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Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov FDF & FPF

Niels Ove Svarre, Hedagervej 4

24 25 00 94

Filskov Idrætsforening

Lars Thomsen, Stationsvej 6

76 72 85 56

Filskov Jagtforening

Niels Winther, Toften 27

75 34 84 84

Filskov Pensionistfor.

Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e

75 34 81 56

Filskov Sogn Borgerfor.

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

75 34 84 58

Filskov Fremtid Aps

Lars Poulsen, Omme Landevej 33

75 34 83 84

INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Filskov Antenneforening

75 34 87 87

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

Filskov Friskole & Børnehave Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Menighedsråd

Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej 25 75 34 82 75

Filskov Indre Mission

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Friplejehjem

Sonja Laustsen, Engdraget 10

75 34 81 44

Filskov Vandværk

Holger Willumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Lokal Historisk Arkiv

Vera Styrbro, Midtg[rdsvej 10

29 42 64 14

Viadukthallen

Kim Lauersen, Blåhøjvej 27

20 71 75 89
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Filskov Badmintonklub:

Filskov Idrætsforeningen:

Badmintonspillere
Se her...

Salg af idrætsaktier

Vi vil som noget nyt prøve i år at
tage 1-2 baner ud, hvor man ikke
har en fast makker men tilmelder
sig, møder op og ser om der er en
modstander. Formålet med dette er,
at evt. nye spillere har mulighed for
at starte med badminton, selv om
man ikke har en makker, samt at hvis
ens faste makker er forhindret kan
man møde op og evt. finde en anden
modstander.

Vi har i løbet af april og maj været
rundt for at gensælge idrætsaktier.
Vi har igen i år næsten fået solgt alle
aktierne.
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 vindernumrene:

Give gerne tilbagemelding om der er
interesse for denne ide på torben@
hjortlund.info eller ring 20902751.

4 x 1. præmie på kr. 200,-		
nr. 91, 126, 322 og 382

Børnebadminton: Hvis jeres barn/
unge menneske (1. til 9.klasse) har
lyst til at spille badminton,bedes I
sende en mail til torben@hjortlund.
info, dette er ikke en bindende tilmelding men for at få et overblik
over hvor mange spillere vi evt. kan
regne med.

8 x 3. præmie på kr. 100,-		
nr. 5, 19, 160, 218, 239,
292, 366 og 397

Med venlig hilsen
Torben Jakobsen

7 x 2. præmie på kr. 150,-		
nr. 93, 175, 220, 335,
344, 375 og 399

Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med rundt næste år.
Næste trækning offentliggøres i INFO
februar 2014.
forsætter næste side
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Husk online tilmelding og betaling af
efterår/vinter aktiver, for både dig og
dit barn.
Det er vigtigt at det bliver gjort, så vi
ikke skal bruge så mange resurser på
at rykke for betalingen. Sidste sæson
var der over 150 personer der blev
rykket for betaling, nogle op til flere
gange.
Tilmelding og betaling for deltagelse
på et hold i FIF foregår på følgende
måde.
Tilmeld dig/dit barn inden 14 dage
efter opstart af din aktivitet via www.
filskov-if.dk
► Klik på tilmelding i toppen
af forsiden.
► Klik på den idrætsgren du
vil tilmelde dig i venstre side.
► Klik på det hold du/dit
barn skal gå på.

Gymnastikafdelingen
Så er der ikke længe til at gymnastiksæsonen 2013/2014 skydes i gang. Vi
starter op med alle hold i uge 38, så
kom og vær med!
Sæsonen er godt nok ikke startet
endnu, men sæt kryds i kalenderen til
to forrygende gymnastikopvisninger i
område Billund lørdag den 8. marts og
i Viadukthallen lørdag den 15. marts.
Nyt nyt nyt - vi har lavet et nyt tiltag i
år, som vi kalder for familiefræs. Det
går ud på, at der tre gange i løbet af
sæsonen, vil være en aften med fysisk
aktivitet og hygge for både voksne
og børn. Se mere information i holdbeskrivelsen. Derudover har vi også
ændret lidt på tiderne for de små, bl.a.
er forældre/barn flyttet til onsdag, se
mere i holdbeskrivelserne.
Instruktørerne vil løbende blive sendt
på kurser, så de har ny inspiration og
energi til at træne dig eller dit barn.
Vi glæder os til at se Jer til en super
sæson 2013/14!

Ved tilmeldingen vil der samtidig ske
betaling med dankort.
forsætter næste side
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Holdbeskrivelser
gymnastik 2013-2014
Forældre/barn gymnastik
onsdage kl.16.30-17.15
Som noget nyt har forældre/barn fået
træningstid en hverdag. Holdet er for
børn i alderen 1-4 år. Det er et krav
at børnene ledsages af en voksen.
Redskabsaktiviteter prioriteres højt,
men samtidig er der også plads til leg,
småredskaber og sanglege. Ved mindre end 10 tilmeldte børn ved efterårsferien nedlægges holdet og træningstiden gives til foreningens andre hold.
Puslinge (årgang 2010-2009)
onsdage kl. 15.45 -16.30
Holdet er for 3-4 årige som er klar til
at gå til gymnastik selv. Der er fokus
på fysiske aktiviteter, sanglege, aktiviteter til musik og tummel og hop på
redskaber.
Tons og tummel (årgang 2008-2007)
onsdage 15.00-15.45
Holdet er for 5-6 årige som er klar
til at få brændt masser af krudt af. På
holdet er redskaberne et centralt element, men børnenes medbestemmelse
omkring valg af lege/aktiviteter har i år
ligeså stor en rolle.

Piger 1.-5. kl.
onsdage kl. 17.15 - 18.15
Pigefnidder, fejesving, leg og spring.
Der skal på holdes arbejdes med både
rytme og spring godt krydret med leg,
dans, rå og yndefulde bevægelser.
Drenge 1.-5. kl.
onsdage kl. 18.15 – 19.15
Dette er holdet for drenge med krudt
i enden, som gerne vil løbe stærkt,
lære seje spring og få hovedet i alle
retninger. Der vil på holdet blive
arbejdet med både spring og rytme
i et tempo, som egner sig til drenges
temperament.
forsætter næste side

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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6.-10. kl. spring/rytme
onsdage kl. 19.15 – 20.30
Er du en frisk dreng eller pige så kom
til gymnastik med spring og hop i
hallen. Vi skal varme op, lave håndstand og hygge. Der vil være spring
og rytmiske serier som skal ende ud i
en flot opvisning til foråret.

Senior: (ca. 60 år og opefter)
torsdage kl. 16.00-17.00
Seniorgymnastik henvender sig til
mænd og kvinder som gerne vil have
kroppen bevæget igennem til godt
musik. Der aftales i løbet af sæsonen
om holdet skal være med til opvisning.

Powerhoop (15 år og opefter)- damer
onsdage kl. 20.30 – 21.30
Successen med powerhoop gentages.
Powerhoop er træning med hulahopringe med vægt. Der arbejdes med
varierede aktiviteter med hulahopringen således at du kan forvente at
få styrket mave/ryg, blive udfordret
koordinationsmæssigt og arbejde
med varieret puls. Der vil i træningen
indgå aktiviteter uden powerhoop.

Familiefræs
udvalgte fredage kl. 17- 18.30
Familiefræs er et nyt tiltag i Filskov.
Det består af forskellige aktiviteter i
hallen for hele familien. Der vil være
hjælpere som tager sig af børnene så
de voksne også kan få sved på panden. Der vil for børnene bl.a. være
redskabsaktiviteter, folkedans, powerhoop, sjipning, boldspil og leg. For
de voksne vil der bl.a. være mulighed
for styrke- og intervaltræning, boldspil, folkedans, powerhoop, hockey
og sjipning. Kom og vær med til at
sætte dit præg på en aktiv start på en
weekend.

Powerhoop (15 år og opefter)- mænd
onsdage kl. 19.00-20.00
Holdet er for alle mænd som gerne
vil have trimmet muskler omkring
ryg/mave, udfordres koordinationsmæssigt og samtidig være en del af
et hold, hvor der er plads til konkurrence og mandehørm. Holdet træner i
hallens mødelokale.

Familiefræs foregår fredag
d. 4/10, d. 22/11 og d. 10/1.
forsætter næste side
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Turen til Holland med FIF
den 17. – 20. maj 2013
Klokken 10 samledes 53 unger ved
hallen i Filskov, alle iført ens sponsorerede træningsdragter, med højt
humør, forventningsfyldte og spændte i dejligt solskinsvejr. Joan fra
Jyske Vestkysten, kom og forevigede
såvel børn som de 17 voksne trænere,
hjælpetrænere og supporters. Katrine,
Marie, Nanna og Haldis nåede lige en
eksamen inden de også stod på bussen, og så gik turen ellers sydpå.

hug i de 1.000 skiver rugbrød med
tilbehør som Tage havde bestilt, - rugbrød skulle der ikke mangle.
Louise delte flødeboller og slikkepinde ud, for det var hendes føds’, og
fødselsdagssangen blev nok sunget
100 gange for hende, i forbindelse
med et ’til lejligheden kreeret spil’
– stakkels Mads, - vi burde have foræret ham nogle ørepropper – men det
var skide sjovt J
forsætter næste side

Buschauffør Mads styrede sikkert
gennem landskabet, mens der blev
sunget, spillet kort og ikke mindst
snakket og grinet. Da sulten meldte
sig foregik det på bedste samlebåndsmanér i akkordtempo, hvor mødrene
på skift langede rugbrødsmadder ud
èn masse. Der blev gjort et godt ind-
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Tusindkunstneren Claus havde været
på turné og skaffet masser af gevinster
til turens bankospil: Biografbilletter,
hamre, T-shirts, nøgleringe, gavekort
m.m. – så mange at vi slet ikke fik
alle gevinster afsat. Dem spiller vi
om når vi mødes til en ’gensynsaften’
i hallen.

Omsider ankom vi til skolen hvor vi
skulle overnatte. Det var lige på et
hængende hår, at vi fik aftensmad,
og kvaliteten var bestemt heller ikke
som Filskov kro eller Sognegården,
men vi blev da mætte. Drenge i den
ene ende og piger i den anden ende
af skolen, så det blev til nogle skridt i
aftenens løb.

Slagsangen designet af Verner R,
skulle også læres før ankomst, så
Joachim & Co tog naturligvis mikrofonen og gav den fuld gas til fællessangen. Pigerne lavede endnu en
fantastisk kampsang, - hurra for en
fest !

Lørdag morgen gik det så løs med
fodboldkampene. Uheldigvis skulle
alle drengekampe spilles på ét stadion og pigekampene på et andet.
Det betød, at heppekorene blev lidt
indskrænkede i forhold til det forventede.
forsætter næste side

9
Filskov Idrætsforeningen, forsat:

Vi måtte dele de fantastisk flotte
bannere, som tøserne havde lavet
specielt til turen, og der blev kun
én tromme til hvert køn – måske
heldigt nok for de øvrige hold, for
med den gejst, de kampråb og opbakning som pigerne turede frem med,
ville vi ellers have ’væltet stadion’.

Det blev til mange kampe i løbet af
dagen, heldigvis i tørvejr, og der var
stor jubel da U-15 pigerne vandt en
kamp, for ellers var sejrene ikke det
store samleobjekt. Dette til trods var
humøret højt, og de gik ukueligt til
opgaven med oprejst pande; de spillede for sjov, nød hinandens selskab
og hujede og heppede så det var en
lyst J

Marie måtte en tur til lægen efter at
have givet sig 100 % i en tackling,
men da hun kom retur nåede stemningen nye højder.

Da pigernes lørdagskampe var overståede kørte ’Bus Mads’ os over til
drengene. Både U-11 og U-13 havde
vundet en kamp, og U-13 drengene
var lige startet på en ny, da alle piger,
højtsyngende, marcherede ankom i
samlet trop for at heppe på Filskov,
der selvfølgelig vandt kampen.
Der var ligeledes højt humør lørdag
aften, hvor der blev spist hjemmebagte kager, hygget og sunget.
forsætter næste side
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Søndag morgen blev alt pakket og
klasseværelserne afleveret inden vi
tog ud på de 2 stadions. På pigesiden
var det modstanderne der gik videre,
men trætte og glade piger fra Filskov;
ikke mindst Mia og Henriette, som
havde spillet 14 kampe – respect !
U-13 drengene vandt igen, dog på
en lidt særpræget måde, og skulle
så spille semifinale. De mødte et
superdygtigt hollandsk hold, som tog
føringen, men Claus var vildt stolt af
’sine’ drenge, der klarede sig fornemt
blandt store, kendte klubber. Det blev
til en flot 3. plads for lille Filskov.

Inden hjemturen blev en hurtig tur i
det lokale Lidl, eneste mulighed for
at købe slik. Nogle syntes nok det var
helt fint, som afveksling til resten af
de 1.000 stk. rugbrød der skulle fortæres på hjemturen.
forsætter næste side
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Fodbold i FIF 2013
Ingen skal være i tvivl om, at der er
gang i fodbolden i Filskov. I februar var 100 frivillige Filskov borgere
aktivt involveret i det store Lalandia
Cup. Det blev så stor en succés at en
gentagelse i 2014 er besluttet; datoen
bliver den første weekend i marts.
Så var der pinseturen til Holland, se
herom senere.
En enkelt slagsang blev det til på
hjemturen, men ellers var det trætheden der fik overtaget, inden vi kørte
ind i Filskov mandag morgen kl. 3.
Tak for en helt fantastisk tur – Filskov
børn er bare de bedste !!!
Hilsen fra de voksne på turen

I skrivende stund venter en flok seniorer spændt på at komme i gang med
Kommunemesterskabet. Dette løber
af stablen i uge 31 her i Filskov. Der
er tilmeldt hold fra alle landsbyer i
hhv 1., 2. og 3. division samt 7 mands
damehold fra 4 klubber – heriblandt
naturligvis Filskov.
Snart er det atter sæsonstart og vi
håber, at rigtig mange har lyst til at
være med. Første træning foregår i
uge 32, men tiderne bliver I informeret
om fra trænerne. Skulle der nu sidde
nogle nye potentielle fodboldspillere,
som mangler information om klubben, tidspunkt eller andet, så ringer I
bare til formand for fodboldudvalget
Tage Schmidt på  2943 4718
Venlig hilsen
Infosekretæren for fodbold
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Filskov IF U13 drenge
Det er med stolthed vi kan aflevere
klubbens første spiller til en superliga klub FCM.
Jesper Schmidt
har trænet meget
hårdt for at nå sit
mål. Hans succes
skyldes selvfølgelig hans enorme
viljestyrke. Jesper
er dog også i hans
daglige træning her i Filskov blevet
presset af alle hans 15 gode medspillere.

Hele holdet samt Lars og Claus ønsker
dig alt mulig held og lykke. Det vil
glæde os rigtig meget hvis du kigger
forbi os til kamp/træning. Vi vil savne
dig og dit gode humør.
Vi har haft en helt fantastisk sæson.
Vi var kun 2 point fra oprykning til
mesterrække!! Der er virkelig tale
om en holdpræstation. Alle spillere
har udviklet sig enormt meget. Især
forsvaret er rykket rigtig meget. De
har nu virkelig forstået hvad et forsvar
kan og må. Flinkeskolen er lagt på
hylden!!
forsætter næste side
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Vi var en af de fire hold der var med
på tur til Holland. Her fik vi en flot 3
plads og en oplevelse for livet. Tak
drenge for en fantastisk tur og jeres
gode måde at være på.

Vi har i dag en trup på 16 spillere, som
alle har lovet at blive ved minimum et
halvt år mere. Vi vil kæmpe med alt
hvad vi har for i år at blive Filskov´s
første u14 drenge i mesterrækken.

Vi har lige deltaget i Kia Cup i
Esbjerg. Her spillede vi både mod
andre A hold men også mesterrække
hold. Vi vandt stævnet med en målscore på 15-1 og en pokal så stor at
den ikke kan være i pokalskabet J.

Årets spiller blev Roar Johannesen
med 57 stemmer. Tæt forfulgt af
Rasmus Junge med 54 stemmer.
Herefter fulgte Oliver Jacobsen og
Emil Junge med 44 stemmer.

Vores målmand Thorkild Bruun og
Rasmus Junge gik begge videre ved
første udskillelse til FCM elitehold,
men gik desværre ikke videre ved
den sidste udskillelse. Godt kæmpet
drenge!

Årets talent blev Mads Hviid som virkelig har udviklet sig enormt meget. I
den daglige træning og til kamp holder
han højt niveau.

INDUSTRIKROGEN 1, FILSKOV · 7200 GRINDSTED
INDUSTRIKROGEN 1, FILSKOV · 7200 GRINDSTED
TELEFON 75 34 83 70
INDUSTRIKROGEN 1,TELEFON
FILSKOV 75
· 7200
GRINDSTED
34 83
70
E-mail: kontakt@jungebyg.dk · www.jungebyg.dk
TELEFON 75 34 83 70

E-mail: kontakt@jungebyg.dk · www.jungebyg.dk
INDUSTRIKROGEN 1, FILSKOV · 7200 GRINDSTED
E-mail: kontakt@jungebyg.dk · www.jungebyg.dk
TELEFON 75 34 83 70
Ombygninger
– Renovering - Villaer
– Tømrerentrepriser
Ombygninger – Renovering - Villaer – Tømrerentrepriser
E-mail: kontakt@jungebyg.dk
· www.jungebyg.dk
Ombygninger – Renovering - Villaer – Tømrerentrepriser

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres
AltOmbygninger
tømrer-– Renovering
og snedkerarbejde
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og snedkerarbejde udføres
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Tømrerentrepriser

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres
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FILSKOV-IT
Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service *
WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud
Kærtoften 7, Filskov – Tlf.: 21 27 46 22 – Din professionelle IT partner

Aktivitetskalender

Det sker i Filskov
August:
1.
7.
12.
13.
21.
24.

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Lokalhistorisk arkiv:Åbent fra kl. 19-21.
Filskov FDF: Fælles opstart kl. 18.00.
Filskov Idrætsforening: Opstart familiesvømning kl. 19.00 i Magion.
Filskov Pensionistforening: Opstart kl. 14.00 efter ferien.
Viadukthallens Venner: Kandisfest i hallen - start kl. 19.00.

September:
4.
5.
5.
7.
17.
		
26.
		
27.
30.

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Friplejehjem: Sangaften m/Gerda og Arne, Gadbjerg kl. 19.00.
Filskov FDF: Avis indsamling.
Filskov Pensionistforening: Udflugt til Filsø.
Afgang kl 12.30 fra kirken.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Foredrag på Filskov Friplejehjem kl.
19.00 med Jens Carlsen ”Mit liv som bondedreng.
Filskov Pensionistforening: Høstfest kl. 18.00 - husk tilmelding.
Filskov Energiselskab: Generalforsamling kl. 19.00 på Filskov Kro.

Oktober:
2.
3.
4.

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19-21.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Idrætsforening: Familiefræs i hallen fra kl 17-18.30.

November:
1.
22.

Filskov Friplejehjem: Bal m/spisning kl. 17.30. Mona og Henry spiller.
Filskov Idrætsforening: Familiefræs i hallen fra kl 17-18.30.

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
August:
		22.
			
		26.
29.

Opstart med grill kl. 18.30 hos Asta og Heine, Brunbjergvej 44.
Medbring selv kød til grillen, drikkevarer og service.
Kredsmøde i Gesten med DBI.
Møde med DBI (Dansk Bibel Institut).

September:
		5.
12.
26.		
30.
			

Ydremission m. Dina og Henrik Jacobsen, DLM, Cambodja
Høstfest m. missionær Brian Madsen, Vejle. Indsamling til IM
Soldatervennestævne
Oktobermøde i Grindsted Kirke kl. 19.00 m. præst Morten Mouritzen, Vinding.
Emne: Glæd jer!/ Glæden over Guds lov.

Oktober:
		
		 2.
Oktobermøde i Grindsted missionshus, Kronen kl. 19.30 m. missionær
			 Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Emne: Glæd jer!/ Glæden over Guds nåde.
10.		 Møde m. Knud Dideriksen. Tidl. forstander på Grejsdaslens Efterskole.
Uge 44: Missionsuge, Indsamling til missionshuset hele ugen:
		
28.
Taler: Leif Kruse, forstander Sydvestjyllands Efterskole
29.
Taler: Missionær Søren Grysbæk, Horsens
31.
Taler: Kurt Larsen, lektor på MF. Fællesspisning kl. 18.30
November:
14.
25.

Møde m. missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm. Medbringer bogsalg.
Kredsmøde i Løvlund m. Per Ladekjær, lærer Børkop Højskole

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

Stationsvej 4
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Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Budget tiden nærmer sig og vi har
kommunevalg til november, så det
skal nok blive spændene.
Billund kommune bruger ca. 15 mill.
kr. mere på drift end vi politisk har
aftalt er målet, det alle partier har
aftalt er, at der skal være 50 mill. kr.
i overskud til anlæg og at ekstraordinære selskabsskatter ikke må bruges
til drift. Hvad er ekstraordinær selskabsskat så. Byrådet har besluttet at,
alt hvad vi får over landsgennemsnittet i selskabsskat er ekstraordinært.
Derfor har vi i økonomiudvalget bedt
vores forvaltning komme med et budgetforslag som opfylder den politiske
målsætning, altså med drift besparelser på ca. 15 mill. kr.
Det tror jeg ikke vi opnår i år, det
eneste vi opnår er nok, at alle byrådets partier vil fortælle, hvorfor alle
andre er skyld i at vores drift udgifter
er højre end vi gerne så, men det ser
vi til efterår.

Nu ser det ud til at flere års politisk arbejde begynder at bære frugt,
her tænker jeg på landsbrugsområdet,
først var der sagen om landbrugets
byggesags gebyr.
Der ud over har vi nu i Billund kommune vedtaget, at landbruget kan få
det optimale ud af deres vandingstilladelser, det har vi gjort ved at indføre
rullende gennemsnit over tre år, hvilket betyder at landbruget må vande
stort set efter behov.
Sidst men ikke mindst har vi lige nu
trekants områdes fælles forslag til
kommuneplan for årerne 2013 – 2025
i hørring, hvor vi i Billund kommunes
del, har foretaget en del ændringer
som viser at vi vil landbrugserhvervet.
Med venlig hilsen
Robert Terkelsen
Mobil 23306054
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Filskov Vandværk:

Vandmålere
I løbet af de kommende måneder fortsætter vi med udskiftning af vandmålere hos 100 forbrugere. De udvalgte
husstande bliver kontaktet af VVSinstallatør Kn. Petersen med henblik
på aftale om adgang til vandmåleren. Vandmålerne ejes af vandværket,
så udskiftningen sker uden specifik
udgift for de berørte husstande.

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

Henvendelse om ny tilslutning eller
driftsforstyrrelser og andre tekniske
forhold rettes til Filskov Vandværks
formand Lars Møller,
Kirkehusvej 3, tlf. 7230 4742.
kirkehusvej@mail.dk/
lbmc@arlafoods.com eller
næstformand Jan Henriksen,
Kærtoften 5, tlf. 7534 8356 eller
tlf. 2926 3898. janh@pc.dk
Mere oplysning om Filskov Vandværk
finder du på http://filskov.infoland.
dk/forsyning/filskov-vandvaerk/
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Filskov Energiselskab:

Den 1/7 rykkede gravmaskinerne ind
på værket og startede forarbejdet til
fremtidssikring af varmeværket.
Der er gravet ud til ny rådnetank/
lagertank hvor på der skal monteres
dug med gaslager (magen til den
nuværende lagertank).
Jungebyg er valgt til hovedentreprise
på bygninger, hvor også nedbrydning hører ind under. Nedbrydning
og jordarbejde blev påbegyndt
inden ferien, så efter ferien vil
der komme gang i opbygning af
det nye motorhus som bl.a. skal
rumme ny gasmotor og nyt pillefyr.
Senere kommer turen til kontor faciliteter, som bygges hvor nuværende
flisgrav er i dag. Tidsplanen er lavet
så der kan produktseeres varme på de
nye kedler til fyringssæsonens start.
I forbindelsen med udbygningen vil
der i perioder kunne forekomme gener
fra såvel lugt som støj.

Rate 10 for den netop afsluttede regneskabsår blev annulleret. Vinteren
12/13 var koldere end et normal gennemsnits år. Det kan også ses ved års
aflæsningerne, dog er der stor variation hos de enkelte forbrugere på hvor
mange kWh. der er brugt flere end
budgetret.
Generalforsamling er mandag den
30/9-2013 kl.19.00 på Filskov Kro.
Filskov Energiselskab

Vinteropbevaring
af campingvogne og både
i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov
For en vinter, typisk fra efterårsferie
til påskeferie: 1.000 kr. pr. stk.
betaling forud
Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd

Har dette vakt din interesse så kontakt
Pia og Søren Elnegaard på
tlf. 86 80 55 95 eller 20 44 14 99
bedst efter kl. 18.00
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Lokal Historisk Arkiv:

Vi begynder igen efter ferien
Torsdag den 1. august åbent i arkivet
fra kl. 16.00 til kl.18.00
NYHED Åbent i Arkivet onsdag den
7. august fra kl. 19.00 til kl. 21.00

Som de står nu, er der ingen historie,
gør vi ikke noget, så går det hele i
glemmebogen, det vil da være ærgerlig, da vore børn og børnebørn gerne
skulle kunne tage, se og føle hvordan
der var engang.

Foredrag den 26. sep. kl. 19.00
på Filskov Friplejehjem
Her kommer Jens Carlsen med sit
foredrag ”Mit liv som bondedreng”
Pris 25,00 kr. (medlemmer gratis)

Kom og hjælp os med ideer m.m. for
at få det op at stå, hvor meget tid du/I
kan/vil bruge er op til jer.

Kaffe/the m. brød 25,00 kr.

Har du/I billeder, fortællinger eller
andet omkring ”Den skæve bane”?

Tilmelding senest 18. september til
Vera Styrbro tlf. 4229 6414
Mail:filskovlokalhistorie@yahoo.dk

Har du/I lyst til at være med?
Vi har et lokale på Filskov Friskole,
her står mange spændende gamle ting
fra vores by og egn.
Vores drøm er at få sat tingene op, på
sådan en måde at de kan ses, fortælle
en lille historie om de enkelte dele.
Hvor kommer de fra, hvad blev de
brugt til, hvor gamle er de? Vi kan
blive ved.

”Den skæve bane”

Vil vi meget gerne have evt. et kopi
af materialet, da vi skal lave en udstilling omkring temaet banen til næste
år. Vi vil også gerne kunne lave noget
omkring ”Den skæve bane”, når vi når
frem til år 2017, da er det 100 år siden
at banen åbnede.
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Lokal Historisk Arkiv, forsat:

DA ULVEN VAR HER

Den 10. februar 1829 blev der skudt
en ulv, dens størrelse var 8 til 9 lispund (64 til 72 kg.). Den blev nedlagt
af gdr. Mikkel Pedersen.
Vi skal tilbage til årene omkring
1600, her blev kvæget vogtet af hyrder. Om dagen var det børn der havde
opgaven, men om natten var det de
voksne der var på vagt. Årsagen var,
at ulven kunne være på spil.
Der blev ikke blot vogtet, der blev
også lavet fælder.
Der blev anlagt ulvegrave, det var et
udgravet hul på 4 til 5 alen (2 til 3 m.)
dyb, her blev fastgjort en stang med
lokkemad, graven blev nu dækket
med et skørt lag lynggrene. Når ulven
begyndte at slide i maden, brast lyngdækket, ulven gled nu ned i graven,
hvorfra den ikke kunne komme op.
Der var en belønning for hver nedlagt
ulv.

Udvidet åbningstider i arkivet
Første onsdag i mdr. fra kl. 19.00 til
kl. 21.00 (Nyhed)
Første torsdag i mdr. fra kl. 16.00 til
kl. 18.00
Dog ikke i juli samt søn & helligdage
Se også ind på vores hjemmeside
Filskov.infoland.dk (under fritid)
Kan træffes efter aftale
Vera Styrbro
Tlf. 29426414
Mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv
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Filskov Idrætsforening:

Filskov Pensionistforening:

Opstart familiesvømning

Opstart efter ferien

Vi starter op igen d. 13. august kl.
19.00 i Magion - Grindsted.

Vi starter op igen d. 21. august kl.
14.00.

Alle - nye som gamle svømmere - er
velkommen. Har du spørgsmål til
ovenstående, kan Sonja Lausten kontaktes på tlf. 75348144.

Svømmeudvalget

Vi kan da lige fortælle at vi havde en
god udflugt til Assen og Helnæs med
dejligt vejr.
Næste udflugt går til Filsø d. 17.
september med afgang fra kirken kl.
12.30 - vi forventer at være hjemme
igen ved ca. 20-tiden.
Læs mere herom på næste side
Høstfest afholdes d. 27. september kl.
18 på centret. Tilmelding til Mona på
tlf. 23 32 8658 senest d. 20. september.
Pris
150,- kr. pr. person incl. 1 genstand.
Musik
Elln og Conny fra Sdr.Omme.
forsætter næste side
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Filskov Pensionistforening, forsat:

Udflugt til Filsø
Afgang kl. 12.30 fra Filskov Kirke
d. 17. september. I Billum mødes vi
med vor guide Erling Christensen.
Vi følger bugten og besøger de store
grusgrave, ind igennem Oksbøl, ud til
de tomme byer ved Børsmose og derfra mod Filsø, her ser i den nye sø på
godt og ondt.
Filsø har tidligere være Danmarks
næststørste sø med et areal på over
2000 hektar. I midten af 1800-tallet begyndte inddæmningen. Søen
skrumpede gennem de næste hundrede år for at ende på kun 45 hektar. Området er siden blevet fredet og
vandstanden blev hævet i 1990erne
og søen er næsten fordoblet i areal.
I august 2010 købte Aage V. Jensen
naturfond Filsø Avlsgods med henblik på at stoppe landbrugsdriften på
de tidligere søarealer og i stedet genoprette søen. Den 2. juli 2012 blev der
åbnet for vandet i Søndersø, og den 7.
oktober 2012 blev søen markeret med
en stor indvielse. Allerede i midten af
oktober stod søen færdig.

Eftermiddagskaffen nyder vi på Restaurant Stausø.
Derpå går turen med den gamle herregård Henne gård hvor vi ser på de
gamle bygninger.
Aftensmaden nyder vi også på Restauarant Stausø inden vi kører hjem.
Pris pr. person
250,- kr. for medlem.
370,- kr. for ikke medlem.
Sidste tilmelding er den 6. september
til Mona på tlf. 2332 8656
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Viaduktfestudvalget:

Viaduktfesten 2013...
Det er jo snart ved at være længe
siden at vi har haft byfest - den gik
jo også i år rigtig godt - ja selv vejret
vist sig fra den gode side Så kan man
da vist ikke ønske sige mere J
Vi havde lavet endnu et par nye tiltag
- bl.a. friluft gudtjeneste og kagekonkurrence for både børn og voksne.
Det så ud til at det var en stor succes
- der var i hvertfald go' opbakning.

Tak til revyholdet som igen leverede
en kanon go' revy og trak mange til
både torsdag og lørdag - en stor tak
for det J
En speciel stor tak til alle de mange
frivillige hjælpere både før, under og
efter byfesten. Det er en uvurderlig
hjælp, og uden denne kunne byfesten
ikke fungere.
forsætter næste side
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Viaduktfestudvalget, forsat:

Så alt i alt en rigtig go' byfest - vi
kunne dog godt ha' været flere lørdag
aften i hallen - men jeg tror at dem
der var med til festen havde det rigtig
sjovt J
Det økonomiske er vi ved at have
styr på (mangler lige et par indbetalinger endnu), det kommer i år
til at give et flot overskud på ca.
30.000 kr. som går til deling imellem
Idrætsforeningen og Spejderne.

Så husk nu allerede at sæt kryds i
kalenderen. Næste år’s byfest er i
dagene 12. - 15. juni 2014.

PÅ GENSYN!!!!
Viaduktfestudvalget
Jan Petersen
formand
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DVBͲCͲtvmedMPEG4ͲmodtagerogMPEG4ͲbokseͲikkefraYousee,NetværksͲid100
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TV2HD
TV2Zulu
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TV3
TV3+HD
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F
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DisneyChannelHD
DisneyXD
CartoonNetwork
NickelodeonHD
DisneyJunior
DRUltra
EkstrakanalenHD
TV3SportHD
EurosportHD
Eurosport2HD
KanalSportHD
CANAL8Sport
AnimalPlanetHD
BBCLifestyle
BBCKnowledge
TCM
YouBio(HD)
VH1
VH1
7'eren
7'eren
TV/MIDTͲVESTHD
TV/MIDTͲVESTHD
BBCWorldNews
BBCWorldNews
CNN
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KanalSyd
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DR1Syn
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Kundigitalt
Kundigitalt
61
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Kundigitalt
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G,M,F
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”Kun digital” betyder at kanalen kun kan modtages på et TV med DVB-C Tuner eller med
”Kun digital” betyder at kanalen kun kan modtages på et TV med DVB-C Tuner eller med
en digital boks fra YouSee, Se mere på www.yousee.dk
en digital boks fra YouSee, Se mere på www.yousee.dk
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Kanaloversigtforradiokanalerpr.4.marts2013

”Kun digital” betyder at kanalen kun kan modtages på et TV med DVB-C Tuner elle
en digital boks fra YouSee, Se mere på www.yousee.dk

Kanaloversigtforradiokanalerpr.4.marts2013
Kanal
DRP8Jazz
RadioSchleswigͲHolstein
RamasDR
DRP7Mix
SverigeP2
MamaDR
DRP1
P4SydDR
P4Midt&VestDR
DRP3
P43KN
RadioKlitholm
RadioVLR
SkaleFM
POPFM
RKlassisk
NOVAFM
Radio24Syv
Radio100FM
NDR1Tysk
DRP6Beat
NDRKulturTysk
DRP2Musik&Kultur
DRP5
THEVOICE
Forbeholdforændringerogtrykfejl.

Frekvens
89.0
89.6
89.9
90.8
91.4
92.0
93.1
93.7
94.2
94.7
95.8
96.6
97.0
97.4
98.0
98.6
99.5
100.1
101.9
103.0
103.6
105.1
105.7
106.2
107.0

Digital
708
716
707
743
711
701
704
704
703

734
726
731
721
732
751
706
753
702
705
733

INTERNET ABONNEMENTER pr. 11. april 2013
Hastighed		Pris pr måned
512 kbit/256 kbit
99 kr. *)
1 Mbit/256 kbit
129 kr. *)
2 Mbit/512 kbit
149 kr.
10 Mbit/ 2 Mbit
179 kr.
25 Mbit/ 6 Mbit
229 kr.
50 Mbit/ 10 Mbit
279 kr.
100 Mbit/ 20 Mbit
379 kr.
*) Er uden YouSee PLay
Det første tal angiver modtagerhastighed (download).
Det andet tal angiver sendehastighed (upload)
Pris på Online oprettelse 0,- kr.
Gør-det-selv installation: 0,- kr.
Teknikker installation: 695,- kr.
Med tekniker-installationen ordner YouSee’s tekniker det hele: Tilslutter kabelmodemmet og installerer Bredbånd fra YouSee på din pc. Teknikeren medbringer kabelmodem,
brugervejledning osv.
Se oplysninger om priser og tilmelding på YouSee’s hjemmeside:
http://yousee.dk/Bredbaand/BredbaandsForside.aspx

IP-telefoni via kabelnettet
Pris per måned:
Forbrug (Betal efter forbrug): 20,- kr.
Fastpris (Ring ubegrænset til fastnet i Danmark): 89,- kr.
Fastpris Ekstra: (Ring ubegrænset til fastnet og mobil i Danmark) 199,- kr.
Yderligere information om telefoni
kan ses på YousSee’s hjemmeside:
http://yousee.dk/Telefoni/TelefoniForside.aspx

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

 75 34 80 21

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto
Postbutik

Frugt & Grønt
Brugskunst/gaveartikler
Apotek
Filmfremkaldelse

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

FILSKOV GENBRUG

Kirkens Korshær · Amtsvejen 10 · Filskov

Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne.
Ring for afhentning/aflevering tlf. 22 50 58 98
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00 - 17.00 · Lørdag kl 10.00 - 13.00

