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Øvrige nyheder...
Ny bestyrelse i
vandværket...
Læs mere på side 4
Arrangementer i FDF...
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Rigtig mange udflugts
muligheder...
Læs mere fra side 7 til 12

Erindringsdans

Vi danser erindringsdans på friplejehjemmet ca. hver 4. uge,
hvor vi har levende musik og næsten alle beboere er med til
dansen. Pårørende og frivillige deltager også, og der er plads
til flere.

Så alle er velkomne til at danse med, når
vi starter op igen efter sommerferien.
Hold øje med vores aktivitetskalender
på www.filskov.infoland.dk

Aktiv Natur for alle...
Læs mere på side 13
Lederpokal for 13 års
frivillig arbejde...
Læs mere på side 24
Stort amatørcykelløb...
Læs mere på side 28
OG MEGET ANDET...
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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. juli 2018.
Dette blad dækker månederne: maj, juni og juli
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Niels Erik Adelsbøll, Engdraget 5

75 34 83 48

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

Filskov Friplejehjem

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Friplejehjems Venner

Sonja Laustsen, Engdraget 10

75 34 81 44

Filskov Friskole & Børnehave

Brian Nissen, Toften 24

20 73 19 65

Filskov Idrætsforening

Lene Carstens, Åbrinken 3

28 35 89 02

Filskov Indre Mission

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Jagtforening

Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31

51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv

Jakob Kristiansen, Toften 11

51 24 84 75

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Seniorklub

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Holger Villumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps

Jørn Arevad, Åbrinken 2

22 20 81 94

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: infofilskov@gmail.com
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Filskov Vandværk:

Generalforsamling

Vand er noget, der bare skal være i
hanen, hvilket det i reglen også er.
Men der er kortvarige undtagelser.
Formanden kunne i sin beretning se
tilbage på tre tilfælde i det seneste
år, hvor vandforsyningen ikke helt
matchede forbrugernes forventninger.
Ledningsbrud var årsagen i to tilfælde. I det tredje og sidste tilfælde
var der tale om en følerfejl på vandværket. Sådanne fejl får driftslederen normalt automatisk varsel om så
hurtigt, at fejlen bliver udbedret, før
forbrugerne mangler vand, men det
skete ikke denne ene gang på grund
af en fejl i TDCs telefonnet.
Med henblik på sikring af forsyningssikkerhed har vi længe arbejdet for
oprettelse af en ledningsforbindelse
til Grindsted Vandværk. Nu er alle
nødvendige aftaler på plads. VVSfirma Knud Petersen løser opgaven
her i foråret 2018, når vejrforholdene
tillader det.
Vandets kvalitet kontrolleres regelmæssigt af det anerkendte prøvetagningsfirma Højvang. I efteråret 2017
var de landsdækkende nyhedsmedier
meget interesserede i stoffet desphenyl-chloridazon, som vi ikke tidligere

havde hørt om. Nu har Højvang udvidet kontrollen til også at omfatte dette
stof, som ikke er konstateret i Filskov.
På internetsiden www.ler.dk kan
entreprenører og borgere bestille digitale kort over alle typer ledninger i
jorden. Filskov Vandværk er med.
Indenfor fem dage får spørgerne svar.
Folketinget har i december 2017 vedtaget, at alle vandværker skal tilsluttes
denne webtjeneste, og at der skal indføres en udvidet elektronisk løsning.
Fra den 1. juli 2019 skal spørgerne
modtage automatisk svar indenfor et
par timer. I den forbindelse arbejder vi
med opdatering af Filskov Vandværks
digitale kort, der grundlagdes i 2008.
Vi har sammenlignet listen over forbrugere med kortet over ledningsnettet, og allerede her i efteråret 2017 fik
vi udfærdiget en liste over forhold,
der skal undersøges nærmere. VVSinstallatør Kaj Petersen har et vældig
godt papirarkiv, som er os til stor
nytte. Hans fine hukommelse nyder vi
også godt af.
fortsætter næste side
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Filskov Vandværk, forsat:

Ny bestyrelse

Der var udskiftning på to af pladserne
i bestyrelsen. Nye medlemmer er Anja
Nørgaard Nissen, Toften og Johnny
Mikkelsen, Blåhøjvej. Bestyrelsen
konstituerer sig på det førstkommende møde. Kent Røndbjerg er kommet
tilbage og har påtaget sig rollen som
suppleant.

Henvendelse om ny tilslutning rettes
til Filskov Vandværks formand Jesper
Nielsen, Mosegårdsvej 1, 6133 8834,
jespernielsen90@gmail.com.

Jan Henriksen og Holger Villumsen
udtrådte af bestyrelsen. De har begge
været med siden 1998. Jan Henriksen
har været næstformand det meste af
tiden og formand et enkelt år. Holger
Villumsen har været sekretær og kasserer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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

Kontakt

Henvendelse om flytning og regning
rettes til GEV / Grindsted Vandværk,
Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon
7532 1166, e-mail: mail@gev.dk.
Henvendelse om driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold kan
rettes til driftsleder Peder Eriksen,
Gyvelvænget 20, 4089 5972, trineop@hotmail.com.
Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov
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Filskov FDF:

Siden sidst ...
Fastelavnsfest
D. 11/2 havde vi en hyggelig fastelavns eftermiddag.
Vi startede i kirken, og gik derefter i
Multihuset til tøndeslagning og fastelavnsboller.
Generalforsamling
D. 7/3 var der generalforsamling i
FDF.
Bestyrelsen er herefter sammensat
således:
Formand: Helle Dahl Schmidt
Kasserer: Lone Thomsen
Øvrige medlemmer:
Søren Nielsen
Søren Jacobsen
Jacob Kristiansen
Bo Henriksen
Mette Andreasen
Sponsorbanko
Vi takker følgende sponsorer:
Ove Svendsen
XL Byg Sdr. Omme
Bakkeregn
El Salg v. Knud Petersen
Smedeforretningen Moni
Jette Christiansen
Harry Andersen
Den Bette Entreprenør

Anna Koch
Entreprenør Dan Klausen
+ Anonyme
Lan Party
D.13-14/4 var der 18 børn samlet til
en weekend med masser af spil og
hygge.

Kommende arrangementer…
Sankt Hans
D. 23/6 er der Sankt Hans fest i
Multihuset.
Der kan købes mad fra grillen fra kl.
18.
Derefter hjælper børnene hinanden
med at lave heksen, og så tænder vi
bålet kl. 20.
Sommerlejr
D 9-10/6 er der sommerlejr for vores
pilte, tumlinge og væbnere, de skal
overnatte i shelter og telte hos leder
Rikke Nielsen. På lejeren skal de bla.
ud og se på dyrespor.
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Filskov FDF, forsat:

Seniorbrunch
D. 7/7 kl. 10 er der brunch i Multihuset.
Målgruppen er personer over 50 år,
der har deltaget i eller haft interesse
for Filskov FDF. Tilmelding til Jakob
Kristiansen, tlf. 5124 8475.
Mødetider i FDF:
Pilte/Tumlinge (0-4 kl.)
Væbnere (5. kl. og opefter)
Torsdage fra 16.30-18
Vi laver forskellige bål aktiviteter,
leger, er på naturløb, arbejder med reb
og dolk og meget meget andet.

E-Sport
Tirsdage fra 18.30-20.30
Vi spiller computerspil og er med i
turneringer.
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Filskov Seniorklub:

Siden sidst...

Har vi afholdt generalforsamling og
her ønskede Elly Jørgensen at træde
ud af bestyrelsen hun blev afløst af
Søren Laustsen, bestyrelsen ser således sådan ud, formand Mona Tyrsted
næstformand Tove Lûbben, sekretær Tove Pedersen og kasserer Birgit
Rasmussen.
Der var genvalg til suppleanten Edith
Hansen,og da Søren Laustsen nu
trådte ind i bestyrelsen, så var der
en ledig post som revisor. Her blev
Nanna Stoklund valgt. Hugo Eriksen
blev genvalgt som revisorsuppleant.
Vi har også afholdt et foredrag, med
Flemming Nielsen som fortalte om
Kongehuset ,små anekdoter fra den
Kongelige familie, og om han´s snak
med Prins Joakim da han var ved
militæret og om hvordan man blev
rettet hvis man glemte den rette tiltale måde. Vi hørte også om hvor
stolt Dronning Ingrid var over sin
turkisgrønne rollator, da den blev
vist frem første gang (der blev storm
på rådhuset bagefter alle ældre ville
have en rollator i samme farve som
Dronning Ingrid)
Vi fik også en forklaring på, at en af
slottets ansatte havde været i badekar
med Dronning Magrethe

det var dog uden vand og fuldt
påklædt. En hyggelig eftermiddag .
PS. . .
Filskov seniorklub har en fane som
kan bruges ved begravelse eller bisættelse af vores medlemmer.
I skal bare kontakte formanden Mona
Tyrsted på tlf.23 32 86 58.
Nu til kommende arrangementer...
Onsdag d. 9. maj:
Kommunen rundt
Afgang fra kirken kl. 10.00
Robert Terkelsen er vores guide, og
vi får en rundvisning og kaffe på rådhuset.
Undervejs får vi frokost ved Time Out
pølsevognen i Billund
Pris: Medlemmer 250 kr.
Øvrige: 300 kr.
ABSOLUT SIDSTE TILMELDING
søndag d. 6. maj til Mona tlf. el sms
23 32 86 58.
Onsdag d. 13. juni:
Ankerfjord Hospice i Hvide Sande
Afgang fra kirken kl. 10.30
fortsætter næste side
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Filskov Seniorklub, forsat:

Hjertestiudvalget:

Vi kører via Tarm og Skjern for så at
spise middag, inden vi ankommer til
hospice.
Pris: medlemmer: 400 kr.
Øvrige: 500 kr.
Prisen er inkl. middag og senere kaffe
på hospice.

Viaduktmarch 2018

ABSOLUT SIDSTE TILMELDING
mandag d. 11. juni til Elisabeth tlf. el.
sms 23 31 59 83
Herefter holder vi sommerferie, vi
ønsker alle en god sommer.
Hyggeeftermiddage starter igen onsdag d. 15. august kl. 14.00
Bestyrelsen

I år starter byfesten onsdag den 23.
maj kl. 18.30 fra Multihusets bålplads.
Vi går en tur på Hjertestien og slutter
af ved bålpladsen, hvor der er pølser,
brød, snobrød og vand til alle.
Hilsen
Hjertestiudvalget
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

Arrangementer...

4. maj Mindehøjtidelighed ved
"Flyverstenene" Brunbjergvej kl.
18.00 og derefter Vildkjærvej.

18. juni Aftentur til Enstedgård
Vildkjærvej. kl. 18,30 fra
Viadukthallen.

Efterfølgende kaffe i arkivet.

Mogens Sommer fortæller om liv og
virke i Omvrå.

27. maj Åbent hus i Arkivet
(søndag i byfesten)

Bemærk: Begge ture er med samkørsel i egne biler. Tag selv kaffe /the
med. Arkivet give kage.

Fra kl. 13,30 til 16,00. Udstillingen
fra Billundcentret om Postvæsenet i
Filskov vises.

Ret til ændringer

4. juni Udflugt kl. 18,30 fra
Viadukthallen til Harrild hede.
Carsten Sander Christensen fortæller
om stedet og naturen.

Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Filskov Kirke:

Arrangementer
Søndag den 17. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven SOMMERFEST
Traditionen tro skyder vi sommerferien i gang med et brag af en sommerfest i præstegårdshaven i Blåhøj.
I år får vi besøg af:
”Pigen med Paraplyen”, der i en
musikalsk forestilling fortæller om
pigen, der med sin paraply flyver op
på himlen og maler regnbuer og får
solen til at skinne.

Men en gang skete der det forfærdelige, at en ond heks fortryllede
pigens paraply, så den blev helt sort,
og det var jo ganske forfærdeligt, for
så kunne hun jo ikke længere male
regnbuer – eller få solen til at skinne.
Til hele dette eventyr får hun hårdt
brug for de fremmødte børns hjælp,
og sammen vil de begive sig ind i en
fantastisk verden, vor de blandt andet
vil møde en ond heks, trylleri og ikke
mindst ”Den lille Grå Sommerfugl”,
”Sneglen, som aldrig nåede så langt”,
” Fuglen Petri” samt mange andre
glade venner. Og det hele ender godt
☺
Det er Julie Wieland, som vi kender
fra babySalmesang, der har taget sine
musikalske venner med.
Der er lagt op til en skøn sommerfest
Tirsdag den 19. juni fra kl. 8.00
SOGNEUDFLUGT FOR BLÅHØJ
OG FILSKOV
Sogneudﬂugten går i år til Viborg
Domkirke og Mønsted kalkgruber.
Undervejs til Viborg, kører vi til Hald
Ege, hvor vi nyder en kop kaffe og
fortsætter næste side
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Filskov Kirke, forsat:

et rundstykke, og ikke mindst den
fantastiske udsigt over Hald sø og
Dollerup Bakker.

Herefter fortsætter vi til Viborg
Domkirke. Viborg Domkirke er
med sine to tårne byens særlige vartegn. Kirkens historie går tilbage til
1100-tallet, men efter flere voldsomme brande, den sidste i 1726, er kun
den gamle krypt tilbage. Resten er
genopbygget.

Den nuværende kirke blev indviet i
1876. Fra 1901 til 1913 gik kunsteren
Joakim Skovgaard og hans hjælpekunstnere rundt og dækkede vægge
og hvælvinger med Skovgaards farvestålende udlægning af bibelhistorien; et helt enestående og fantastisk
kunstværk, som er det største samlede
arbejde, der nogensinde er overdraget
en dansk kunstner.
Efterbesøget i Domkirken, kører vi
til den gamle kgl. Priviligerede kro
”Grønhøj Kro”, hvor vi spiser middag.
Der er desuden også en spændende
Morten Korch museum.

Efter middagen går turen videre mod
Mønsted Kalkgruber.

Husk varmt tøj!

For i gruberne
er der konstant og året rundt 8 grader.

fortsætter næste side
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Filskov Kirke, forsat:

Mønsted kalkgruber er verdens største
kalkmine, hvor der i mange århundreder er blevet brudt kalk, blandt andet
til fremstilling af mørtel til opbygning
af kirker og klostre. Helt frem til
1953 var der kalkbrydningsaktiviteter
i minen.

vandring rundt i dette fascinerede
underjordiske landskab.
Afgang fra Filskov kirke kl. 8.00
Afgang fra Blåhøj kirke kl. 8.15
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
Deltagerpris: 200 kr.
Tilmelding senest den 11. juni til:
Karin Engmarksgaard: 75 34 50 61

Minen er nu om dage mest kendt som
en turistattraktion, hvor der af og til
afholdes koncerter i de flotte, næsten
domkirkelignende store rum. Men
faktisk udnyttes minen også stadig
industrielt. Arla har lejet en stor del
af gangarealet i minen til modning af
Riberhus grubeoste.
På grund af den konstante temperatur
er klimaet også velegnet til flagermus, som der er mange af i Mønsted
kalkgruber.
Der kører et lille tog rundt i minegangene, som de gangbesværede kan
benytte, og ellers er det en fantastisk

Torsdag den 28. juni kl. 14.30
i Filskov Kirke
GUDSTJENESTENESTE
MED ALTERGANG
For Filskov Friplejehjem og pensionister.
I
samarbejde
med
Filskov
Friplejehjem afholdes der en gudstjeneste i Filskov kirke for alle beboerne
på Friplejehjemmet, samt alle interesserede pensionister i Filskov.
Efter gudstjenesten inviterer Filskov
menighedsråd på en kop kaffe på
Friplejehjemmet.
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Billund Kommune:

Aktiv Natur for Alle i Filskov
- nu sker der noget!
I de kommende måneder vil der ske
ting og sager i og omkring Filskov,
når projektet ”Aktiv Natur for Alle”
går ind i anlægsfasen. Herunder kan
du få svar på 5 vigtige spørgsmål om
projektet.

Hvad handler det om?

Projektet omhandler afmærkning af
et ”kløverblad” af 4 vandreruter af
forskellige længde. Hertil kommer
anlæg af et mødested og 6 spændende
”hotspots”, der skal gøre de 4 ruter til
attraktive udflugtsmål. Mountainbikeruten, der netop er færdiggjort med 1.
etape, er også en del af projektet.
Alle 4 kløverruter udgår fra ”Min
Købmand” centralt i Filskov, hvor der
etableres et mødested med information om ruterne. Mødestedet og de 6
Hotspotelementer bygges af massive
egesveller.
De 6 Hotspots er: Madpakkehus ved
MTB-banen, landskabsskulptur ved
Mindestenen ved Vildkærvej, siddeelement ved Mergelgraven, platform
ved Omme Å, hængekøjeskov langs
Den Skæve Bane, og udsigtselement
ved Hjortlund Sø.

Hvem er med?

En række Filskovborgere deltog i
2015 i en workshop i Viadukthallen,
hvor der blev indsamlet idéer til oplevelsesmuligheder i naturen omkring
byen. Herefter er mange lokale ildsjæle blevet engageret i 5 forskellige
arbejdsgrupper, der på hver sin måde
bidrager til projektets gennemførelse.
Stigruppen har været med til at foreslå ruteforløb og planlægge afmærkning af ruterne. Du kan høre mere om
stierne ved Hjertesti-gang onsdag d.
6. juni i forbindelse med Byfesten.
Fortællegruppen er i gang med at
finde og beskrive oplevelsespunkter på ruterne, der skal formidles
via en folder og den gratis App
”Endomondo”.
Markeringsgruppen arbejder med
at udarbejde tekster til 40 store markeringspæle, der skal give ruterne en
ekstra oplevelsesdimension. Gruppen
vil inddrage byens borgere ved
Byfesten, hvor der opstilles en stand
lørdag og søndag.
fortsætter næste side
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Billund Kommune, forsat:

Gruppen for Håndværk og råstyrke
skal efter behov bidrage med forskellige praktiske opgaver i anlægsfasen.
MTB-gruppen er i fuld gang med at
etablere Mountainbike-ruten lang den
Skæve Bane.
Filskov Friskole står for etablering af
en af de 4 ruter som Skolespor.
Arkitektfirmaet Gustin er konsulent på opgaven og har bl.a. tegnet Hotspotelementerne. Billund
Kommune, Natur- og Friluftsliv, koordinerer og styrer projektet.
Hvem lægger jord til?
Størstedelen af ruterne afmærkes langs
offentlige og private fællesveje og private markveje. Enkelte steder afmærkes trampestier på arealer, hvor der
ikke tidligere har været en sti. De 7
Hotspot-elementer anlægges på arealer ejet af Banedanmark og private
lodsejere. Vi er glade for, at så mange
har sagt ja til at indgået frivillige
aftaler om afmærkning af stien. Det
har været afgørende for, at projektet
kunne realiseres. Efter aftale skal lodsejere og frivillige fremover bidrage
med vedligehold af vandreruter og
Hotspots.

Hvor og hvornår sker der noget?
På kortet herunder ses ruterne og placering af mødested og
Hotspotelementer. Anlægsfasen
starter i løbet af maj måned og
strækker sig til starten af oktober.
Vi arbejder hårdt frem mod, at der
kan holdes indvielse af hele projektet d. 12-13. oktober.
Hvem betaler?
Projektet udspringer i Billund kommunes sundhedspolitik, og har til
formål at motivere til en sundere
livsstil ved at forbedre mulighederne for, at Filskovs borgere og
besøgende kan være aktive i naturen. Nordeafonden, Friluftsrådet
og Billund Kommune har støtte
projektet med tilsammen 2,3 mill.
kr. Derudover har Mountainbikebanen modtaget ca. 80.000 kr. via
Grøn Ordning (Vindmølle-fond).
fortsætter næste side
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Billund Kommune, forsat:
Yderligere spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Anne-Vibe Jensen,
Billund Kommune på mail: avrj@billund.dk, tlf. 41721448. Se også Billund
Kommunes hjemmeside https://billund.dk/oplevelser/natur-og-friluftsliv/naturprojekter/igangvaerende-projekter/aktiv-natur-for-alle/
Oversigtskort over projektets 4 kløverruter og hotspots.
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Billund Kommune, forsat:

Udsigten fra hotspot ved Mergelgraven.

Udsigt fra hotspot ved Omme Å.

fortsætter side 22

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 - 12.00

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...

os på
!

Filskov
!

Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk

Filskov-IT
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.filskov-it.dk

Det sker i Filskov
MAJ

2. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 19.00-21.00.
4. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Mindehøjtidelighed ved "Flyver		 stenene" Brunbjergvej kl. 18.00 og derefter Vildkjærvej.
		 Efterfølgenden kaffe i Arkivet.
5. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
5. Filskov Jagtforening: Pistolskydning.
7. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 9.30-11.30.
7.-9. Filskov Friskole og Børnehave: Fagdage 0.-9. kl.
9. Filskov Friskole og Børnehave:Besøgsdag børnehaven kl. 9-15.
9. Filskov Seniorklub: Udflugt kommunen rundt - afg. kl. 10 fra kirken.
13. Filskov Friskole og Børnehave: Konfirmation 7. kl.
14. Filskov Friskole og Børnehave: Blå mandag 7. kl.
15. Filskov Friskole og Børnehave: Gå-prøve 0. kl. Cyklistprøve 6. kl.
16.-17. Filskov Friskole og Børnehave: Hyttetur 0.-3. kl.
19. Filskov Jagtforening: Brunch hos Carsten Rosengreen - Stilbjerg.
		 Kaffe og rundstykker 25,- kr. pr. person. Kom og fortæl om din jagt.
23. Filskov Hjertestiudvalg: Viaduktmarch kl. 18.30.
23.-27. Filskov Viaduktfestudvalg: Byfest 2018.
24. Filskov Friplejehjemmets Venner: Ældresagens Musikcafé fra
		 Billund kl. 14.30
27. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åbent hus i fra kl. 13.30-16.00.
29. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
30. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus skolen.
31. Filskov Friskole og Børnehave: Forårskoncert, Sognegården kl. 19.

JUNI

4. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 9.30-11.30.
4. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Udflugt kl 18.30 fra Viadukthallen til
		 Harrild hede. Carsten Sander Christensen fortæller om stedet og naturen.
6. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra 19.00-21.00.
9.-10. Filskov FDF: Sommerlejr for pilte, tumlinge og væbnere.
13. Filskov Seniorklub: Udflugt til Anker Fjord Hospice i Hvide Sande.
14. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
15. Filskov Jagtforening: Pokalskydning i Blåhøjskydecenter kl. 18.00.
16. Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag.
		
fortsætter næste side

Det sker i Filskov
JUNI

17. Filskov Kirke: Sommerfest i præstegårdshaven kl. 14.00.
18. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Aftentur til Enstedgård, Vildkjærvej
		 Afgang fra hallen kl. 18.30.
		 Mogens Sommer fortæller og liv og virke i Omvrå.
19. Filskov Kirke: Sogneudflugt - se mere inde i bladet.
20. Filskov Friskole og Børnehave: Lektiecafe slut.
22. Filskov Jagtforening: Banen rundt.
23. Filskov FDF: Sankt Hans fest i Multihuset kl. 18.00.
24. Filskov Idrætsforening: Amatørcykelløb i Filskov kl. 10-14.
26. Filskov Friskole og Børnehave: Evt. bestyrelsesmøde.
28. Filskov Kirke/Friplejehjemmets Venner: Gudstjeneste for beboer på
		 Friplejehjemmet og pensionister kl. 14.30. Efterfølgende kaffe
		 på Friplejehjemmet.
28. Filskov Friskole og Børnehave: Dimission 9. kl. - kl. 19.
29. Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag 0.-9. kl.
30. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.

JULI

		
Filskov Lokal Historisk Arkiv:Sommerferie - åbner igen i august.
Filskov Friskole og Børnehave: Sommerferie
		 Børnehave og SFO er lukket i uge 30.
Filskov Seniorklub: Sommerferie.
7. Filskov FDF: Seniorbrunchkl. 10.00 - tilmelding til Jakob Kristiansen
				

AUGUST

10. Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence Filskov Fiskesø
		 fra kl. 16.30 - 20.30.
12. Filskov Friskole og Børnehave: 1. skoledag 0.-9. kl. - kl 9-12.
15. Filskov Seniorklub: Hyggeeftermiddag kl. 14.00.
21. Filskov FDF: Opstart E-Sport.
23. Filskov FDF: Opstart for pilte, tumlinge og væbnere.
			

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

Hjortlundvej 13 A · Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8348 · www.filskovenergi.dk

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Maj:
		
3. Familieaften ved Børneklub. Fællesspisning kl. 18:00. Møde start kl. 19:00
			 Ved Poul Oslo, Lunderskov.
17. Møde ved Nils Andersen, Landssekretær Menighedsfakultetet.
			 Emne "Helligånden" indsamling til Menighedsfakultetet
			
Juni:
1.-3. IM Årsmøde festival på Mørkholt Camping
15. Sommer-sammenkomst. Fodboldgolf i Filskov. Fællesspisning - tilmelding
			 nødvendig. Kontakt Jakob Kristensen
Juli:
		 Sommerferie.
August:
17. IM opstart hos Lene og Jakob kl. 18:30. Medbring selv kød til grillen.
21. Kredsmøde i Bække kl. 19:30 ved Bjarne Hvidberg, Tistrup.
23. Møde ved Hanne Legarth, Ringive. Lærer på LTC.

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 5 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
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Udsigt ved hotspot ved Hjortlund Sø.

Møde med de frivillige i Viadukthallen.
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Stigruppe på tur til Hjortlund Sø.

Tidsplan:
April 2018: Udbud af opgaven til entreprenører.
Maj 2018: Valg af entreprenør og igangsætning af opgaven.
Maj-september 2018: Anlæg af hotspotelementer og afmærkning af ruter
Juni 2018: færdige tekster til markeringspæle
August-september 2018:
Færdiggørelse af folder og opload af tekster i Endomondo.
12. oktober: Indvielse af Skolespor
13. oktober: Indvielse af Kløverstier og Hotspots.
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Siden sidst...

Idrætsforeningen har 20. marts 2018
afholdt generalforsamling og bestyrelse samt udvalg ser fremadrettet således ud:

Bestyrelse

Tomas Broch, Tanja Edlefsen,
Charlotte Hansen, Lars Thomsen og
Lise Reichstein

Udvalg

Fodbold: Susanne Røndbjerg, Casper
Thorning
Håndbold: Finn Rosengreen, Ditte
Sølund Kristensen, Simone Sølund
Kristensen, Sikke Adelsbøll
Cykel og Spinn: Bøje Pedersen, Arne
Liltorp Iversen, Jørgen Herlufsen,
Richard Kristoffersen
Gymnastik: Cecilie Jessen, Nina
Lykke Olsen
Motion: Andreas Andersen, Tomas
Broch
Grundet manglende opstilling til svømmeudvalget, blev dette nedlagt. Den
pågældende time i Magion overgår til
Grindsted svømmeklub, der forsøger
at videreføre ordningen i deres regi.

Lederpokalen

Lederpokalen blev tildelt Henrik
Arvad, der i 13 år har været en del
af udvalg og bestyrelse i Filskov
Idrætsforening. Han har besiddet
posten som formand i snart 10 år,
været en del af styregruppen bag
Lalandia Cup i 7 år og suppleret
kasserposten i snart 5 år, ligesom
han til stadighed har fundet tid til at
være aktiv i idrætsforeningen.
Henrik er altid gået helhjertet ind
i tingene og gør intet halvt. Derfor
har han også gennem sine 10 år
som formand altid formået at følge
med på alle områder af idrætsforeningen og er trådt til de steder,
hvor der har været brug for hjælp
- uanset opgavens størrelse.
På den baggrund vil vi i bestyrelsen
ligeledes gerne takke Henrik for sit
store arbejde og engagement i alle
årene.
fortsætter næste side
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Udendørssæsonen forår 2018
Alle er velkomne – nye som ’gamle’ spillere.
Træningstider for udendørssæsonen ser ud som følger.
Al træning foregår på Filskov Stadion, hjemmekampe fordeles i Filskov og
Blåhøj.
FODBOLD - Udendørstræning på Filskov Stadion
Mandag 17-17.30
Sandkassebold
4-5 år
				

Forældrene
Holdleder/hjælpetrænere: NN

Mandag 17-17.45
U6-U7
2011-2012
				
				
				

Lars Thomsen
Bent Sandfeld
Søren Elnegaard
Hjælpetræner: Oscar Neergaard

Mandag 17-18.00
U8/U9
2009-2010
				

Martin Nielsen
Hjælpetræner: Mikkel Christensen

Mandag 17-18.15
U10-U11-U12 2007-2008
				
				

Jesper Nielsen
Kent Jørgensen
Mads Søgaard

Mandag 17-18.15
U10-U11-U12 2005-2006
				

Tage Schmidt
Hjælpetræner: Andreas Kieffer

Mandag 18-19.00
U15
2002-2004
				
				

Christian Egeskov
Hjælpetræner:
Julian Madsen Kastberg

Mandag 19-20.30
Onsdag 19-20.30		

Træner: Julian Madsen Kastberg
Holdleder: Casper Thorning

Kun kampe

Senior
Oldboys

Holdleder: Mads Søgaard

fortsætter næste side
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Lalandia Cup 2018

Så fik vi afviklet Lalandia Cup for 7.
gang. Det var endnu en gang en stor
succes. Vi havde 492 tilmeldt hold
fordelt i 6 haller over 3 dage.
Skolen havde 1200 overnattende, fordelt på Filskov skole, Blåhøj skole og
andre steder i byen, det styrede Peter
Junge og Britta Adelsbøll til ug. Stor
tak til alle hjælper der har hjulpet med
at få det til at fungere på skolen. Vi får
altid stor ros for deres mad og overnatning.
Tak til Blåhøj Idrætsforening, de passede Blåhøj hallen alle dage, det klarede de rigtig flot. Tak til Lalandia, alle

vores sponsorer og alle frivillige
for hjælpe, så vi kunne få et godt
fodbold stævne.
Tak til alle haller for godt samarbejde.
Alle vores sponsorer havde vi inviteret til fodbold golf den 19. april.
Vejret var perfekt og vi havde nogle
hyggelige timer sammen med dem.
Vi spillede om den store vandre
pokal som Mikkel Jørgensen fra
Martinsen der vandt.
Vi glæder os til Lalandia Cup 2019,
som afvikles fra den 1. til 3. marts
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Lidt flere billeder fra Lalandia Cup sponsordag
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Stort internationalt
amatør-cykelløb

Stort internationalt amatør-cykelløb
kommer til Filskov søndag d. 24. juni
2018.
I forbindelse med afviklingen af Grand
Fondo Cykelløbet kommer 1200
amatørcykelryttere igennem Filskov.
Udover rytterne forventes der også
besøg af ca. 2000 tilskuere.

Dagen forventes at blive en festdag, hvor folk udefra, sammen
med lokale, kan fornemme suset
fra kvalifikationsløbet til verdensmesterskabet i landevejscykling for
amatører – verdens største amatørcykelløb.

I samarbejde med Dansk Cykelunion
og Grindsted Cykelklub er lokale frivillige, med udgangspunkt i Filskov
Cykelklub, med til at arrangere cykelløbet, som foregår i tidsrummet 10 - ca.
14. Rytterne kan forventes til Filskov
fra omkring middagstid. Peterspladsen
bliver rast for rytterne, hvor både
ryttere og tilskuere kan købe mad og
drikkelse. Arbejdsgruppen er allerede i
gang med at arrangere underholdning,
parkering og fortæring og skal også stå
for at skaffe flagposterne til Filskovs
del af ruten.

Venlig hilsen
Cykeludvalget.
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Generalforsamling i Filskov
fællesantenne

Tirsdag. d 23. januar afholdt Filskov
fællesantenne generalforsamling. På
valg var Andreas Andersen og Jan
Henriksen og de blev begge genvalgt.
Det betyder at bestyrelsen fortsætter
arbejdet i denne konstellation.
Formand: Henrik Hansen
Næstformand og sekretær:
John Skou.
Kasserer: Andreas Andersen.
Øvrige i bestyrelsen er Jan Henriksen
og Johnny Mikkelsen

Nye priser

Som varslet allerede i efteråret 2017
har YouSee foretaget en regulering af
priserne på tv-pakkerne pr. 1. januar
2018.
De nye priser for hele 2018 er følgende og vil som tidligere blive opkrævet
kvartalsvis:
Grundpakke: 2310,- kr.
Mellempake: 4673,88 kr.
Fuldpakke: 6168,48 kr

Ang gamle tv-bokse

Hvis man stadig har en af de gamle
YouSee tv-bokse er der her ny og
vigtig information fra YouSee og man

bør måske overveje at skifte til en af
de nye tv bokse.
Flere af de velkendte tjenester på den
gamle YouSee Plus tv-boks lukker
nemlig ned fra den 31. marts.
Fra denne dag lukker YouSee Plus
tv-boksen (Samsung). Hvis man vælger at beholde tv-boksen, kan man
stadig se tv, optage programmer,
sætte live-tv på pause og se gemte
optagelser.
Men pr. 31. marts 2018 har man ikke
længere adgang til:
• Start forfra
• Tv-arkivet
• YouSee Film & Serier
• YouSee Musik*
• Paramount+**.
* Man beholder YouSee Musik, hvis
man har det via sit mobilabonnement.
**Man beholder Paramount+, hvis
man har Fuldpakken eller den ny
tv-boks.
Man vil heller ikke kunne få teknisk support eller hjælp, hvis der
opstår problemer med tv-boksen. Til
gengæld vil man heller ikke længere blive opkrævet for sit Plus- og
OnDemand-abonnement.
fortsætter næste side
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YouSee anbefaler alle med en
Samsung tv-boks at skifte til den nye
YouSee Tv-boks. Udover at man får
en langt bedre og hurtigere tv-boks,
vil de fleste også spare penge på
abonnementet.

Stream din tv-pakke i udlandet

Så er der godt nyt til alle med en
YouSee tv-pakke.
Fra den 1. april kan man nemlig
streame alt indhold i sin tv-pakke
i hele EU. Så kan man både følge
danske fodboldlandskampe, se næste
afsnit af yndlingsserien samt holde

sig opdateret på de lokale nyheder,
selvom man fx slikker sol ved den
franske riviera. Også YouSee Musik
er tilgængelig på rejser i EU. Der skal
man blot logge på via web eller app.
Muligheden for at tage tv-pakken med
til andre EU-lande er et resultat af nye
EU-regler. Ved at ophæve geoblokering, giver det alle europæiske forbrugere adgang til deres indholdstjenester
i hele EU.
Det bliver selvfølgelig også muligt at
streame serier fra fx HBO Nordic og
Viaplay via YouSee fra den 1. april.

VM kampe på TV2 sendes i
4K/Ultra HD-kvalitet

Under sommerens VM-slutrunde
i Rusland får YouSee’s kabel-tvkunder mulighed for at følge det
danske landshold i knivskarp 4K/
Ultra HD-kvalitet
Når Danmark indleder sin femte
VM-slutrunde i Saransk mod
Peru lørdag 16. juni kan alle
kabel-tv-kunder med den nye 4K
tv-boks og et tv, der understøtter
4K/Ultra-HD, følge opgøret i den
skarpeste billedkvalitet nogensinde.
fortsætter næste side
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Det er alle de VM-kampe, som sendes på TV 2, der bliver sendt i den
nye Ultra HD-kvalitet, som er ni
gange skarpere end almindelig HD.
Herudover vil kampene blive vist i
High Dynamic Range (HDR), som
giver ti gange højere dynamik i gengivelsen.

Måndens premiere-film
på Yousee-tv-boksen

Hver måned er der mulighed for
at se en ny gratis premiere-film fra
YouSee. Det kræver dog at man har
yousee- tv-boksen.
I januar måned var det f.eks filmen ” Den bedste mand” om bokseren Jørgen ”gamle” Hansen der var
månedens film. Man finder filmen
på den selvstændige kanalplads som
sender premierefilmen. Kanalpladsen
ligger som den næstsidste, lige før
netflix.
På kanalen vil man også kunne se
trailer samt få information om filmen.
Gratis premierefilm er jo et tilbud fra
YouSee hvor der hver måned kommer en ny aktuel film. Man kan se
filmen, når man vil. Hvor man vil.
Og lige så mange gange som man vil

Mulighed for flere tv-bokse.

Hvem kender ikke situationen. Man
har flere fjernsyn men kun en tv-boks.
Det problem er der nu en mulighed
for at få løst. YouSee har lanceret
et nyt abonnement der hedder ”tv i
flere rum”. Her kan man få op til 4
tv-bokse tilknyttet hjemmet. Prisen er
99 kr pr. måned. Uanset hvor mange
tv-bokse man vælger.
Se på yousee.dk hvordan man kan
benytte sig af dette abonnement.

Filskov fællesantenne
på Facebook

Vi er at finde på Facebook. Gruppen
”Filskov fællesantenne” har allerede
en del medlemmer og er du endnu
ikke tilmeldt kan vi kun kraftig opfordre dig til at gøre det.
Vi sørger for en løbende og omfattende opdatering og information på
siden så man hele tiden har mulighed
for at følge med i de seneste nyheder
og muligheder. Samtidig kan vi lave
opslag med links til YouSee så man
hurtigt og nemt kan komme hen til
de YouSee sider der fortæller og viser
hvordan man skal gøre og forholde
sig til de forskellige ting man er i
tvivl om.
fortsætter næste side
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Kort sagt forsøger vi så godt vi kan at
opdatere om alt lige fra driftsstatus,
gode tilbud og orientering om nyskabelser fra YouSee osv. Samtidig har
man også her mulighed for at stille
spørgsmål til os hvis man er i tvivl
om noget. Vi vil så forsøge at besvare
dem så godt vi kan.
Vi vil gerne være så aktuelle som
muligt og være i direkte kontakt og
dialog med vores trofaste medlemmer så de får den allerbedst service.
Og her har de sidste par måneder vist
at denne Facebook gruppe har været
helt ideel til at give jer kunder hurtig
og nyttig information om de forskellige hændelser der er sket.

Tilflytning eller Udflytning

Tilflytning eller udflytning bedes
hurtigst muligt meddelt til kasserer
Andreas Andersen på 30653005 eller
75348787, så vi har mulighed for at
få ændringen meldt til vores regnskabsfører og YouSee.
Og det giver også en meget større
mulighed for at den TV pakke og
en eventuelle bredbåndspakke man
gerne vil have kan være helt på plads
på dagen man flytter ind.

Driftsstatus.

Man har altid mulighed for at få et
overblik over driftsstatus på ens egen
adresse. Det gælder både hvad angår
tv-kanaler, div. fejl på tv-signal og
internet.
På vores hjemmeside Filskovfaellesantenne.dk går man ind under
”driftsinfo 7200” og taster sin adresse
ind. Så vil man med det samme få en
aktuel status på tv og internet signal
og modtagelse i sit område..

Husk at finde og holde kanalerne på dit TV eller TV boks
opdateret

Hvordan det gøres er afhængig af TV
eller boks typen.
Men fælles er at hvis man bliver bedt
om at indtaste en udbyder skal man
vælge den hvor ”YouSee” indgår.
Hvis man bliver bedt om at indtaste
et netværksnummer skal man indtaste
følgende nummer:
DVB-C-tv med MPEG4-modtager
samt MPEG4-bokse der ikke er fra
Yousee: Netværks-id: 100
YouSee boksen eller HD Standardboks
(Samsung): Netværks-id: 120
Andre YouSee bokse – som Sagem:
Netværks-id: 130
fortsætter næste side
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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: 450, Symbolrate
skal være: 6875, Modulation/Quam
skal være: 64

Der sker hele tiden nyt på området
så hvis man vil se hvilke aktuelle
muligheder man har kan se mere på
følgende adresse.

Hvis du mangler TV kanaler

Ønsker man at vælge valgfri kanaler
skal man kontakte You See på 70 70
40 70

Så ring til en fra antenneforeningen
FØR du ringer til en TV montør. Vi
har flere gange set, at de ikke kan
løse problemet fordi det måske er et
mere generelt problem, eller fordi der
er en kanal der bevidst er taget ud af
TV pakken eller at det ”bare” er et
spørgsmål om at genindlæse kanalerne og så er alt ok igen. Man kommer
stadig til at betale regningen og det
kan være spild af penge.

Bland Selv TV
fra YouSee

Tv med Bland Selv giver dig
frihed til at sammensætte din
egen tv-pakke.
Muligheden for at kombinere
en tv-pakke med bland selv
kanaler tilbyder vi naturligvis
også.

https://yousee.dk/Tv/Tv_med_
Bland_Selv.aspx

Bestyrelsen

os på

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

 75 34 80 21

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.lystfisker.net

Frugt & Grønt
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

Midtjysk isolerings teknik APS

Omme Landevej 12 · Filskov ·

BBFilskov

40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33
Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

