov er landskendt for byens entusiasme og vilje til at gennemføre de projekter, vi går i 
gang med, og det nye multihus bliver ingen undtagelse. I skrivende stund mangler vi kun 
200.000 kr. og jagten på dem er gået ind, i form af en husstandsindsamling, som er koncentre-
ret i marts og april måned.

FDF har husstandsomdelt en folder til alle sognets postkasser, med oplysninger om hvad der 
skal ske og for hvem det skal ske – hele byen. Vi har afholdt forskellige events i løbet af marts 
måned: 

Salg af FDF Multihus vin, ’Hør og se alt om projektet’ til Filskov Messen og sidst blev der 
afholdt bagagerumssalg ved den gamle FDF hytte. 

Pressen har været flink til at viderebringe vore historier og formidle budskabet, om at vi har 
gang i en husstandsindsamling, som gerne skulle indbringe de sidste kroner. Vi håber det har 
skærpet din interesse for, og lyst til at støtte dette projekt økonomisk, så vi som planlagt kan 
tage første spadestik til september.

Indbetalingen er fuld fradragsberettiget fra den første krone og op til 14.800 kr./person
Skulle din folder have gemt sig, får du lige kontonummeret her: 

 Reg: 3001  Kontonr: 3001 576 984

· Indbetalingen indberettes automatisk til SKAT, såfremt du oplyser følgende ved indbetaling:

· Navn og CPR nr og påført teksten ’Gave FDF Filskov’

Mangler du yderligere informationer om projektet, kan du kontakte kredsleder Niels Ove Svar-
re (2425 0094) eller formand Helle Dahl Schmidt (5137 7608)

Tak for din hjælp 
 

                                                        Hilsen alle FDF’ere i Filskov
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Hansen. Revisor Lis Rahbek og Sonja 
Laustsen. Revisorsuppleant Lone 
Thomsen
Fodboldudvalg
Tage Schmidt, Casper Thorning og 
Mikkel Jørgensen.
Håndboldudvalg
Finn Rosengreen og Solveig 
Røndbjerg, Niels Erik Adelsbøll og 
Kenneth Rahbek.
Svømmeudvalg
Sonja Laustsen og Lis Rahbek (ny).
Badmintonudvalg
Torben Jakobsen og Flemming Junge.  
Gymnastikudvalg
Lone Thomsen, Marianne Kousgård 
Pedersen og Linette Rasmussen.
Motionsudvalg 
Andreas Andersen, Kristina Andersen 
og Tomas Broch.
Cykel- og spindingsudvalg
Bøje Pedersen, Jørgen Herlufsen, 
Lisbeth Fegge og Richard Kristoffersen. 

Alle bestyrelses- og udvalgsmedlem-
mer er præsenteret på vores hjemme-
side.

fortsætter side 23

Filskov Idrætsforening:

Idrætsaktier  
Hvis vi ikke har været, er vi nu på 
vej rundt for at sælger idrætsaktierne. 
Håber alle har lyst til at købe dem 
igen. Udtrækningen kommer i bladet 
til august.
 

Aktivfest
Fredag den 21. marts havde vi aktiv-
fest i hallen, hvor vi havde underhold-
ning for børnene den første time. Der 
efter havde vi pokaloverrækkelse.  
De sidste par timer havde vi diskotek, 
hvor børnene dansede og hyggede sig. 
Det var en god aften med ca. 100 børn 
i hallen.

Generalforsamling
Bestyrelse og udvalg
Ved generalforsamlingen den 27. 
januar, blev der valgt flere nye ind i 
vores bestyrelse og udvalg, medlem-
merne kan ses nedenfor:

Bestyrelsen
Henrik Arvad formand, Dennis 
Lorensen næstformand, Lars 
Thomsen, Mona Jørgensen og Lene 
Carstens (ny). Første suppleant Claus 
Junge og anden suppleant Henning 



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

Selskabslokaler udlejes · Tlf. 9111 6813
v/Gitte & Åse · Sognegårdsvej 9 · Filskov · 7200 Grindsted · www.filskov-sognegaard.dk



Aktivitetskalender

Det sker i Filskov
Maj:

 1. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 3. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Mindehøjtidelighed ved "Flyverstenene"
  kl. 18.00 på Brunbjergvej og herefter på Vildkjærvej.
  Kl. 19.00 foredrag v/Erik Knoth.
 7. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
 7. Filskov Friplejehjem: Modeopvisning kl. 14.00 på Friplejehjemmet.
 16.  Filskov Jagtforening: Brunch hos John Junge fra kl. 9-11. 
 21. FIlskov Pensionistforening: Lindebjerg kommer og viser el-køretøjer
  kl. 14.00 - der er mulighed for prøvetur. Husk tilmelding senest. 14. maj.
 24. Filskov Kontaktudvalget: Borgermøde i Viadukthallen fra kl. 9.30-12.30.
 25.  Europaparlamentsvalg: Mød op og stem på Filskov Kro.

Juni:

 4. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
 5. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 6.  Filskov Jagtforening: Pokalskydning kl. 18.00 på Blåhøj skydecenter 
  for medlemmer af Filskov Jagtforening.
 11. Hjertestiudvalget: Mød op til en frisk gåtur kl. 19 fra anlægget.
 11.-15. Viaduktudvalget: Byfest - så sæt kryds i kalenderen.
 15. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent hus i arkivet fra kl. 13.30 - 16.00.
 20.  Filskov Jagtforening: Banen Rundt kl. 17.00 - Husk tilmelding 
  senest 12. juni til Jesper 2942 6426 eller Arne 5132 7389 eller på listen  
  ved Blåhøj Skydecenter.
 26. Filskov Friplejehjem: Grill kl. 17.30 på Friplejehjemmet.

 
Juli:

 6.-9. Filskov FDF: Sommerlejr for Tumlinge.
 6.-11. Filskov FDF: Sommerlejr for Væbnere.



Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
  

 Maj:
 
  1.    Familieaften m. børnekonsulent Hanne Pedersen, Herborg. 
   Fællesspisning kl. 18.00.
  8.      Møde m. Simon Skals, lærer Grejsdalens Efterskole.
  22.     Møde m. ungdomskonsulent Daniel Præstholm, Grindsted.

 Juni:
  
    6.     Udflugt - mere info følger.     
 
 August:
  
 21.     Opstart med Grill hos Heine og Asta Jakobsen, Brunbjergvej 44. 
   kl. 18.30. Medbring selv kød til grillen, drikkevare og service.

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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3 hold deltaget i Områdeopvisningen i 
Billund, og dagen efter gæstede vores 
store springhold 6. - 10. Klasse Mix 
Hejnsvig ved deres lokalopvisning. 
Traditionen tro blev alle instruktører 
hædret ved opvisningen, og udvalget 
havde arrangeret en hyggelig aften 
med bowling og spisning senere i 
marts. Vi havde en skøn aften med 
grin, hygge og god mad. 

På gymnastikudvalgets vegne, vil vi 
gerne takke publikum for den store 
opbakning til vores opvisning – ca. 
300 tilskuere var mødt op. En stor tak 
til alle der har hjulpet med at bage de 
mange dejlige pizzasnegle, boller og 
pølsehorn, og ikke mindst en stor tak 
til Fairfood for masser af frugt grønt 
til alle. 

I år er Julie Olsen og Mille Knudsen 
i forbindelse med deres store gå-på 
mod og engagement indstillet til 
Vingstedugen. En uge på Vandel 
Efterskole sammen med ca. 150 andre 
14-17-årige, hvor instruktørerne er en 
håndfuld af de tidligere Verdensholds 
gymnaster. En uge spækket med nye 
indtryk, nye venner, inspiration, hygge 
og glæder – og ikke mindst masser af 
gymnastik ☺

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:

Vi vil gerne sige mange tak til de 
afgåede bestyrelses- og udvalgsmed-
lemmer, for den store indsats de har 
ydet. Velkommen til de nye medlem-
mer.

Lederpokal
Lederpokalen gik ved generalforsam-
lingen til Monique Andersen for 
hendes store frivillige indsats i for-
eningen, hvor hun gør en stor indsats 
for gymnastik, en stor tak for det. 
Marianne Kousgård Pedersen var 
også indstillet.

Badminton
Torsdag den 20. marts afholdte vi 
klubmesterskab, med mange gode 
kampe.
Vinder pulje 1: Tobias Linde
Vinder pulje 2: Nikolai Andersen
Vinder pulje 3: Johannes Lind

Gymnastik
Endnu en god sæson blev rundet af 
med en flot opvisning i Viadukthallen 
lørdag den 15. Marts 2014. Ud over 
de flotte opvisninger fra vores egne 
hold bød dagen også på gæsteop-
visning fra Hejnsvig Spring 5. klas-
se samt Mini Mix DGI Sydvest 
Grindsted. Weekenden forinden havde 
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HJÆÆÆLP!!!!
Da vi har været nødsaget til at taget 
afsked med Lone Thomsen udvalgs-
formand gennem 10 år, søger Marianne 
og Linette et nyt og friskt medlem af 
gymnastikudvalget. I første omgang 
er det som medlem, så ser vi hvem 
der tager formandsposten. Giv os et 
kald hvis du er interesseret og vil høre 
mere. 
Til den kommende sæson 2014/2015 
mangler vi i gymnastikafdelingen flg. 
Instruktører og hjælpere:

Puslinge (onsdag kl. 15.45-16.30):
1 voksenhjælp/voksenansvarlig

1.-4. klasse Piger 
(onsdag kl. 17.15-18.15):
1 instruktør (min. 18 år)

1.-4. klasse Drenge 
(onsdag kl. 18.15-19.15):
1-2 hjælpeinstruktører (min. 7. kl.)

Tiderne i ( ) er gældende for sæson 
2013/2014, vi forventer at tage 
udgangspunkt i de samme tider i sæson 
2014/2015

Vi tilbyder kursus til alle!

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:

Lone Thomsen har valgt at fratræde 
sin formandspost til generalforsam-
ling i januar 2015. I den anledning 
skal der lyde et STORT TAK til 
Lone, for de 10 gode år som du har 
bragt Filskov gymnastik.  

Vigtige datoer sæson 2014/2015 - 
Husk gymnastikskole i Vorbasse
Område Billund afholder i uge 
32 Gymnastikskole i Vorbasse 
Fritidscenter for børn fra kommende 
0. klasser til og med kommende 3. 
klasser. Alle 3 dage foregår skolen 
fra kl. 9.00 - 15.00. Lone Thomsen 
er holdleder på skolen, og tilmel-
ding kan ske via www.dgi.dk/sydvest/
gymnastik eller spørg Lone 21968494 
om hjælp senest den 1. Juni 2014.

Børnedag i Billund idrætscenter den 
01. november 2014 for 0. - 6.klasse

Forårsopvisning lørdag den 7. Marts 
2015

Lokalopvisning i Filskov lørdag den 
14. Marts 2015



Filskov Idrætsforening, forsat:

Kontakt Gymnastikudvalget, hvis 
du er interesseret i at hjælpe. Jo 
før jo bedre. Vi glæder os til at høre 
fra dig.

Lone - 21968494
Marianne - 41425620
Linette - 60166525

Håndbold
Så er sæsonen ved at være slut, alle 
holdene har spilledet deres sidste tur-
nekampe. Det er kun U14 Piger, som 
skal til Humlebi Cup d. 2.-4. maj, 
som endnu har kampe, samt damerne, 
som igen i år skal spille sommerhånd-
bold.

Vi har i år haft 6 hold i JHF turnering, 
alle tre børnehold er sluttet midt i 
puljen. Damerne har spillet i serie 2 
efter opbruddet i januar. Der har de 
fået god kamp, og desværre ser det ud 
til, at de rykker ned i serie 3 til næste 
sæson. Derimod kan vi sige velkom-
men i serie 2 til det ene af Filskovs 
herre hold. De sluttede, som 1’er i 
deres pulje og er derfor sikker på at 
skulle spille serie 2 efter sommerferi-
en. Vi håber derfor på igen til næste 
sæson, at kunne sige velkommen til 
to herre hold, et i serie 2 og et i serie 
3.
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Vi har endnu en gang afhold brag i 
hallen, det var en god dag for foræl-
dre og bedsteforældre og ikke mindst 
børnene på banen. Til brag i hallen var 
der arrangeret opråb og dagens spiller 
på begge hold, hvilket var en stor suc-
ces. Når man trængte til sin kaffe, var 
der også kaffe og kage i cafeteriet. Alt 
i alt må vi kalde det en stor succes, 
som vi håber alle vil bakke op om igen 
i næste sæson.

Til sidst skal der lyde et lille opråb 
til alle i Filskov og omegn, nu hvor 
sæsonen 13/14 er ved at være slut, er 
det ved at være tid til at se frem mod 
den nye sæson. Så hvis du har lyst 
til at være træner, hjælpetræner eller 
give en hjælpende hånd i den kom-
mende sæson, så er du meget velkom-
men til at kontakte Solveig Røndbjerg 
(51743533). Der er helt sikker en 
opgave, som lige passer til dig.

God sommer til jer alle
Håndbold Udvalget. 

 fortsætter næste side



Filskov Idrætsforening, forsat:

Fodbold i FIF
Vinteren i Filskov sluttede af med 
året store fodboldattraktion: Lalandia 
Cup, som blev afholdt i weekenden 
28. februar + 1. og 2. marts. Det var 
en stor succés !

U-14 drengene kan ikke få fodbold 
nok, så de har trænet hele vinte-
ren, mens de øvrige hold startede til 
’normal tid’. Med et tidligt forår og 
masser af grønt græs i Filskov har 
der været mange gode træningsdage, 
og i skrivende stund spilles de før-
ste turneringskampe. Vi krydser alle 
fingre for, at vores hold klarer sig lige 
så godt som de plejer og for at de får 
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jævnbuyrdige, udfordrende og sjove 
kampe. 

5 gæve gutter tog for nylig turen 
til Brædstrup, hvor de deltog som 
repræsentanter fra Filskov i FCM’s 
store fodboldskole. De havde alle en 
god dag, og i Filskov er vi stolte af at 
sende så mange spillere afsted.

I Kristi Himmelfartsferien vender 
U-12 og U-14 drenge samt U-13 
pigerne snuden mod nord, hvor de 
skal deltage i Ålborg Cup – god tur !

På senior siden har vi stadig et herre-
hold i serie 5; damerne holder pause.

Har du lyst til at spille fodbold, er 
du altid velkommen i FIF. Du kan se 
vore træningstider på www.filskov-if.
dk 

Hilsen 
Tage Schmidt, Fodboldudvalget

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:

Lalandia Cup 2014
Helt fantastisk ! - så kort 
kan det atter engang siges 
om hvordan det gik til årets 
Lalandia Cup, som endnu 
engang udvidede med 90 
hold til i alt 360 fodbold-
hold, det er bare godt gået 
! Men opvartningen var også helt 
i top. Sognegården fungerede som 
kantine for alle de overnattende, 
som var alle vegne: På skolen, i 
SFO’en, i hallen, på Sognegården, ja 
selv spinningsrummet var inddraget 
til overnattende, glade fodboldspille-
re, -  sikken fest ☺
5 haller var booket, da U-18 pigerne 
fredag den 28. februar spillede bold. 
Pigerne mødte med højt humør, gav 
den hele armen på banen og sang så 
det var en fryd. 

Om lørdagen var det også drenge-
nes tur til kamp. I Filskov spillede 
de mindste og de havde det 
bare sjovt ☺ Såvel 
dem som de lidt ældre 
årgange kæmpede 
alle med en bragende 
intensitet og gejst - de 
spillede for at vinde ! 

Selvom 
niveaet var meget 
højt, lykkedes det 
naturligvis ikke for 
alle at vinde, men 
når kampen var slut, 

alle havde fået en T-shirt og en bade-
billet til Lalandia, så kom smilene 
atter frem, og drengene syntes de 
havde haft en forrygende dag !

Søndag gik 
det atter 
løs fra tid-
lig mor-
gen til sen 
aften, med 
fodbold – 
masser af 
fodbold i 5 haller. I takt med, at 
drengene blev ældre, blev tacklinger-
ne også hårdere, og når A-holdene 

spillede var der ingen ’kære 
mor’ – det var kamp til ste-
gen - i meget høj hastighed 
og kvalitet. 

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Søndag 
aften var 
Filskov 
træt. En 
meget stor del af byens befolkning 
deltog i dette store arrangement som 
dommere, tidstagere, halledere, stod 
i køkkenet i Viadukthallen, gjorde 
alt klar til de mange overnattende på 
skolen, herunder også produktion af 
store mængder mad – 450 overnat-
tende blev det til. 

Herfra skal lyde en KÆMPESTOR 
TAK til ALLE der har givet en hånd 
med i løbet af weekenden eller på 
anden vis deltaget aktivt i Lalandia 

Cup 2014. 

Vi synes det 
har været 
supersjovt 
og livsbe-
kræftende, 

at arrangere Lalandia 
Cup, fordi så mange deltog aktivt og 
positivt – TAK !

Med venlig hilsen 
Lars T, Claus J, Henrik A og Tage S

Motionsrummet
Tilbagelevering af 
nøglebrikker/kort !!
Vi vil endnu engang meget gerne bede 
alle der har en nøglebrik, som de ikke 
længere bruger, om at aflevere den. 
Enten i postkassen i Hallen eller til 
Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 
eller til Bo Henriksen, Kærtoften 15.

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 75 34 
87 87 /  20 45 15 52 for at være sikker 
på at din adgang til motionsrummet 
virker. 

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Gæster observeret i  
motionsrummet
Vi har observeret at der er nogen der 
har haft gæster med i motionsrummet.
Nogen er endda vist blevet lukket ind 
af bagdøren.
Vi gør endnu engang opmærksom på 
at det IKKE er tilladt at tage gæster 
med ind. 
En gæst er en der IKKE har lovligt 
betalt abonnement til motions rum-
met, så det gælder altså også personer 
der tidligere har været gyldigt med-
lem.
Bliver man taget i det vil ens abonne-
ment vil blive lukket uden at man få 
sit kontingent tilbage. Vi vil også vur-
dere om de personer der er involveret 
skal eksluderes.
Det vil vi selvfølgelig gerne undgå. 
Så hold jer nu til reglerne!

Husk at melde uheld !!
Enten til nogen fra hal udvalget eller 
motionsrumsudvalget. 
Det skal man minimere risikoen for at 
andre kommer til skade.
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. 
 

Filskov Kontaktudvalg:

Julebelysning
Alle har nu set den nye julebelysning, 
som blev hængt op i masterne første 
gang i december måned.
Allerede d. 5. december blev de tryk-
prøvet, da stormen Bodil hærgede 
Filskovs gader. Heldigvis blev det kun 
til lidt flytning af belysningen, som 
efterfølgende kunne rettes.
Julebelysningen er blevet til i 
Kontaktudvalgsregi. Der har således 
været arbejdet med projektet i hele 
2013. I den anledning en stor tak til de 
firmaer og foreninger, som har ydet 
både økonomisk og praktisk hjælp til 
at få lavet den ny julebelysning. 

Det er følgende:
FK Trådindustri, Østergaards Smedie
Moni, Bakkeregn, Idrætsforeningen, 
Pensionistforeningen, Antennefore-
ningen.

Endelig har Pia og Søren Elnegaard 
indvilget i at opbevare belysningen 
udenfor sæsonen. 

Lars Thomsen, Sikke Adelsbøl og 
Carsten Rosenberg har siddet i arbejds-
gruppen. Samtidig også en stor tak til 
alle dem, som har givet en praktisk 
hånd med ved montering, ophængning 
og nedtagning. Godt gået. 

Kontaktudvalget



30

Filskov Fællesantenne:

Nyt TV produkt fra 
YouSee – Bland Selv TV
Tv med Bland Selv giver dig frihed 
til at sammensætte din egen tv-pakke.
Man 25 får faste kanaler og kan få op 
til 34 Bland Selv-kanaler.
Man kan vælge mellem mere end 100 
forskellige Bland Selv kanaler, som 
gratis kan skiftes hver måned.
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.

Prisen på en Bland Selv mellempakke 
er det samme som en mellempakke 
med faste kanaler.
Prisen på en Bland Selv fuldpakke 
er det samme som en fuldpakke med 
faste kanaler.

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 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. 
Skal man kunne benytte Bland Selv 
TV skal man huske at boksen skal 
være forsynet med en kortlæser.

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

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

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

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

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 ”Bland Selv” pakker findes: 
”Stor”: Fra fri tale og 2GB data og til 
10 timers tale og 6GB data: 199,- pr. 
måned
”Mellem”: Fra 9 timers tale og 1GB 
data og til 5 timers tale og 5GB data: 
LIGE NU 74,50- pr. måned
”Lille”: (fast) 3 timers tale og 500MB 
data: 99,- pr. måned
Se mere her: https://yousee.dk/mobil

Support på bredbånd
Har problemer med internettet eller 
bredbånds produkter skal man kon-
takte 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



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. april 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.

Har du bredbånd  er der gratis adgang til mere end 20 millioner musiknum-
re fra Yousee Play. 
Med en download hastighed på 15Mb eller derover kan du selv blande up- 
og download hastigheden.

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
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


