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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2019.
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

Finn Fisker, Åbrinken 5

75 34 88 22

Filskov FDF & FPF

Bo Henriksen, Kærtoften 15

20 30 85 27

Filskov Fodboldgolfklub

Tommy Christensen, Slåenvvej

26 35 66 49

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

Lise Reichstein, Amtsvejen 25D

30 27 12 85

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

Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1

61 33 88 34

Filskov Fremtid Aps

Jan Petersen, Fiskerivej 16

21 72 52 57

Viadukthallen Filskov

Bo Henriksen, Kærtoften 15

20 30 85 27

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Viaduktfesten

Britta Pedersen, Amtsvejen 23

23 65 04 67

Medl. af Billund Landdistriksråd

Holger Willumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Medl. 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
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Filskov FDF:

Siden sidst…
FDF-overnatning – Vores FDF’ere
var på cykeltur til Grindsted FDFhytte. En god weekend med leg,
hygge og masser af grin.

Sankt Hans
Der blev hygget med mad fra grillen og bål. Tak til båltaler Charlotte
Junge. Ved børnenes Sankthansfest
blevet der serveret heksedrik og lavet
små hekse. Tak til alle som kom og
gjorde det til nogle gode aftner.

Kommende arrangementer…
Opstart FDF torsdag den 15/8 kl.
16.30-18.00. Alle børn møder samme
tid, og bliver derefter delt ind på hold
efter alder og aktivitet. Prisen indtil
juleafslutningen den 19/12 er 300,-.
Der startes op igen efter juleferien den
9/1. Her i efteråret skal de bla. samle
bær/frugter til marmelade til pandekager, lave agentløb, snitte græskar og
undersøge dyrelivet omkring åen.
fortsætter næste side
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Opstart E-Sport tirsdag den 22/10
kl. 18.30-20.00. Holdet er fra 4. klasse
og opefter. Holdet kører til og med uge
6 – juleafslutning den 17/12 og opstart
den 7/1. Prisen er 350,-. Der vil på
skift blive spillet CS og Fortnite.
LAN-Party fredag den 25/10 kl.
18.00. Slutter lørdag den 26/10 kl. 18.
Pris 50,-. Prisen inkluderer morgenmad og frokost lørdag, du har spist
aftensmad inden du kommer fredag
aften. Medbring slik, chips og sodavand til eget forbrug. Fra 4. klasse og
opefter. Tilmelding til Søren Nielsen
på 40881409. En weekend med masser af spil og hygge.
Andebanko tirsdag den 5/11 kl.
18.30-20.30. Kom i Multihuset og
vind anden til Mortens Aften – der
kan købes kaffe og kage, sodavand
og øl.

Filskov Seniorklub:

Siden sidst...

Har vi haft besøg af Anne Helene
Jensen fra Vildbjerg ,som fortalte
om hendes tur fra ”skagen til Kruså
med barnevogn” En mental pilgrimsfærd,og selvfølgelig var barnevognen
med ,der havde hun div.ting som hun
skulle bruge undervejs.
Ideen fik hun, da hun havde overlevet
en alvorlig hjerneblødning, og desuden gennemgået flere operationer for
udposninger på hjernen.
Hun fortalte medrivende og levende
om sin vandring, og de mange mennesker hun mødte på sin vej, og tilhørerne vekslede mellen latter og våde øjne
og en klump i halsen.
På turen kom hun til Vejle og derfra
skulle hun videre til Kolding det var
noget af en udfordring, for som hun
sagde, hun troede ikke vi havde bjerge
i Danmark.undervejs overnattede hun
i hytter på campingpladser og på vandrehjem. Turen tog 22 dage, hvor hun
gik ca. 6 timer om dagen.
fortsætter næste side
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Hun fortalte også om tiden, hvor hun
mistede sin dejlige mand Ove, han
blev ramt af lymfekræft.
Men hun startede sin vandring igen,
og går som ” vagabond ” hver sommer med sin barnevogn. Hun har
bl.a. taget turen Fyn – Langeland
– Lolland til Møens klint. Tyskland
– Gram – Jels- Ribe – Esbjerg til
Ølgod. Thyborøn til Esbjerg. Gået”
Nordsjælland rundt” . ”Samsø rundt
”. ”Mols rundt” og det Sydfynske
Ø- hav. Det var en spændende og
medrivende eftermiddag det beviser
at ”Viljen til at ville, skaber evnen til
at kunne”.

Udflugten i juni

Vi har også været på tur til
Kongsdal åben have ved
Bogense. Det var rigtig flot
med sten – vand og mange
planter.
Vores middag fik vi på
Skovby forsamlingshus, der
var vist ikke nogle der gik
sultne derfra, så godt mætte
kørte vi til Bogense hvor vi
fik guide ombord i bussen.
Turen gik omkring havnen

der var mange flotte huse helt ud til
havnen og store lystbåde ved kajen.
Marinaen som benyttes ved sejlladsen Fyn rundt så vi også. Så videre
rundt i byens smalle gader, med de
mange gamle købmands gårde, forbi
Manneken pis en meget lille mand på
en høj sokkel.
Videre ud af byen til Gyldensten, og
det inddæmmede område som er 640
hektar stort, der var et fugletårn så
man kunne se ud over vandet. Det er
Ove V. Jensens fond som har opkøbt
området. Derfra ned forbi Gyldensten
slot og ind gennem skoven, det var
en flot tur, med masser af ramsløg i
skovbunden.
fortsætter næste side
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Til sidst endte vi på ”Tvillinge gården” ved Båring vig hvor vi fik vores
kaffe, med boller og en god lagkage,
og en fortælling om de to tvillinge
drenge, der arvede gården efter deres
mor. Tvillingerne delte alt, gjorde
den ene noget gjorde den anden det
samme, selv deres soveværelse blev
byttet hver uge. Da den ene tvilling
blev syg og kom på plejehjem, flyttede den anden med, de kunne bare ikke
undvære hinanden.
Da den sidste af dem døde stod det i
deres testamente at Nr. Åby kommune
skulle arve gården, så den kom alle
tilgode, der var desuden en bankbog
med 1,5 millioner kr. Gården blev
restaureret ko og hestestal blev til den
nye kaffestue. Gården drives i dag af
frivillige som holder stedet ude og
inde, det var også de frivillige ,som
lavede kaffe og kage når grupper kom
på besøg.
Derefter blev der tid til at se deres
hjem med stuer, køkken, værelser og
værksted.
Så gik turen hjem til Filskov ad motorvejen og vi var en opblevelse rigere.

Udflugten

Vores halvdagstur gik i år til Vejle,
hvor vi så Fjordenhus´s underetage og
vores guide fortalte om det storslåede
byggeri, bare alene murværket består
af 13 forskellige farver af uglaserede
og tre forskellige farver speciaglaserede mursten. Flere blå sten øverst i
buerne og flere grønne nederst, hvilket
er med til at understrege bevægelsen
oppefra og ned – fra himmel til hav.
Vi kom også forbi Røde orm som er
region syddanmarks tilholdssted, de
fem søstre som er runde huse bag
Røde orm der er 48 lejligheder i hvert
hus. Op gennem rom´s hule og dyrehaven, videre til Grejsdalen hvor vi fik
vores kaffe. Så gik turen hjemover til
Billund hvor vi fik aftensmad.

KOMMENDE
ARANGEMENTER:

Onsdag den 23. oktober kl 14.00
Bankospil sidste tilmelding mandag
den 21. Oktober til Tove Pedersen tlf.
75 34 88 22.
fortsætter næste side
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Onsdag d. 4. december kl. 12.00
Julefrokost på Filskov Kro DETTE
ARRANGEMENT ER KUN FOR
MEDLEMMER.
Af
hensyn til kroen er absolut
sidste tilmelding TIRSDAG D. 19.
NOVEMBER til Mona på tlf. eller
sms. 23 32 86 58
Onsdag d. 11. december kl. 14.00
Luciaoptog på Friplejehjemmet. Efter
gløgg og æbleskiver er der pakkeleg.
Tag derfor en lille pakke med, hvis du
vil deltage i legen.
Tilmelding senest mandag d. 9. december til Søren Laustsen 75 34 81 44
Bestyrelsen

Filskov Idrætsforening:

Salg af idrætslodsedlerne

Vi har været rundt og gensælge
idrætslodsedlerne.
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.
De udtrukne vindernumrene:
4 x 1. præmie på kr. 200,nr. 55, 135, 214 og 336
7 x 2. præmie på kr. 150,nr. 8, 81, 107, 168, 262, 269 og 374
8 x 3. præmie på kr. 100,nr. 61, 85, 90, 104, 165, 171, 212 og
234
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med rundt næste år.
Næste trækning offentliggøres i INFO
februar 2020.

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

fortsætter næste side
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Gymnastik sæson 2019/2020
Vi vil gerne byde Jer velkommen til endnu en gymnastiksæson i Viadukthallen i
Filskov. Sæsonen starter i uge 36 onsdag den 4. september 2019.
I kan godt sætte kryds i kalenderen til område opvisning lørdag den 7. marts 2020
og den lokale opvisning i Viadukthallen lørdag den 14. marts 2020.
HUSK børnedag i Billund den 26-10-2019 for 0.-6. klasse.
Træningstiderne ser således ud:
Hold

Tid

Forældre/barn gymnastik 			
1-4 år og barnet skal
Onsdage kl. 16.45-17.30
ledsages af en voksen.
Tons og tummel (årgang 2013-2014)
Holdet er for 5-6 årige som er klar
til at få brændt masser af krudt af

Onsdage kl. 15.15-16.00

Puslinge (årgang 2015-2016) 		
Holdet er for 3-4 årige som er
Onsdage kl. 16.00-16.45
klar til at gå til gymnastik selv.
		
Piger 1.-4. kl.

Onsdage kl. 18.30-19.30

Drenge 1.-4. kl.

Onsdage kl. 17.30-18.30

5.-10. klasses spring/rytme

Onsdage kl. 19.30-21.45

Venligst Gymnastikudvalget, Cecilie 2750 6878 og Ninna 2970 5287

fortsætter næste side
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FODBOLD - samarbejde med Blåhøj og Sdr. Omme
Udendørssæson 2019/2020
Fodboldafdelingerne i Blåhøj, Filskov og Sdr Omme har valgt at indgå samarbejde for sæsonen 2019/2020. Samarbejdet tager udgangspunkt i det, der allerede
var etableret mellem Filskov og Blåhøj og baseres på samme koncept blot med
en opdateret aftale. Aftalen løber for en sæson ad gangen.
Formålet med samarbejdet er at fremtidssikre de tre klubber, så der fortsat kan
tilbydes fodbold til børn, unge og seniorer i og omkring de tre byer.

Facts fra aftalen:
Indendørs fodbold spilles i Blåhøj og Filskov
Udendørs fodbold spillet i Sdr. Omme og Filskov
Evt. kunstgræstræning i vinterhalvåret for de ældste årgange
Spillerne tilmelder sig i deres moderklub og har spillercertifikat i deres moderklub
Kontingenter er ensrettet for de tre klubber og fremgår af hjemmesiden under
fodbold og tilmeld.
Samarbejdet vægtes økonomisk efter antal spillere fra de enkelte klubber, men
sportsligt er alle lige.
Der spilles i orange/sort, men i en overgangsperiode vil der blive spillet i både
rød og orange.

Det nye samarbejde hedder:
Team BFO og det nye fælles logo for fodboldsamarbejdet er tegnet af Marcus
Rasmussen fra Sdr. Omme.
Se mere i forældrefolderen som ligger på Filskov Ifs hjemmeside under fodbold.

							

fortsætter næste side
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Team BFO - fodboldsamarbejdet Blåhøj - Filskov - Sdr. Omme

Træningstider og opstart
Kontingent betales via moderklubbens hjemmeside
Piger og drenge Årgange

Trænere

Træningstid og sted
Lige uger Ulige uger

Opstart

Sandkasse U5

-> 2015

2014

U7

2013

Filskov
Onsdag
17-17.30
Filskov
Mandag
17-17.45

Uge 33-38

U6

Gitte og Jesper Møbjerg
Susanne Jørgensen
Hjælper: Emilie, Freja
Heine Nissen
Hjælper: Jacob Pedersen
Kasper Linde

Allan Sørensen
Lars Thomsen
Søren Elnegaard
Kim Jensen
Holdleder: Kim Stryhn
Hjælper: Marius, Sofie, Lærke
Martin Hansen
Hjælper: Anja, Cecilie

Sdr. Omme Filskov
Torsdag
Torsdag
17-18
17-18

Uge 33

Filskov
Sdr. Omme
Torsdag
Torsdag
17-18.30
17-18.30
Filskov - Mandage
17-18.30
Sdr. Omme - torsdage
17-18.30

Uge 33

Filskov - mandage
17.30-19
Sdr. Omme - torsdage
17.30-19

Uge 33

Filskov
Torsdag
17-18.30
Sdr. Omme
Tirsdag
17-18.30
Filskov
Mandag
19-20.30

Uge 33

Sdr. Omme
Onsdag
17-17.30
Sdr. Omme
Mandag
17-17.45

Uge 33

Drenge
U8

2012

U9

2011

U10

2010

U11

2009

U12

2008

U13

2007

U14/15

2006-05

Lasse Meyer
Jesper Kristensen
Mads Søgaard
Henrik Søgaard
Jacob Buhl

U9
U10

2011-12
2009-10

Frank Venø
Hjælper: Katrine, Rikke

U12
U13

2008
2007

Lisbeth Venø
Hjælper: Clara, Stine

U15/U16

2004-06

Rasmus

2004-

Niels Plauborg

Jesper Nielsen

Dig måske ???

Uge 33

Piger
Sdr. Omme
Torsdag
17-18.30
Filskov
Tirsdag
17-18.30
Sdr. Omme
Mandag
19-20.30

Uge 32

Uge 33

Senior
Senior

Oldboys

Sdr. Omme - tirsdage
19-20.30
Filskov - torsdage
19-20.30
ingen træning

Uge 33

Se i øvrigt hjemmesider og Facebook for evt. opdateringer og kontaktoplysninger på udvalget ved

Bemærkspørgsmål.
at nogle hold træner hver anden uge (lige – ulige) hvert sted.
De hold, der træner to gange om ugen, træner en gang hvert sted.
								
fortsætter næste side
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Trænere/holdledere/
"ad hoc hænder"

Har du tid og lyst til at hjælpe med at
træne fodbold, løse mindre opgaver,
dømme børnekampe eller stå for arrangementer omkring holdene, er du meget velkommen til at kontakte Susanne
Røndbjerg på tlf. 40927911.

Indendørssæsonen 2019/20

Indendørssæsonen starter i uge 43.
Træningen vil foregå i både Blåhøj og
Filskov. Alle børnehold vil træne i Blåhøj eller Filskov enten før eller efter
jul. Der opfordres til samkørsel.
Nærmere info og træningstider kommer på hjemmesiden og facebook senest uge 41.
Kontaktperson Susanne Røndbjerg tlf.
40927911
Fodboldsamarbejdet Team BFO
fortsætter næste side
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ÅRETS HOLD I BILLUND
KOMMUNE.

I foråret blev Styregruppen for Filskov
mountainbikespor, banesporet indstillet til årets hold ved Billund kommune
med følgende indstilling:
Filskov, der ligger på Grindsted
Hedeslette i den vestlige del af den
jyske højderyg, leder ikke just tankerne hen på bakker og udfordrende natur
for en mountainbikerytter. Ikke desto
minde var det den idé, der opstod for
4 år siden.
Den skæve bane, der går gennem
Filskov by, benyttes dagligt til både
gå- og cykelture og det var her, med
det uudnyttede og let kuperede terræn
omkring den gamle bane, at tankerne
blev ledt hen på, hvor fedt det kunne
være at få lov til at lave et mountainbikespor. Banedanmark, der ejer arealerne, og Billund kommune, der har
råderet over dem, gav begge tilsagn til
projektet, der i først omgang berørte
begge sider af sporet fra skolen, centralt i byen, og 1-2 km ud af byen mod
Grindsted. Omtrent på samme tid blev
Sundhedsprojektet med Kløverstierne
søsat og der blev i den forbindelse søgt

økonomisk støtte til materialeindkøb,
hvilket blev bevilget under forudsætning af, at der blev fundet frivillig
arbejdskraft til etablering af sporet.
For at få det optimale ud af terrænet,
blev sporet planlagt af styregruppen og
tegnet i samarbejde med en konsulent.
Af det sammenlagte 5,5 km lange spor,
står 4,5 km færdigt i skrivende stund
og er allerede flittigt brugt. I løbet af
det sidste år har styregruppen, sammen med omkring 20 frivillige børn
og voksne, brugt ca. 1200 timer på at
lave sporet. Der er blevet fældet træer,
ryddet buske, lagt sten, gravet med
maskiner, lagt forhindringer, bygget
rækværk og meget mere. Det er styregruppens forventning, at det fulde
spor, med både blå og røde ruter på
banesporet, står færdigt om blot et par
weekender mere.
Filskov har et velfunderet og aktivt
cykeludvalg og ånd, men har med dette
spor fået mulighed for at udforske og

fortsætter næste side
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tilbyde en anden del af cykelsporten.
For modsat de flade landeveje omkring
Filskov, indbyder mountainbikesporet
udefrakommende til området, hvad
enten de er på ophold i Billund eller
omegn, eller de blot er på gennemfart.
Ligeledes ligger den med sin placering
på den skæve bane, på en yndet cykelrute for mange, og indbyder såvel til
et stille forsøg med denne stigende
motionsform som til en mere udfordrende tur. Som borger i Filskov oplever vi således, at mange lokale børn og
voksne benytter stien til en rask lille
cykeltur og antallet af mountainbikes,
såvel på vejen som på bilen, på vej
til og fra vores by er stærkt opadgående. Dette er, sammen med vores
nyanlagte kløverstier, med til at give
ekstra liv i byen og lever til fulde op
til Sundhedsprojektet formål om at få
flere ud i naturen og være aktive.
Lige fra første idé, hele vejen igennem
alle projektets faser og til det nu næsten
færdige spor, er det Styregruppen

for Filskov mountainbikespor,
banesporet, der på eget initiativ, har
holdt gang i arbejdet, idéerne, koordi-

nationen og gejsten, således banesporet kunne blive en realitet.
Der skal, fra Filskov Idrætsforening
og hele Filskov by, lyde en stor tak
til Styregruppen og det store frivillige
arbejde, der er lagt i projektet. Derfor
vil vi gerne indstille Styregruppen til
”Årets hold”, fordi det er en unik
handling at gå fra ide til færdigt produkt, som de har gjort det. De er et
forbillede for vores børn og unge, ja
voksne og ældre, både hvad angår
sporten og holdånden, men ligeledes i
at vise, hvor meget man kan opnå ved
at stå sammen og støtte hinanden som
et hold. Hvor langt en holdpræstation
rækker.

Det synes vi, fortjener en helt
særlig påskønnelse – og det var

kommunen meget fortjent enig i.
Gruppen udgøres af Bo Henriksen,
Henrik Arvad, Jørgen Herlufsen,
Bøje Pedersen, Jacob Buhl og Klaus
Mikkelsen.
fortsætter næste side
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INDVIELSE AF
MOUNTAINBIKESPORET

Lørdag d. 21. september 2019 kl. 10.30
vil der være indvielse af mountainbikesporet. Alle interesserede er velkomne. Der vil være mulighed for at prøve
banen og snakke med om sporten,
træningsdage og cykelklubben.

Der vil være mulighed for at låne en
cykel på dagen, hvis man ikke har sin
egen og der vil selvfølgelig også være
lidt til ganen efterfølgende.

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
AUGUST

5.
6.
7.
10.
11.
15.
15.
17.
21.
21.
26.-30.
26.
30.

Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Idrætsforening: Fodbold opstart - se mere side 10.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag, elever og forældre.
Filskov FDF: Opstart kl. 16.30-18.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friskole og Børnehave: Halrengøring.
Filskov Friskole og Børnehave: Skolefoto Bh-9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøder 7.-9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: 9. kl. rejser til Island.
Filskov Friskole og Børnehave: Kreaaften julemarked.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus - Skolen

SEPTEMBER

1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
6.
7.
11.
14.
21.
21.
22.
23.-25.
24.
26.
28.

Blåhøj Kirke: Genindvielse af Blåhøj kirke kl. 14.00.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Kirke: Åben kirkegårdsaften kl. 17.00.
Filskov Kirke: Spaghettigudstjeneste kl. 17.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Aktivitetsdag 0.-8. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøder 4.-6. kl.
Filskov Idrætsforening: Opstart gymnastik - se mere side 8
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Valgfagsperiode 1 start.
Filskov Friskole og Børnehave: Sommerfest i Børnehaven.
Kræftens Bekæmpelse: Stafet for livet - start kl. 11.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøder 0.-3. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Kreadag julemarked.
Filskov Idrætsforening: Indvielse af Mountainsporet
Filskov Kirke: Høstgudstjeneste kl. 10.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Fagdage.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.

Det sker i Filskov
OKTOBER

2.
4.
7.
7.-10.
11.
13.
14.-18.
22.
22.
22.
23.
25.
26.
30.
31.
31.

NOV.

3.
5.

Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Efterårsfest SFO.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge.
Filskov Friskole og Børnehave: Skolernes Motionsløb.
Blåhøj Kirke: Familiegudstjeneste kl. 10.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Efterårsferie.
Filskov Kirke: "Kirke til hverdags brug" kl. 17.00-18.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Kreaaften Julemarked.
Filskov FDF: Opstart E-Sport kl .18.30-20.00.
Filskov Seniorklub: Bankospil kl. 14.00
Filskov FDF: LAN Party fra kl. 18.00 til lørdag kl. 18.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.
Filskov Friskole og Børnehave: Halloween.
Filskov Friskole og Børnehave: Valgfagsperiode 1 slut.
Filskov Kirke: Allerhelgensgudstjeneste kl. 15.30.
Filskov FDF: Andebanko kl. 18.30-20.00.

Banner ved indfaldsvejene...

Kontaktudvalget har i samarbejde med PIPER.dk i Grindsted fået sat stativer op ved indfaldsvejene. Banneret som monteres i stativerne skal købe
hos PIPER.dk.
Pris for det første banner er 750,- kr og for de efterfølgende 3 stativer er
prisen 400 kr. pr. stk. (priserne er excl. moms)
Kontakt PIPER.dk så hjælper Mette med at lave
banneret klar. Hun sætter også bannerne op og
tager dem ned igen, når arrangementet er færdig.
Kontakt Mette for yderligere oplysninger på tlf. 24 678 123

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

Amtsvejen 6 - Filskov
Tlf. 75 34 83 71

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

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
August:
16. 		IM opstart hos Lene og Jakob, Digonalvejen 106, 7323 Give kl. 18.30.
				Medbring selv kød til grillen og service til at have det på :-)
		 29. 		IM Familieaften. Møde ved Bent Molbech, Forstander på Djursland efter				skole.Mødet starte kl. 19.00.
September:
		 6.
						
12.
		 24.
						
		 26.

Udendørs vedligehold af Missionshuset. Kom og hjælp med malerarbejde
og andet vedligehold. Kl.18.30. Kaffe hos Anne og Erik.
Soldatervenner stævne og generalforsamling.
Kredsmøde i Bække Konfirmandhus kl. 19.30 ved missionær
Simon Nielsen, Hvide Sande
Høstfest ved Brian Madsen, Missionær, Vejle.

Oktober:
		

10.
24.

Møde ved Henning Hollesen, Fritidsforkynder fra Avlum.
Ydremissionsaften ved Henrik Grove Rasmussen, Fremtid & Håb.

November:
		 7. 			
						

Møde ved Erik Kloster, Kollegieleder og lærer på Det Kristne
Gymnasium i Ringkøbing.

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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STAFET FOR LIVET
kommer nu for 6. gang til Filskov!
Lørdag d. 7. 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. 8. september kl. 11.00
Fakta

Projektet Stafet For Livet startede op i Danmark under Kræftens Bekæmpelse
for 12 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 flere end 75.000 danskere var involveret i Stafet For Livet
i 2018. Fighterne, som er nuværende eller tidligere kræftramte, og som er Stafet For
Livets æresgæster, udgjorde i 2018 3.842 personer.

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 kæmper. Stafet For Livet er fællesskab,
oplysning og indsamling i kampen
mod kræft.

Holddeltagere går sammen

De mange holddeltagere holder stafetten i gang ved at gå eller løbe
på banen gennem hele stafetten.
Holddeltagerne fundraiser til kræft-

sagen - forud for og under stafetten.
Alle kan lave et hold og deltage i fællesskabet. Jo flere hold, jo stærkere
indsats.
Opbakning og støtte er afgørende i
kampen mod kræft. Stafet For Livet
er en oplagt mulighed for at være
sammen 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
fortsætter næste side
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deltage. Det er en fantastisk mulighed
for at få gode oplevelser sammen med
dem, du holder af.

Johansen på scenen, og desuden bandet DECADES – så der er masser at
glæde sig til.

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 fordy¬be 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 masser af god underholdning fra scenen
med både kendte og lokale aktører,
som alle stiller op uden vederlag for
at støtte det gode formål. Vi kan bl.a.
byde på:
· Åbningsrunden som føres an af
LegolandBillund Garden
· Lørdag eftermiddag kommer både
Gina fra X-Factor og Hans Henning

Det endelige program kan se på næste
side.
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
henvender sig bare i infoteltet på
pladsen, så vil de sørge for registrering af dit deltagergebyr.
fortsætter næste side
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Og har man ikke mulighed for at
deltage på et allerede oprettet hold,
kan man altid gøre brug af ÅBENT
HOLD.
Man kan læse meget mere om arrangementet på: www.stafetforlivet.dk/
billund eller på Facebook.
INFORMATION: billund@stafet.
cancer.dk eller tlf. 2096 7215 - Niels
Pedersen
Program for stafetten
Lørdag den 07. september 2019
Begivenhed
08:00 Pladsen åbner
10:50 LEGOLAND Billund Garden
		 spiller til samling
11:00 Stafetten åbnes v/formand 		
		 Niels Pedersen
11:15 Fighterrunde med LEGO		 LAND Billund Garden i spid		sen
12:00 Cafételtet åbner
12:00 Børneteltet åbner med ansigt		 malingog stenmaling.
12:00 Lysteltet åbner
12:00 Tombolavognen åbner med
fine gevinster

12:00 Wellness teltet åbner
12:00 Bogsalget åbner i hallen - køb
en bog og støt Stafet For Livet
13:00 Teltet åbner med "Viden om
Sundhed og kræft"
13:30 Scenen: Hans Henning
Johansen
14:30 Det store kagebord i hallen.
Alle kager er doneret til 		
Stafet For Livet
14:30 Stafetlotteriet starter i hallen.
Gevinst på alle lodder
15:30 Scenen: Gina Michaelis, kendt
fra X Factor, synger på stafetten, hvor vi kan opleve hendes
flotte stemme
16:30 Agilityopvisning med 7 hunde
fra DCH Grindsted - Billund
17:30 Aftensmad - helstegt pattegris - skal forudbestilles
18:30 Glæd jer til god musik fra det
5 mands store band.
DECADES som spiller
"Musik fra da mor var dreng"
21:15 Fra scenen spiller og synger
guitarist Mads Baltsersen som
optakt til lysceremonien
fortsætter næste side
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22:00 Lys ceremoni - Lystale v/formand for unge og kulturudvalget, Stephanie Storbank.
Sang og musik ved Charlotte
Milland og Mads Baltseren
22:25 Stillerunde
23:00 Natsuppe
23:55 Natbanko
Søndag den 02. september 2018
		Begivenhed
03:00 HAPPY HOUR fra kl.03.00 		 04.00, hvor alle omgange tæl		 ler dobbelt. Derefer kan du
		 i Café teltet nyde alkoholdfri
		 drinks m.v.
07:00 Morgenbuffet i hallen
10:30 Den sidste runde
11:00 Tak for i år
Program for Fightere
lørdag den 07. september 2019
		Begivenhed
10:00 Café teltet: Fighterne bydes
		 velkommen med en kop
		kaffe
11:00 Fighterrunde med LEGO		 LAND Billund Garden i
		spidsen

12:00 Fighterfrokost
12:00 Fighterne er velkommen til at
		 besøge wellness teltet, hvor
		 alle fighterne kan få gratis
		behandling.

PÅ GODT GENSYN!

Styregruppen for Stafet For Livet
2019 Søren Nielsen, Anna Kathrine
Pedersen, Eva Mikkelsen, Lilian
Eriksen, Stephen Grieves, Heidi
Liza Sørensen, Lisbeth Vase, Annette
Rosendahl, Niels Pedersen.
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ARRANGEMENTER
Søndag den 1. september kl. 14.00 i Blåhøj kirke
Genindvielse af Blåhøj kirke
Ved en festlig genindvielsesgudstjeneste, med deltagelse af Provst Poul Erik Knudsen, bliver Blåhøj Kirke
genåbnet efter renoveringen.
Efter gudstjenesten festligholdes det i telt på kirkegården. Der er denne søndag ingen gudstjeneste i Filskov

Mandag den 2. september kl. 17.00 Filskov kirke
ÅBEN KIRKEGÅRDSAFTEN.
Med deltagelse af Biskop i Ribe Elof Westergaard
Som opfølgning på vores ”Åbenkirkegård aften”
den 6. september 2017, lukker vi igen dørene op til
Filskov Kirke og Kirkegård, for at vise det påbegyndte arbejde med omlægning af kirkegården. Biskop
Elof Westergaard indleder og fortæller om Danmarks
fremtidige kirkegårde. Der serveres en sandwich.

Tirsdag den 3. september kl. 17.00 Filskov Kirke
SPAGHETTIGUDSTJENESTE FOR
FILSKOV OG BLÅHØJ
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
med pasta og kødsauce i missionshuset.
Maden koster 10 kr. for børn
og 20 kr. for voksne.

								

fortsætter næste side
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Søndag den 22. september kl. 10.30 Filskov Kirke
HØSTGUDSTJENESTE
De nye konfirmander og deres forældre pynter Filskov Kirke
smukt til høst. Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær.
Efter høstgudstjenesten er der dejlig høst frokost i missionshuset. Pris 30 kr. pr. person.

Søndag den 13. oktober kl. 10.30 i Blåhøj Kirke
FAMILIEGUDSTJENESTE
Som sæson afslutning for baby og minisalmesang for
Blåhøj og Filskov holder vi en festlig familiegudstjeneste, hvor babyer og børn med deres forældre
deltager i gudstjenesten

Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00-18.30 Filskov Kirke
”KIRKE TIL HVERDAGS BRUG”
Som et nyt tiltag laver vi i Filskov Kirke en hverdags
gudstjeneste for de voksne.
Det bliver en kort gudstjeneste, med ord til eftertanke, lidt anderledes musik, og det hele sluttes en
lettere anretning.
Vi slutter kl. 18.30.

Søndag den 3. november kl. 15.30 i Filskov Kirke
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

Vi holder Allehelgensgudstjeneste og mindes hver især vore
kære døde. Der sendes invitationer ud til pårørende, som har
mistet en kær siden Allehelgen sidste år. Navnene på de 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.
fortsætter næste side
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Bland selv-pakke hos
You See
Mange kender sikkert fornemmelsen
med at have et stort udvalg af kanaler og hvor der er nogle kanaler man
aldrig ser. En af måderne at komme
det problem til livs på er at skifte
kanalpakke men man kan også benytte sig af Bland Selv-pakken.
YouSee har i den senere tid kraftig
opgraderet deres Bland selv produkt
og der er alle muligheder for at vælge
lige nøjagtig de kanaler som man
helst vil se og sortere dem fra man
aldrig ser. Det hele kører efter et
pointsystem. Som udgangspunkt får
man grundpakken og så er antal point

at vælge for afhængig af hvilken
pakke man vælger.
Udover de almindelige kanaler har
YouSee indgået aftale med en lang
række streamingstjenester som man
også kan vælge med de antal point
man har. Blandt andet Netflix, Dansk
filmskat og Nordisk Film. Så her kan
man faktisk få tjenester man ellers
skal købe som selvstændige pakker til
at indgå i sin tv-pakke.
Ønsker man at skifte til Bland selv
pakken skal man kontakte You See.
fortsætter næste side
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Premier Leauge hos You See

En ny sæson banker på døren i den
engelske Premier League i fodbold
og er man en af dem der elsker at
nyde engelsk fodbold på skærmen er
der en ret markant nyhed som man
måske lige skal være opmærksom på.
You See har nemlig købt rettighederne til mange af de engelske Premier
League kampe til den kommende
sæson og kan kun ses hvis man har
abonnement hos YouSee. Kampene
vil nemlig blive vist på You See's
egen nye kanal Xee.

Nye kanalpriser

Her er de priser for tv-pakkerne i
Filskov fællesantenne som er gældende for 2019. Beløbet er for hele
året og skal derfor deles i 4 portioner
idet betalingen opkræves kvartalsvis.
Det kan anbefales at tilmelde sig
betalingsservice så det betales automatisk
Priserne er.
Grundpakke 		
Mellempakke
Fuldpakke 		

2456,68 kr.
4942,84 kr.
6497,44 kr.

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 youseetv-boksen.
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 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.
fortsætter næste side
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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.
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 medlem-

mer så de får den allerbedst service.
Og det har vist sig 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.
fortsætter næste side
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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
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

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

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

