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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2018.
Dette blad dækker månederne: august, september og oktober

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
Mobil 24 678 123
Mail: infofilskov@gmail.com



Håndboldsæson 2018-2019
I Filskov forventes kommende hånd-
boldsæson at starte i uge 33.
Filskov ser gerne at håndbolden i ung-
domsrækkerne bliver tiltagende for 
børnene, derfor vil vi forsøge at opret-
te et nyt U6 og U8 hold med opstart 
efter sommerferien. Vi håber på at 
samle så mange som muligt, så vi har 
nok spillere til at tage til nogle stævner 
i løbet af sæsonen. Trænerne vil blive 
Ditte Sølund og Simone Sølund og de 
håber at kunne få håndboldlysten frem 
i børnene. Alt afhængig af hvor mange 
spillere der kan samles, vil der blive 
4 fælles træninger med U6 og U8 fra 
Sdr. Omme i løbet af året, så vi på sigt 
har mulighed for holdsammenlægnin-
ger hvis behovet skulle opstå.

Derudover ønsker vi holdsamarbejde 
med Sdr. Omme, hvis der er minimum 
4 børn på en årgang. Hvis der er færre, 
henvises børn i stedet til at spille 
håndbold i Sdr. Omme. Træningstider 
og trænere vil blive offentliggjort i 
avisen i uge 31.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening:
 

Salg af idrætslodsedlerne
Vi har i løbet af april og maj været 
rundt for at gensælge idrætslodsed-
lerne. 
Vi vil gerne fra Idrætsforeningen 
takke alle der har støttet os, det er 
virkeligt positivt at være rundt at 
sælge, når så mange stadig bakker op 
om initiativet.

Og nu her er de udtrukne vindernum-
rene:

4 x 1. præmie på kr. 200,- 
nr. 175, 360, 385 og 393

7 x 2. præmie på kr. 150,- 
nr. 69, 207, 264, 279, 320, 354 og 
370

8 x 3. præmie på kr. 100,- 
nr. 55, 57, 184, 217, 222, 241, 251 
og 260

Gevinsterne kan afhentes hos Henrik 
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er 
afhentet, tager vi med rund næste år.

Næste trækning offentliggøres i INFO 
februar 2019.
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opvisning lørdag den 9. marts 2019 og 
den lokale opvisning i Viadukthallen 
lørdag den 16. marts 2019. 

HUSK børnedag i Billund den 3/11-
2017 for 0.-6. klasse. 

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:
 

Gymnastik sæson 2018/2019
Vi vil gerne byde Jer velkommen 
til endnu en gymnastiksæson i 
Viadukthallen i Filskov. 

Sæsonen starter i uge 36 henholdsvis 
onsdag den 5. september. I kan godt 
sætte kryds i kalenderen til område 

Forældre/barn gymnastik    
1-4 år og barnet skal  Onsdage kl. 16.45-17.30 Lisette og Solveig
ledsages af en voksen. 

Tons og tummel (årgang 2012-2013)
Holdet er for 5-6 årige som er klar Onsdage kl. 15.15-16.00 Linda
til at få brændt masser af krudt af 
Puslinge (årgang 2014-2015)   
Holdet er for 3-4 årige som er  Onsdage kl. 16.00-16.45 Mie og Susie
klar til at gå til gymnastik selv.    

Piger 1.-4. kl. Onsdage kl. 17.30-18.30 Mie og Mille

Drenge 1.-4. kl. Onsdage kl. 18.30-19.30 Kim og Jacob

5.-10. klasses spring/rytme Onsdage kl. 19.30-21.45 Cecilie og Erik 

Power-up
Styrke og puls for voksne Onsdage kl. 19.00-20.00 Nanna
OBS - i gymnastiksalen på skolen
 

Hold Tid Instruktører
Træningstiderne ser således ud:

Venligst Gymnastikudvalget, Cecilie 2750 6878 og Ninna 2970 5287
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Filskov Idrætsforening, forsat:
 

PowerUp!
En times god træning med styrke-
øvelser af mange forskellige slags 
- elastikker, bolde og meget mere - 
Powerhoop indgår som del træningen. 
Ejer du en powerhoop, så tag den med 
i hallen, ellers kan du låne en de første 
par gange :)

Få din krop styrket og et smil på 
læben.

12 * træning - med mulighed for for-
længelse, afhængig af tilslutning.
For både mænd og kvinder fra konfir-
mationsalderen (14) og op.

Ved spørgsmål, kan jeg kontaktes på 
mail: nanna_vmn@hotmail.com eller 
SMS 41192701

Træningstid Hold Alder Trænerteam
Mandag 17-17.30 Sandkassebold 4-5 år Forældrene skiftes
   Holdleder: Heine Nissen

Mandag 17-17.45 U6-U9 2010-2012 Bent Sandfeld
   Søren Elnegaard
   Lars Thomsen
   Torben Jessen
   Oscar Neergaard

Mandag 17-18.15 U10-U13 2005-2009 Martin Nielsen
   Jesper Nielsen
   Kent Røndbjerg
   Mads Søgaard
   Andreas Kieffer

FODBOLD - Udendørssæsonen 2018/19
Udendørssæsonen starter i uge 33 med træning på Filskov Stadion.

Den kommende sæson vil vi indføre træning af flere hold sammen med ni-
veaudeling fremfor aldersinddeling, for at alle får mest muligt ud af træningen. 
Holdene inddeles jf. ovenstående.      fortsætter næste side



Filskov Idrætsforening, forsat:
 

Siden sidst ...
Der vil være en ansvarlig træner for de 
enkelte hold, som står for at tage med 
til kampe, men træningen vil være på 
tværs af hold og med flere trænere. 

U15/U16
Vi har for den kommende sæson valgt 
at lave et holdsamarbejde med Billund 
omkring U15/16.
Det bliver således at træning foregår 
Mandage i Billund kl. 18-19.30
Torsdage i Filskov kl. 18-19.30
Børn fra Filskov skal tilmelde sig på 
Filskov If’s hjemmeside og dem fra 
Billund tilmelder sig der.
Træner er Martin Feltheim, tlf. 
20940409

Trænere/holdledere/
’ad hoc hænder’
Har du tid og lyst til at hjælpe med at 
træne fodbold eller stå for arrange-
menter omkring holdene, er du meget 
velkommen til at kontakte Susanne 
Røndbjerg på tlf. 40927911. 
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Indendørssæsonen 2017/18
Indendørssæsonen starter i uge 43. 
Træningen vil foregå i både Blåhøj og 
Filskov. Alle børnehold vil træne i Blå-
høj eller Filskov enten før eller efter 
jul. Der opfordres til samkørsel. 

Nærmere info og de korrekte trænings-
tider vil komme på hjemmesiden og 
facebook senest uge 41. 

Kontaktperson Susanne Røndbjerg tlf. 
40927911

Fodboldsamarbejdet 
Filskov-Blåhøj If

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov



Filskov FDF:
 

Siden sidst...
8-kamp ved byfesten
D. 25/5 arrangerede vi 8-kamp ved 
årets byfest.
Der var en rigtig fin tilslutning, 
Og dejligt at se som alle deltog i 
legene.

Sankt Hans i Multihuset
D. 23/6 fejrede vi Sankt Hans aften i 
Multihuset.
I sidste øjeblik var afbrændingsforbu-
det blevet ophævet, 
Så der kunne tændes et stort bål.
Rigtig mange var mødt op til grill, bål 
og hygge.
Tak til Robert Terkelsen for talen.
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Sommerlejr 
Vores pilte, tumlinge og væbnere var 
på sommerlejr d. 9-10/6.
De havde en fantastisk weekend. 
Der blev lavet skjolde og sværd,
snittet, leget smuglerleg og meget 
meget mere.



Filskov FDF:
 

Senior Brunch
D. 7/7 var der senior brunch i multi-
huset for alle 50+ som har deltaget i
eller haft interesse for Filskov FDF.

Kommende 
arrangementer...
Opstart efter sommerferien

Opstart for pilte/tumlinge og væbnere 
(0.-klasse og opefter)
d. 23/8 kl. 16.30-18

Opstart for E-Sport 11/9 
kl. 18.30-20.30
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Lan party
D. 14/9 kl. 18 til 15/9 kl. 18 
er der Lan Party i Multihuset.
Kom og vær med til en weekend 
med masser af spil og hygge.

Andebanko
D. 6/11 kan du komme op i Mulithuset,
og vinde anden til Mortens Aften.
Vi starter kl. 18.30.
Der kan købes kaffe/the, øl/sodavand 
og kage.



kåret til bedste arbejdsplads.
Vi kom også forbi Hestkær friskole, 
som nu er lavet om til ferielejligheder.

Så til Stenderup Kroager, hvor vi kørte 
forbi plejehjemmet Engbo og kirken, 
videre til Vesterhede forbi kirken og 
mikrohallen. I udkanten af byen så vi 
en fin anlagt have med sten.
Videre forbi Hejnsvig plejecenter, 
kirke og skole.

Derfra gik turen til Donslund med den 
gamle skole og så videre til Nr.Nebel 
gennem Fromsejer plantage, som er en 
af de såkaldte ”grosserer skove”. 
Vi fik lige et glimt af slottet og dyre-
haven, som tilhører ejeren af skoven.

fortsætter næste side

Filskov Seniorklub:
 

Siden sidst...
Har vi været kommunen rundt med 
Robert Terkelsen som guide, det var 
en god tur hvor Robert gav os en 
masse information om kommunen.
Vi startede fra kirken og derfra gik 
turen mod Sdr. Omme og lige uden 
for Filskov ligger et område omkran-
set af træer, som kaldes Filskov sande.
Statfængslets område blev passeret.
Det er et område på 1200 hektar 
med 350 ammekøer + opdræt, de 
bliver passet af fængslets 180 ind-
satte. Desuden er der 130 ansatte på 
fængslet.
Vi kørte forbi Omme Centret og ud 
til Omme Lift, som er en stor arbejds-
plads i Sdr.Omme.
Videre gik det ud af Jullingsholmvej, 
der på begge sider af vejen er et områ-
de med sjældne planter og insekter.
Forbi Urup forsamlingshus 
og Lamborg festlokaler og 
til Eg ud af Ulknudvej  - 
Morsbølvej ( sorte bjer-
ge) med kæmpe marker 
omkring Karensminde og 
Grindsted museum.Vi fik 
også et glimt af den han-
dicap fiskeplads, som er 
blevet lavet ved åen.

Omkring Billund Vand, 
som to gange er blevet 
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Filskov Seniorklub, forsat:
 

Så kom vi til den ældste by i Billund 
kommune, nemlig Vorbasse med 
krigshavn og Frihavnen som er deres 
plejecenter.
Så pludselig kom vi ud af Billund 
kommune på vores vej til Fitting og 
Frederikshåb, men vi kom dog snart 
på rette vej igen.

Vi nåede så frem til Billund, hvor 
vi passerede Sandskulpturer, hoteller, 
campus og Billundcentret. Vi gjorde 
holdt ved Time Out, hvor vi fik en 
god kamstegsburger, pommefrites og 
sodavand hos Lotte og pigerne. Det 
havde de bare styr på.

Godt mætte gik turen videre rundt 
om lufthavnen og mod Grindsted til 
rundvisning på rådhuset. Vi tog dog 
en lille afstikker til Puggårdsvej, hvor 
vi fik et kig ind i mini land. Det er 
selvlavede huse og gårde i mini stø-
relse, som står i haven.

Da vi ankom til rådhuset, stod borg-
mesteren klar til at tage imod os 
og vise os rundt i det store og lyse 
rådhus. Vi så bl.a. byrådssalen, den 
flotte trappe til 1.sal, borgmesterens 
kontor og alle de åbne kontorer. Der 
blev fortalt meget om rådhusbygge-
riet, mens vi gik rundt. Besøget blev 

afsluttet med kaffe og kage i kantinen, 
hvor der blev svaret på de spørgsmål, 
som vi havde.

En spændende dag, og stor tak til 
Robert for, at du tog dig tid til at tage 
med os og fortælle de mange ting om 
vores kommune.

Ankerfjord...
Vores næste udflugt gik til Ankerfjord 
Hospice, vi kørte til Tarm for at se 
nogle af de kunstværker, som de har 
i byen, den mest kendte er nok Jens 
Galschiøt`s - Den Dykkende Dame 
som er omkranset af springvand, det 
er samme kunstner som har lavet 
træet med syv ugler i rundkørslen 
mod Skjern. Netop i Skjern har de 
jo Holger Danske, men han er godt 
gemt,det lykkedes ikke at få et glimt 
af ham. Så videre ud af Skjern og ud 
over Dejbjerg hede, Lem og Velling 
med en flot udsigt over Ringkøbing 
Fjord. Vi kom også til Søndervig, hvor 
vi så Sandskulpturerne, fra bussen og 
så mod HvideSande til Sandslottet 
hvor vi spiste middag.

Derefter gik turen til Anker Fjord 
Hospice hvor vi blev modtaget af for-
manden for støtteforeningen. 

fortsætter næste side
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Filskov Seniorklub, forsat:
 

Vi startede med en sang og kaffe, 
derefter blev der fortalt om grunden 
for at Hospice blev til noget netop 
på det sted hvor den ligger, et skønt 
område ud til fjorden og med kæruld 
som netop blomstrede så smukt, vi 
var så på rundvisning der hjalp næst-
formanden for støtteforeningen.Vi fik 
mange ting at vide om de forskellige 
tiltag der er blevet søsat i tidens løb 
vi var bl.a. i sanserummet et flot sted 
med glasmosaik så fantasien kunne 
få  frit spil. Orangeriet blev også set 
der var mange planter og forskelligt 
udsmykning. Vi var så heldige at 
komme ind og se en stue på Hospice, 
alle stuer er ens der var et værelse 
hvor pårørende kunne bo og sove, en 
seng til patienten, sofa, sofabord, 2 
lænestole, en reol og det vigtigste en 
lydtæt foldedør til sofagruppen, hvis 
patienten ønskede ro.

Der var en flot udsigt over fjorden og 
en terasse i hele stuens længde (med 
havemøbler og blomster kummer) så 
der nemt kunne stå en seng derude 
hvis man ønskede det. I det hele taget 
var det patienten der selv bestemte alt, 
hvis man først ville spise kl. 23 så fik 
man serveret mad efter eget ønske ved 
denne tid (kokken gik stuegang hver 
dag for at høre hvad hver enkelt kunne 
tænke sig at spise). 

Hvis man var ryger kunne man ryge i 
rygerummet både nat og dag. Det var 
en stor opblevelse hvor den enkelte og 
dennes behov var i højsædet, der var 
også mange rørende fortællinger fra 
stedet. Tiden fløj afsted og pludselig 
var det hjemad,ned over Holmsland 
klit sydover til Nymindegab, Nr. 
Nebel, Lyne, Strellev, Ølgod, Hoven 
og hjem til Filskov .

fortsætter næste side
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Filskov Seniorklub, forsat:
 

Kommende arrangementer...
Vi starter vores hyggeeftermiddage 
igen d. 15. august kl.14.00

Den 17. september kl. 9.00 går turen 
fra kirken til: Den gamle Digegreves 
gård & Wellings landsbymuseum.

Vi kører til Ballum hvor gården lig-
ger, her får vi vores guide, ombord 
han vil fortælle os om egnen med en 
fortælling han kalder ”spor i mar-
sken” tilbage på den gamle gård er 
der frokost ”smagen af marsken”.  

Når vi har spist vores frokost kører 
vi til Welling landsbymuseum. Her 
har kunstmaleren og samleren, Søren 
Welling skabt sit eget lille minisam-
fund fra omkring 1900. Her er huse 
med stuer fra klunketiden, skolestuen 
med de gamle bænke og meget andet 
spændende at se på.

ABSOLUT  SIDSTE  TILMELDING  
TIL  INGE  ADELSBØL: 
TIRSDAG  D. 11. SEPTEMBER.
TLF. el. SMS 29 92 01 02
                                                                                                          

Bestyrelsen                                                                                                           

Filskov Vandværk:

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

Henvendelse om driftsforstyrrel-
ser og andre tekniske forhold kan 
rettes til driftsleder Peder Eriksen, 
Gyvelvænget 20, 
telefon 4089 5972, 
trineop@hotmail.com

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

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

               
                     



Stafet for livet:
 

 
 

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi 
sætter fokus på kræftsagen, kæmper 
sammen og fejrer livet. Det er en 
anledning til at mindes dem, vi har 
mistet, og give håb til dem, der kæm-
per. Stafet For Livet er fællesskab, 
oplysning og indsamling i kampen 
mod kræft.

Holddeltagere går sammen
De mange holddeltagere holder stafet-
ten i gang ved at gå eller løbe på banen 
gennem hele stafetten. Holddeltagerne 
fundraiser til kræftsagen - forud for og 
under stafetten. Alle kan lave et hold 
og deltage i fællesskabet. Jo flere hold, 
jo stærkere indsats.

fortsætter næste side

Lørdag d. 1. september kl. 11.00 er der igen Stafet For Livet i Billund 
Kommune, og igen foregår det på Filskov Stadion, og det bliver en weekend 
fyldt med aktiviteter for alle aldre, og med det formål at stå sammen i kampen 
mod kræften. Stafetten kører indtil søndag d. 2. september kl. 11.00

Fakta
Projektet Stafet For Livet startede op i Danmark under Kræftens Bekæmpelse
for 11 år siden og er i dag vokset til et projekt, som skaber håb, fejrer livet, oplyser 
om kræft og styrker meningsfulde fællesskaber blandt tusindvis af danskere, som på 
forskellig vis er ramt af kræft. Stafet For Livet skaber mulighed for aktivt at gøre noget 
i en svær situation og for at
gøre en forskel for hinanden. Stafet For Livet samler mange mennesker, og i 2017 slog 
projektet sine egne rekorder for involvering af danskere. 80.000 danskere var involve-
ret i Stafet For Livet i 2017. Fighterne, som er nuværende eller tidligere kræftramte, 
og som er Stafet For Livets æresgæster, udgjorde i 2017 3.863 personer, hvilket i 
gennemsnit er 58 Fightere pr. stafet.

STAFET FOR LIVET 
kommer nu for 5. gang til Filskov!
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Stafet for livet, forsat:

Opbakning og støtte er afgørende i 
kampen mod kræft. Stafet For Livet er 
en oplagt mulighed for at være sam-
men med familie, venner og andre, 
der har hjulpet dig i din kamp. Benyt 
lejligheden til at invitere dem med til 
stafetten. For eksempel kan du oprette 
et hold og opfordre dem til at deltage. 
Det er en fantastisk mulighed for at få 
gode oplevelser sammen med dem, du 
holder af.

Lysceremoni - tid til fordybelse – 
lørdag kl. 22.00
Når mørket falder på, tændes levende 
lys i små papirposer. Alle deltagere 
samles om lysposerne, der er dekoreret 
med hilsener og tegninger til tidligere 
og nuværende kræftpatienter. Det er 
en meget smuk ceremoni, der giver 
håb og støtte, samt tid til at fordybe 
sig. Lysposerne koster kr. 50,- og kan 
købes både før og under selve stafetten 
– det sker via hjemmesiden.

Underholdning/aktiviteter
Igen i år er der mulighed for at opleve 
et stort og alsidigt program, med mas-
ser af god underholdning fra scenen 
med både kendte og lokale aktører, 
som alle stiller op uden vederlag for at 

støtte det gode formål.  
(se programmet længere nede)

ALLE er velkommen til at besøge 
Stafetten hele døgnet, og ønsker man 
at deltage i stafetten, men ikke er 
med på et hold, så har man alligevel 
muligheden for at være med. Man hen-
vender sig bare i infoteltet på pladsen, 
så vil de sørge for registrering af dit 
deltagergebyr. 
Og har man ikke mulighed for at 
deltage på et allerede oprettet hold, 
kan man altid gøre brug af ÅBENT 
HOLD.

Program for stafetten
Lørdag den 01. september 2018
     Begivenhed
08:00 Pladsen åbner 
10:45 Bording Tambourkorps   
  spiller til samling 
11:00 Stafetten åbnes v/formand   
  Niels Pedersen 
11:05 Åbningstale v/ stafetam- 
  bassadør Per Larsen 
11:20 Fighterrunde med Bording   
  Tambourkorps i spidsen 
12:00 Cafételtet åbner 

fortsætter næste side
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Stafet for livet, forsat:

12:00 Wellness teltet åbner: 
  Nyd en god massage, 
 fodpleje, få håret klippet m.m. 
12:00 Tombola åbner 
12:00 Børneteltet åbner: Sussi maler 
  ansigtsmaling, og i løbet af  
 stafetten arrangeres kreative
 tiltag for børn og barnlige  
 sjæle. Gruppen VILD MED  
 STEN laver stenmaling.
12:00 Bogsalget åbner i hallen - køb 
  en bog og støt Stafet For Livet 
12:00 Lysteltet åbner:Køb en lyspose 
 til en du holder af som kæmper 
 eller en du mindes. 
 Alle lysposer bliver sat op til 
 lysceremonien 
13:00 Klovnen Karla Kanon kommer 
 og laver sjov for børn og barn- 
 lige sjæle 
14:00 Ronnie & Friends spiller fra   
 scenen 
14:30 Stafetlotteriet starter i hallen.  
 Gevinst på alle lodder 
14:30 Det store kagebord i hallen.   
 Alle kager er doneret til Stafet  
 For Livet 
15:30 Brdr.Vips viser fodbold  
 Freestyle. Publikum får mulig- 
 hed for at afprøve sine færdig- 
 heder med en fodbold 

17:00 Esben Horn Risgaard syn-
 ger fra scenen. Kendt fra   
 Poptalent 
17:30 Aftensmad - helstegt patte-
 gris - skal forudbestilles 
19:30 Jelling Big Band spiller fra  
 scenen. Glad swing, fed  
 blues, soul og rock 
22:00 Lys ceremoni 
22:25 Stillerunde 
23:00 Natsuppe 
23:55 Natbanko 

Søndag den 02. september 2018
  Begivenhed
07:00 Morgenbuffet i hallen 
08:30 "Godmorgen krop" Stræk,   
  smil, dans og bevægelse 
  v/Carina Ottesen 
09:30 Tørring Ultimate viser hvordan
  Frisbee bruges.  Børn og voks- 
  ne får mulighed for at "lege" med  
  Frisbee 
10:30 Den sidste runde 
11:00 Tak for i år 

fortsætter næste side
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Stafet for livet, forsat:

Program for Fightere
lørdag den 01. september 2018
  Begivenhed
10:00 Fighterne mødes i hallen. 
  Udlevering af bluser, der ser-
  veres en kop kaffe 
11:00 Stafetten åbnes 
11:25 Fighterrunde med Bording   
  Tambourkorps i spidsen 
13:00 Fighterfrokost i mødelokale 

Konferenciers: Andreas Andersen og 
Johan Andersen

Vi glæder os meget til endnu engang at 
byde hele Billund Kommunes borgere 
velkommen til en spændende weekend 
i den gode sags tjeneste, og alle er 
velkommen til at deltage i det omfang 
man har mulighed for, og gøre brug af 
de mange tilbud på pladsen. Herunder 
skal fremhæves det store wellness 
telt, hvor alle behandlerne stiller op 
uden vederlag, så hele beløbet går til 
Kræftens Bekæmpelse. Udover det 
omfattende aktivitets og underhold-
nings program, er der også mulighed 
for at købe lækkert mad under hele 
stafetten, og da vi har fået god hjælp 

af vores sponsorer, går en stor del af 
beløbet til Stafet For Livet.

Også det store kagebord lørdag efter-
middag er et besøg værd! Alle de 
flotte kager er igen i år sponsoreret 
af virksomheder i kommunen, så det 
du betaler for kaffe og kage – KUN 
kr. 35,- går ubeskåret til Kræftens 
Bekæmpelse.

Der er gratis adgang til pladsen hele 
weekenden!

Man kan læse meget mere om arran-
gementet på: www.stafetforlivet.dk/
billund eller på Fecebook. 

INFORMATION: billund@stafet.
cancer.dk – eller tlf.  2096 7215 – 
Niels Pedersen

PÅ GODT GENSYN!
Styregruppen for Stafet For Livet 2018
Søren Nielsen, Anna Kathrine Pedersen 
Sanne Juncker, Niels Pedersen, Helle 
Rask, Eva Mikkelsen, Birthe Kruse, 
Anette Lund Jensen, Dorthe Strand 
Rask, Annette Rosendahl.  
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Det sker i Filskov
 1.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 6.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 10. Filskov Jagtforening: Fiskekonkurrence Filskov Fiskesø
  fra kl. 16.30 - 20.30.
 11. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 12. Filskov Friskole og Børnehave: 1. skoledag 0.-9. kl. - kl 9-12.
 13. Filskov Idrætsforening: Opstart fodbold (sandkasse, U6-U13)
 15. Filskov Seniorklub: Hyggeeftermiddag kl. 14.00.
 16. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde
 21.  Filskov FDF: Opstart E-Sport.
 22. Filskov Friskole og Børnehave: Skolefoto - BH+0. kl. + ulige årgange.
 23.  Filskov FDF: Opstart for pilte, tumlinge og væbnere.
 27. Filskov Friskole og Børnehave: 9. kl. afgang til Prag.
 29. Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøde 4.-6. klasse.
 31. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus - 9. kl. hjem fra Prag.
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 1.-2.  Stafet for livet: Start kl. 11.00 på Filskov Stadion.
 1.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 3.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 4. Filskov Friskole og Børnehave: Idrætsstævne 0. - 8. klasse.
 5. Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøde 7.-9. klasse + start   
  valgfagsperiode 1. 7.- 9. klasse.
 5. Filskov Idrætsforening: Opstart Gymnastik.
 6. Filskov Friskole og Børnehave: Sommerfest BH.
 8. Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag.
 11. Filskov Kirke: Spaghettigudstjeneste kl. 17.00.
 14.  Filskov FDF: Lan Party i Multihuset.
 15. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 16. Filskov Kirke: Høstgudstjeneste kl. 10.30.
 17. Filskov Seniorklub: Udflugt - se mere på side 12.
 17. Filskov Friskole og Børnehave: Fagdag 0. - 3. kl. - Campusdag 9. kl.
 18. Filskov Friskole og Børnehave: Fagdag 7.-9. klasse.
 19. Filskov Friskole og Børnehave: Fagdag med DBU o.a. 0.-3. kl. og 
  7.-9. kl. Informationsarr for 8. kl. samt forældre og klasselærer aften, 
  Sdr. Omme skole.
 24.-25. Filskov Friskole og Børnehave: Fagdag Naturvidenskab.  
  



Det sker i Filskov
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 1.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 2. Filskov Friskole og Børnehave: Foredrag kl. 19. for forældre og med-
  arbejdere om: Anbragte børn.
 3.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 5. Filskov Friskole og Børnehave: Fællestime dobbelt - Anbragte børn  
  8.00-9.45 - Skolekoncert 5.-7. kl. på privatskolen 10.40 - 11.25.
 6. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 8. Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge..
 12. Filskov Friskole og Børnehave: Skolernes Motionsdag. 
  Indvielse Sundhedsprojekt.
 15.-19. Filskov Friskole og Børnehave: Efterårsferie.
 23. Filskov Friskole og Børnehave: Start Spirekor.
 24. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.
 28. Filskov Kirke: Efterårskoncert kl. 16.00.
 30. Filskov Kirke: Filmaften for voksne kl. 19.00.

 4. Filskov Kirke: Allerhelgensgudstjeneste kl. 10.30.
 6. Filskov Friskole og Børnehave: Brobygning 9. kl. start.
 6.  Filskov FDF: Andebanko i Multihuset kl. 18.30.
 7. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
  Slut valgfagsperiode 1, 7.-9.klasse.
 8. Filskov Friskole og Børnehave: Forældresamtalecafé 7.-9. klasse på  
  Sognegården.
 10. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 29. Filskov Kirke: Spaghettigudstjeneste med fakkeloptog kl. 17.00 i   
  Blåhøj kirke.  
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 25. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
 26. Filskov Friskole og Børnehave: Rollespilsdag 7. kl - konf.
 27. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.
 27. Filskov Kirke: Sogneaften med Anja Ringgren Lovén kl. 19.30 i   
  Filskov Sognegård.  
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Offentliggørelsen for udviklingsplan 2018-2028
Lørdag d. 29. sep. 2018 i Viadukthallen.

Nærmere om klokkeslæt på opslag og hjemmeside.
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Mødekalender for
Indre Mission i Filskov

 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. Tidligere lærer på LTC

  
 September:
  6.  Soldatervenner stævne og generalforsamling.
  20.  Ydermissionsaften ved Rene V. Jensen, Dansk Armeniermission (DAM)
  27.  Høstfest og lovsangsaften 

  Oktober:
 

  4.  Kredsmøde i Filskov kl 19:00 - Temaundervisning 
   ved Pastor Flemming Harpøth Møller
 11.  Møde ved Hans Jørgen Steffesen, Skjern, Fritidsforkynder i IM
 25.  Møde. Emne: "At leve i verden, men ikke være af verden"
   ved Frank Boel Fyhn, Missionær i Grindsted

  November:
 

  8.  Møde ved Morten Mouritzen, Sognepræst, Medlem af IM Hovedbestyrelse

 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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Filskov Genbrugsplads:
 

En hilsen fra 
genbrugsvejlederne
Et år er snart gået, siden vi indviede 
vores genbrugsplads på Industrivangen 
9.
Vi har helt bestemt det indtryk, at alle 
er glade for pladsen. Den sparer os for 
mange kilometer ude på landevejen og 
tiden, der alene går med det, men den 
giver os også mulighed for at få ryddet 
op ude og inde. Der er indsamlet 128 
tons på ½ år. Det svarer til, at hver 
borger i gennemsnit har afleveret 21 
kg/måned, og det er mere, end der var 
budgeret med. Det betyder også, at vi 
har opnået et bedre resultat kilomæs-
sigt end pladserne i Sdr. Omme (12 
kg) og Vorbasse (20 kg).
MEN der lurer en fare for, at vi ikke 
kan få lov til at beholde den container, 
som KUN er beregnet til ”mursten og 
tegl”. Her lander somme tider hele 
badeværelser inkl. sanitet. Ja, desvær-
re bruges containeren til det, som man 
har med i bilen eller på traileren.

Det må vi kunne gøre 
bedre her i Filskov.

Hvis vi vil beholde alle de nuværende 
containere, så må ALLE være med 

til at prøve at forhindre, at nogen 
ikke følger vores Affalds-ABC, som 
hænger på væggen ud for ”Småt 
brandbart”.
Det er nemlig meget vigtigt, at det 
gøres rigtigt, så afleveringen ikke 
bliver til en økonomisk belastning, 
men en gevinst, når hele containerens 
indhold kan genanvendes eller bort-
skaffes for mindst mulig udgift.

Du kan også finde denne 
Genbrugs ABC på hjemmesi-
den filskov.infoland.dk vælge 
fanen Forsyning MM og der-
næst Filskov Genbrugsplads

Vores Byttezone er populær, og det 
glæder os at se, at her er ”god omsæt-
ning”. Mange skal lige ind for at 
kigge, når de er på pladsen, og vi 
genbrugsvejledere prøver jo at præ-
sentere tingene så godt som muligt. 
Når man stiller nogle ting ind i con-
taineren, så skal man huske på, at de 
skal være i en sådan stand, at man 
selv kunne finde på at tage dem med 
hjem.

fortsætter næste side



Filskov Genbrugsplads, forsat:
 

I skibscontaineren over for Byttezonen 
kan man stille ting, som med en lille 
reparation igen kan blive brugbar for 
en anden.

Sådan kan alle hjælpe:
Papkasser foldes ud
Haveaffald lægges tæt og i højden.
Øldåser lægges i containeren specielt 
hertil – findes i skibscontaineren.

Respekter Affalds-ABC'en. 
Rød farve betyder, at emnet ikke må 
afleveres i Filskov.
Lågerne på jern- og papcontaineren 
samt småt brandbart skal lukkes, inden 
man forlader pladsen.
Den grønne 2-rums container på hjul 
derhjemme, skal I selvfølgelig stadig 
benytte.

Pladsen må kun 
benyttes af private 

- firmaer ingen adgang.

Hvorfor genbruge?
Nu kan vi også være med til at ned-
sætte forbruget af råstoffer til gavn 
for nuværende og kommende genera-
tioner.

Så langt rækker f.eks. nogle af de 
råstoffer, vi er i gang med at bruge 
op:
Zink: 38 år - Kobber: 61 år - Sølv: 
26 år
(Set i 2018 på Økolariets hjemmeside: 
Hvornår slipper råstofferne op? )

Der er desværre også emner, som 
ikke kan afleveres her i Filskov,
men må køres til de store genbrugs-
pladser på Ribe Landevej 6 syd for 
Grindsted eller Havremarken 8 i 
Billund

Eksempler på emner under 
kategorien Deponi:

Aske/sod 
Luftmadrasser
Badebolte/-dyr (blød PVC)
Mineraluld
Bassinfolie 
Mørtel
Cement (løs i pose) 
Persienner, plast
Fermacell Rockwool
Glasuld 
Skabslåger m/spejle
Gulve af vinyl 
Spartelmasse

fortsætter næste side

24



25

Filskov Genbrugsplads, forsat:
 

Gummistøvler 
Trapezplader (PVC)
Isokern skorsten 
Vandslange
Kit (hærdet) 
Voksdug
Kloakrør, glaserede 
Waders

Farligt Affald:
Alle kemikalier – også en lighter

Elektronik og hårde hvidevarer:
Forstærker – fjernsyn – radio – mobilt-
lf. - afspiller - TV – computer – printer 
og -patron - El-apparater – komfur 
- kaffemaskine - køleskab – fryser - 
vaskemaskine – tumbler - El-værktøj

Møbler

Genbrugsvejledere
Til pladsen er knyttet frivillige gen-
brugsvejledere, som holder øje med 
containerne, Rep- og Byttezone. 
Dem kan man altid spørge til råds. 
Genbrugsvejlederne har dog ikke faste 
mødetider på pladsen.

Gruppen består p.t. af 5 hold á 1-2 
personer, men vi vil meget gerne være 

flere, så kontakt en af os med de gule 
veste. Alle kan være med til at løfte 
opgaven, ung som gammel, mand 
som kvinde, forældre med store børn. 
Vagters antal og længde kan sagtens 
tilpasses din kalender.
Holdene skiftes til at besøge pladsen, 
og de har vagten hver 5. uge i 2½-3 
timer fordelt på 2 dage.
De holder også øje med, hvornår con-
tainerne skal tømmes.

Man kan altid bytte med et andet 
hold, hvis man er forhindret i at tage 
en vagt.

Jens Peter, Poul, Finn, Harry, 
John, Leif, Jens Erik og Birgit

Genbrugsvejledere
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Filskov Kirke:
 

11. september kl. 17.00 i Filskov kirke
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Vi holder gudstjeneste i øjenhøjde for de mindste og deres forældre. 
Efter gudstjenesten går vi over i missionshuset og spiser sammen.
Arrangementet slutter kl. 18.30

ARRANGEMENTER

16. september kl. 10.30 i Filskov kirke
HØSTGUDSTJENESTE
De nye konfirmander og forældre pynter Filskov kirke 
smukt til høst. Efter gudstjenesten indbydes der til 
høstfrokost i Filskov missionshus, hvor menigheds-
rådet er vært.

27. september kl. 10.30 i Filskov Sognegård
SOGNEAFTEN MED ANJA RINGGREN LOVÉN
Anja er landskendt som ildsjælen fra Frederikshavn, 
der solgte og satsede alt, hvad hun ejede for sin sag 
– Afrikas børn. 
Med en utrættelig optimisme, en kæmpeportion vilje 
og ikke mindst mod til at bevæge sig ud på usikker 
grund har hun formået at give humanitært og frivilligt 
arbejde en helt ny betydning.
                                                 fortsætter næste side
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Filskov Kirke, forsat:
 

Anjas foredragsindtægt går til støtte til 
børn i Nigeria, de børn som bliver be-
skyldt for at være hekse. Hun driver 
sammen med sin nigerianske mand et 
børnecenter for de såkaldte “heksebørn”,
der uden hjælp ender med at leve et en-
somt og farligt liv på gaden, hvor de 
færreste overlever. Hekseanklager er et stigende problem i mange afrikanske 
lande, specielt i Nigeria. Årsagerne til hekseanklagerne kan være død og sygdom 
i familien. Det kan være en fejlslagen høst, fyringer eller barnløshed. Ifølge tra-
ditionel afrikansk tro har alting en overnaturlig årsag, og det er oftest børn, der 
bliver gjort til syndebukke og betaler en umenneskelig høj pris.

Entré 150 kr. Billetter sælges fra den 1. august ved:
Min Købmand, Filskov og Blåhøj El.

NB! Hvis man ønsker billetter lagt til side, skal man kontakte Sonja Kongsted 
for nærmere information på 42 36 80 35.

Betaling SKAL ske på MobilePay. Betalingsbetingelser samt MobilePay 
nummeret oplyses ved telefonisk kontakt

28. oktober kl. 16.00 i Filskov kirke
EFTERÅRSKONCERT
Give Egnskor, Regina Madsen og lokale solister. 
Søndag den 28. oktober er der efterårskoncert i 
Filskov kirke. Organist ved Blåhøj og Filskov kirker, 
Regina Madsen har sammensat et spændende pro-
gram med både danske og udenlandske toner og med  
                                               fortsætter næste side
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Filskov Kirke, forsat:
 

deltagelse af Give Egnskor, samt to lokale solister: Sonja Kongsted og Alice 
Tobisen. 

Sonja Kongsted kender vi fra Blåhøj og Filskov, hvor hun i mange år har været 
kirkesanger. Alice Tobiesen er kirkesanger i Sdr. Omme og Arnborg.

Give Egnskor er et flerstemmigt damekor der har mange forskellige genrer på 
repertoiret. De er stor erfaring i at kige kirkekoncerter.

Den 28. oktober vil de sammen med Sonja og Alice give en koncert, som er en 
blandet buket af korsang og solosang.

30. oktober kl. 19.00 i Filskov kirke
FILMAFTEN FOR VOKSNE I FILSKOV KIRKE
Kan man vælge mellem familie og kærlighed?

Sara og hendes familie har altid fulgt 
Jehovas bud til punkt og prikke. Sammen 
med sine forældre og s’slemde jar Sara 
stemt dørklokker og prædiket om domme-
dag og evig frelse for Jehovas udvalgte. 
Men pludselig slår lynet ned, da hun forel-
sker sig i den lidt ældre, ikke troende Teis.                         
                                fortsætter næste side
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Filskov Kirke, forsat:
 

Kærligheden placerer Sara overfor sit livs sværeste valg. I hemmelighed mødes 
de to, og mens kærligheden blomstrer, må Sarah kæmpe en indre kamp med sin 
samvittighed, tro og lidenskaber. Inden længe er hun tvunget til at træffe et valg 
mellem to verdener.

4. NOVEMBER kl. 10.30 i Filskov kirke
4. NOVEMBER kl. 14.00 i Blåhøj kirke
ALLERHELGENSGUDSTJENESTE
Vi holder Allehelgensgudstjeneste og mindes hver i sær 
vore kære døde. Der sendes invitationer ud til, pårørende 
som har mistet en kær siden Allehelgen sidste år. Navnene 
på afdøde læses højt fra prædikestolen, og der tændes et 
lys for hvert navn. Der er efterfølgende mulighed for at 
lægge en blomst eller tænde et lys på afdødes grav.

29. NOVEMBER kl. 17.00 i Blåhøj kirke
SPAGHETTIGUDSTJENESTE MED 
FAKKELOPTOG
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde, og skyder julen 
i gang med spaghettigudstjeneste. Efter gudstjenesten 
går vi i fakkeloptog ned i konfirmandstuen, hvor vi 
spiser sammen.
Arrangementet slutter kl. 18.30
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Filskov Fællesantenne:

Bland selv...
Der er i øjeblikket stor fokus på 
muligheden for at blande sin egen 
tv-pakke og YouSee tilbyder faktisk 
adskillige muligheder for at sammen-
sætte lige nøjagtig den pakke man 
har brug for. Man har bl.a mulighed 
for at tilvælge HBO Nordic, Viasat 
inkl. viasplay, Dansk filmskat. Og 
tre nye er netop kommet til. Det 
er kanalerne National Geographic+, 
Disney Channels XTRA og Nick+. 
Læs meget mere om mulighederne 
via det link vi har lagt på vores side 
på Facebook eller på Yousee.dk .

Gratis tv2 ude
Hele sommeren har budt på store 
spændende sportsarrangementer. For 
at kunne følge med i dem uanset 

hvor man befinder sig har Yousee i 
hele sommerperioden åbnet mulighe-
den for ganske gratis at streame de 
udsendelser der kommer på tv2 hvis 
man skal se det på sin PC, tablet eller 
smartphone. Normalt kræver det et 
abonnement på TV2 ude men frem til 
den 27. august er det gratis at streame 
udsendelser fra TV2. Derefter vil det 
kræve et TV2 ude abonnement som 
koster 5. kr. pr. måned.

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.
 Man finder filmen på den selvstæn-

dige kanalplads som sender pre-
mierefilmen. Kanalpladsen lig-
ger som den næstsidste, lige før 
netflix. 
På kanalen vil man også kunne 
se trailer samt få information om 
filmen.
Gratis premierefilm er 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
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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 opfor-
dre dig til at gøre det. 
Vi sørger for en løbende og omfat-
tende opdatering og informa-

tion 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 for-
holde sig til de forskellige ting man 
er i tvivl om. 

Kort sagt forsøger vi så godt vi kan at 
opdatere om alt lige fra driftsstatus, 
gode tilbud og orientering om nyska-
belser 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.

 fortsætter næste side

31



Filskov Fællesantenne, forsat:

Vi vil gerne være så aktuelle som 
muligt og være i direkte kontakt og 
dialog med vores trofaste medlem-
mer 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 forskel-
lige 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 regn-
skabsfører 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 Filskov-
faellesantenne.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 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: 450, Symbolrate 
skal være: 6875, Modulation/Quam 
skal være: 64
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Hvis du mangler TV 
kanaler
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 kanaler-
ne 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 til-
byder vi naturligvis også.

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

h t tps : / /yousee .dk/Tv/Tv_med_
Bland_Selv.aspx

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

Bestyrelsen
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Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Frugt & Grønt 
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33 

Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

os på
Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

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

 www.lystfisker.net

 75 34 80 21
Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Midtjysk isolerings teknik APS 
Omme Landevej 12 · Filskov ·    40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

 BBFilskov  Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info


