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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2015.
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

Susanne Rønbjerg, Kærtoften 22

40 92 79 11

Filskov Idrætsforening

Lene Carstens, Åbrinken 3

28 35 89 02

Filskov Indre Mission

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Jagtforening

Verner Søvang, Engdraget 4

53 66 83 43

Filskov Lokalhistorisk Arkiv

Vera Styrbro, Midtgårdsvej 10

29 42 64 14

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Pensionistfor.

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Holger Villumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps

Verner Rahbek, Omme Landevej 46

40 64 83 91

Viadukthallen Filskov

Verner Søvang, Engdraget 4

53 66 83 43

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Medlem af Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

75 34 84 58

Regnskabsfører

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

Redaktion:
Mette Østergaard
Hjortlundvej 5, Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 63 · Mobil 24 678 123

Mail: mette.oestergaard@turbopost.dk
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv:

HUSK!
Du er beskyttet
af Arkivloven
Siden sidst
Arkivet har mistet et meget engageret
medlem Johannes Antonsen.
Johannes havde en stor interesse og
viden omkring Filskovs historie, hvad
arkivet har haft stor hjælp af, igennem
mange år. Vi vil altid savne den støtte,
og de små spidsfindigheder som kun
Johannes kunne levere.
Æret være Johannes`s minde.

Er der nogle der har en fortælling
omkring denne forretning, vil vi meget
gerne høre om den.

Vi har på arkivet fået et spørgsmål,
leveret i vores postkasse.

Vi finder måden som kan passe til dig.

Hvad hed den første borger i Filskov?
Vi har undersøgt, hvem det kunne
være, vi ved det ikke, men den eneste
borger efter at ”den sorte død” havde
hærget på egnen i 1300-tallet var en
pige. Vi ved at der i Filskov Sogn året
1787 kun var 65 indbyggere.
Det er nok det nærmeste vi kan
komme, håber at det kan bruges.
Vi har også fået en bøjle hvorpå
der står, KR. Pedersen, Skrædder &
Herrerekvip. Filskov Tlf. 88.
Hvem der har afleveret ved vi ikke,
men tak.

Arkivet mangler et bestyrelsesmedlem!
Er den lokale historie noget for dig,
hører vi gerne fra dig.
Du kan sagtens være på arbejdsmarkedet og være med i arkivet.
Vi har mange spændende områder der
kan tages fat på.
Sortering af indkomne materialer.
Hvad er der på de forskellige fotografier?
Registrering på pc, hvor vi har Arkibas.
Finde emner til udstillinger, samt
opsætning.
Sammensætte annoncer til Info og
avisen.
Emner, samt opsætning til foredrag og
udflugter.
fortsætter næste side
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Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat:

Vi har også mange spændende ting
stående på skolen, der meget gerne
skulle opsættes evt. med en lille fortælling om emnet.

Åbningstider:
Første onsdag i måneden
fra kl. 19 til 21.
Første torsdag i måneden
fra kl. 16 til 18.
Se også vores hjemmeside
Filskov.infoland.dk (under fritid)
Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv

Hjertestiudvalget:

☺ Hjertesuk fra Hjertestiens
udvalg!

Vi har i Filskov et rigtigt dejligt fristed
på Hjertestien i mosen. (For enden af
Kirkehusvej)
Det skulle vi gerne vedblive at have.
DERFOR er det vigtig, at alle respekterer de få "regler" der er der, så vi
ikke risikerer lukning af stien.

ALTID HUND I SNOR.
(husk posen)
GÅ KUN PÅ DEN
AFMÆRKEDE HJERTESTI.
Hilsen
Hjertestiudvalget
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Filskov Vandværk:

Projekter 2015

Kontakt

Den nye bestyrelse er kommet i
arbejdstøjet under ledelse af vor ny
formand. Blandt de første projekter
er renovering af boring 2. Arbejdet
forventes gennemført i løbet af sommeren. Når det er afsluttet, vil begge
vore to boringer være i god stand.
Boringerne blev oprettet i 1977 og
henter vand fra cirka 90 meters dybde.
De befinder sig begge på vor egen
grund ved vandværksbygningen.

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

Opkvalificeret
Formanden og driftslederen har været
på kurser i driftsledelse og hygiejne.
Sådanne kurser er nu blevet lovpligtige.

Henvendelse om ny tilslutning eller
driftsforstyrrelser og andre tekniske
forhold rettes til Filskov Vandværks
formand Kent Røndbjerg, Kærtoften
22. Telefon 2244 0275. kentrondbjerg@gmail.com
Mere oplysning om Filskov Vandværk
finder du på http://filskov.infoland.
dk/forsyning/filskov-vandvaerk/
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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 20 39 82
bedst efter kl. 18.00

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov
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Filskov Pensionistforening:

Siden sidst...
Den 17. april var vi på udflugt til
Copenhagen Fur pelsauktion. Vi startede hjemmefra kl.7.30 mod Sjælland
og undervejs derover nød vi en kop
kaffe og et rundstykke i bussen.
Da vi ankom til auktionshuset, fik vi
en guidet rundtur, hvor vi så hvordan
mink skindene blev sorteret, både
manuelt og med maskine. Skindene
bliver sorteret efter farve og størrelse
og efter hvor tæt hårene sidder.
Vi så også deres lagre, og hørte om
hvor mange skind der var til denne og
næste auktion. Derefter fik vi middag
og kaffe i husets kantine.
Vi var også inde i København og se
hvor de designer de forskellige ting.
Der var pelse og dragter, hatte til
både mænd og damer, der var også
slips og andre ting.
Der var 39 personer med på turen,
som jeg syntes var rigtig god.

middagsmad. Derefter lidt tid på egen
hånd før vi kører videre mod Horsens,
hvor vi skal se fængslets museum.
Pris: 300,- kr. for medlemmer og
450,- kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Mona tlf. 23 32 86 58
- senest 10. august.

Nye arrangementer
D. 16. september kl. 14.00 er der fællesang på Friplejehjemmet. "Kun for
sjov" - 3 mand kommer og spiller og
synger. Pris 75,- kr.
Tilmelding til Mona tlf. 23 32 86 58
- senest 14. september.
D. 21. oktober er der pakkebanko kl.
14.00 på friplejehjemmet - Medbring
en pakke (25 kr.)
Tilmelding til Mona tlf. 23 32 86 58
- senest 19. oktober.

Ny udflugt
Den 18. august er der udflugt til
Horsens, afgang fra kirken kl.10.30.
Første stop bliver i Jelling hvor vi får

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Filskov Idrætsforening:

Salg af idrætsaktier
Vi har i løbet af april og maj været
rundt for at gensælge idrætsaktier.
Vi har igen i år fået solgt de fleste af
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:
4 x 1. præmie på kr. 200,nr. 2, 96, 211 og 382
7 x 2. præmie på kr. 150,nr. 25, 249, 263, 369, 370, 381 og 400
8 x 3. præmie på kr. 100,nr. 22, 67, 92, 163, 173, 195, 292 og
313
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med rundt næste år.
Næste trækning offentliggøres i INFO
februar 2016.

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.
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.
►Klik

på tilmeld.

Ved tilmeldingen vil der samtidig ske
betaling med dankort.

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

BRANDE CUP 2015
Filskov har i år haft 3 hold med til
Brande Cup. U8 mixhold, U13 drenge og U15 drenge. Holdene bestod af
rigtig gode kammerater fra Filskov,
Blåhøj, Grindsted, Grønbjerg,
Langelund ja helt fra København blev
der hentet forstærkning.
Stævnet startede torsdag 2. juli om
eftermiddagen hvor både U13 og U15
spillede nogle super puljekampe.
Fredag morgen mødte alle 30 U13
ogU15 spillerne op i Viadukthallen
med sovegrej. Her skulle der hygges og overnattes to aftner/nætter.
Holdene blev kørt til Brande hvor
nogle forældre havde opstillet 2
pavilloner som blev spillere og forældres base hele weekenden.
I løbet af fredag blev der igen spillet
pulje kampe på højplan. Både U13
og U15 gik videre til A-gruppe spillet
lørdag. Fredag aften blev der hygget
i hallen med hjemmelavede burgere.
Lørdag morgen startede U8 holdet
op i Brande. Det var første gang de
skulle spille på 5 mandsbane. De
gav den fuld gas, løb og scorede en
masse mål. De ”små” spillede faktisk

så godt at de gik videre til B-finalen
søndag.
Efter en dejlig morgen mad med
hjemmelavede boller drog spillere/
forældre atter mod Brande. U13 og
U15 spillede nogle spændende kampe
lørdag som resulterede i at begge hold
gik videre til A –finalen søndag.
Der var HØJ stemning i Viadukthallen
lørdag aften. Hvor den stod på hjemmelavede lasagne og boller.
Søndag startede U8 holdet ud med
deres B-finale. De spillede en spændende finale mod Brande hvor de
vandt 3-2. De var ikke til at skyde
igennem da de stod med deres guldmedalje om halsen.
Næste finale var U13. De skulle spille
mod Brandes elite hold. Vores drenge
spillede en fantastisk kamp.
Kampen endte 1-1 så der var dømt
straffespark. Her havde Brande desværre heldet til sidst. Men drenge I
kan være så stolte af jeres sølvmedalje.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Motionsrum... Nyt - Nyt
U15 skulle møde Skjern i deres
finale. Skjern kom hurtig foran 1-0.
Drengene kæmpede godt og havde
også nogle gode chancer men bolden
ville ikke ind. Så en flot sølvmedalje
til U15 drengene. Finalen var den
eneste kamp de tabte i hele stævnet.
Der har været rigtig mange forældre
der har hjulpet med til at gøre dette
stævne super godt for os alle. Stor tak
til jer. Det er også jeres fortjeneste at
vi blev kåret som årets bedste klub.
Vi fik en vandrepokal med hjem der
er så stor at den ikke kan stå i vores
pokalskab!!!

Det er blevet muligt for brugerne af
motionsrummet at købe en gæst med
ind. Se mere på www.filskov-if.dk/
motionsrum.

Gymnastik sæson 2015/2016
Vi vil gerne byde Jer velkommen til endnu en gymnastiksæson
i Viadukthallen i Filskov. Sæsonen
starter i uge 37 henholdsvis onsdag
den 9. september og torsdag den 10.
september. I kan godt sætte kryds
i kalenderen til område opvisning
lørdag den 12. marts 2016 og den
lokale opvisning i Viadukthallen
lørdag den 19. marts 2016.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

NYT - NYT - NYT
Vi vil i år som noget nyt afholde
forældremøder på alle børnehold i
starten af sæsonen. Her vil der være
minimum en fra gymnastikudvalget
og en træner fra holdet. Til møderne
vil vi bl.a. snakke om de små opgaver
vi skal have løst i løbet af sæsonen.

De enkelte opgaver kan fordeles ud
på flere forældre. Der vil være forskellige emner alt efter hvilket hold
det er, men det er til disse møder vi
på alle hold vil snakke opvisningstøj.
Vi håber på stort fremmøde da det er
med til at udvikle vores forening.

Træningstiderne ser således ud:
Hold

Tid

Instruktører

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

Susie Mejer og
Mathilde Bertelsen

Puslinge (årgang 2011-2012) 		
Holdet er for 3-4 årige som er
Onsdage kl. 16.00-16.45
klar til at gå til gymnastik selv.
		
Tons og tummel (årgang 2009-2010)		
Holdet er for 5-6 årige som er klar til Onsdage kl. 15.15-16.00
at få brændt masser af krudt af.

Mie Schmidt og
Marie Noe Andersen

Piger 1.-4. kl.
Onsdage kl. 18.30-19.30
		

Monique Andersen og
Louise Jessen

Drenge 1.-4. kl.
Onsdage kl. 17.30-18.30
		

Kim Laursen og
Jacob Buhl

PowerSjov. Du skal være konfirmeret, men ellers er alle og begge
køn velkommen på holdet.

Nanna Nielsen og
Linette Rosenberg

Onsdag kl. 19.30-21.00
START ONSDAG
D. 5. AUG. I UGE 32

5.-10. klasses spring/rytme
Torsdage kl. 17.00-18.30
		

Marianne Pedersen og
Susanne Jørgensen

Cecilie Jessen og
Erik Larsen
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Filskov Friplejehjem:

Åbent hus på Filskov Friplejehjem
Lørdag, d. 12. september 2015
Kl. 10 – 12.
Her har du mulighed for at komme ind og se vores dejlige friplejehjem
indefra og opleve stemningen i huset. Der vil være fremvisning af nogle
lejligheder og mulighed for rundvisning i huset.
I fællesstuen vil der være mulighed for hyggeligt samvær med levende
musik og vi serverer også lidt godt til ganen. Der er også mulighed for at
se beboernes hold i stoledans give en lille opvisning.
Alle er hjerteligt velkomne.
Venlig hilsen
Filskov Friplejehjem og Filskov Friplejehjems Venneforening.

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

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:
18.
18.
20.
		
23.-28.
25.
27.
28.

Filskov Pensionistforeninge: Udflugt til Horsens.
Filskov Friskole & Børnehave: Skolefoto - Skole og Børnehave.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Tag med arkivet på udflugt - start kl. 13.45.
Husk tilmelding til Vera Styrbro - tlf. 2942 6414.
Filskov Friskole & Børnehave: 9. kl. tur til Prag.
Filskov Friskole & Børnehave: Work-shopmøde i Viadukthallen 17-19.30.
Filskov Friskole & Børnehave: Sommerfest i Børnehaven.
Filskov Friskole & Børnehave: Åbent Hus i skolen.

September:
1.
2.
3.
9.
10.
12.
16.
19.
24.
28.

Filskov Friskole & Børnehave: Idræts/Aktivitetsdag 0.-9. kl.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
Filskov Idrætsforening: Opstart af gymnstik - se nærmere side 10.
Filskov Idrætsforening: Opstart af gymnstik - se nærmere side 10.
Filskov Friskole & Børnehave: Rengøringsdag kl. 8-14.
Filskov Pensionistforeninge: Fællesang på Friplejehjemmet kl. 14.00.
Filskov Friskole & Børnehave: Arbejdslørdag kl. 8-14.
Filskov Friskole & Børnehave: Åbent Hus.
Filskov Energiselskab: Generalforsamling på Filskov kro kl. 19.00.

Oktober:
1.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16.00-18.00.
7.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
9.
Filskov Friskole & Børnehave: Skolernes Motionsdag.
10.
Filskov Friskole & Børnehave: Rengøringslørdag kl.8-14.
12.-16.
Filskov Friskole & Børnehave: Efterårsferie.
19.-23.
Filskov Friskole & Børnehave: Emneuge - Billund Build Music.
21.
Filskov Pensionistforeninge: Pakkebanko kl. 14.00.
22.
Filskov Friplejehjemmets Venner og Pensionistforeningen:
		
Foredrag med Jytte Dreyer kl. 14.30 på Friplejehjemmet.
26.-27.
Filskov Friskole & Børnehave: Musik i Tide Festival.
28.
Filskov Friskole & Børnehave: Åbent Hus.

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
August:

20. Opstart efter sommerferie. Mødes kl. 18.30 hos Asta og Heine Jakobsen,
			 Brunbjergvej. Medbring selv kød, service og drikkevarer.
24. Kredsmøde i Billund. Taler Bjarne Hvidbjerg, Tistrup.
27. Møde - Robert Bladt, Ørsted - generalsekretær i KFS og præst i
			 valgmenigheden Broen i Vejle.
September:

10. Soldatervennerstævne v/Soldaterhjemsleder Kurt Benthin Nielsen, Borris.
17. Høstfest og familieaften ved IM. kl. 18.00 med fællesspisning. Indsamling
			 til IM / BDM. Taler: Signe Langdahl, tidligere vollontør, Grindsted.
30. Kredsmøde. Tema undervisning i Hejnsvig v/ sognepræst Jørgen Johansen.
Oktober:

8. Møde v/fritidsforkynder Finn Andersen.
26.		 Grindsted IM invitere til møde: Kønsforskelle og Stress v/psykologer fra Agape.
			 Entré pris: 50,- kr. Yderligere info følger.
28.		 Grindsted IM invitere til møde: Livsbagagens betydning i ægteskabet
			 v/psykologer fra Agape. Entré pris: 50,- kr. Yderligere info følger.

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset,
Omme Landevej 8, Filskov - Enhver er velkommen.
For yderligere info, kontakt formand Jakob Kristensen, telefon 7534 4343, mobil 2078 2126.
Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov Indre Mission. Hvis man ønsker at være med i sådan
en gruppe, kontakt formanden for yderligere info om grupperne og om hvornår disse mødes.

Børne- og Juniorklub med tilknytning til Filskov Indre Mission.
For børn i alderen 4 år til 3. klasse er der hver anden mandag eftermiddag Børneklub.
For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse er der Juniorklub.
For mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen, telefon 7534 4211, mobil 3177 1271.

Skovs Maskinstation
v/Aut. kloakmester Hardy Skov

Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted
Mobil 21 47 85 09 - Telefon 75 32 12 70 - Fax 75 32 11 77
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Kontaktudvalget:

Kommer fra Filskov i Syrien
Der var stort rykind i mødelokalet i Viadukthallen i Filskov d.16.
juni, da ikke mindre end 27 deltagere, fortrinsvis indbudte naboer fra
Engdraget og Midtgårdsvej, mødte
op for at byde velkommen til Hafes
Sabbagh og Ismail Al Samo. De to
nytilflyttede Filskovborgere er flygtninge fra Syrien og har boet lokalt i
Filskov i knap to måneder.
Alle, der ”lige er kommet forbi og
ville hilse på”, har mødt stor gæstfrihed og åbenhed. Der er blevet
budt på middag med syriske spe-

cialiteter, kaffe og hyggeligt samvær
– og man har sammen moret sig over
de ofte besynderlige forslag i Google
Translate, når ordforrådet ikke slog
til. Arabisk er, ligesom dansk, et svært
sprog at lære.
Velkomstmødet var arrangeret af en
gruppe lokale borgere, på initiativ
og opfordring af Kontaktudvalget i
Filskov. Formand for Kontaktudvalget,
Johan Andersen, bød velkommen og
takkede naboerne for det gode fremmøde.

Hafes Sabbagh til venstre, Mahmoud Redda, frivillig tolk, i midten
og Ismail Al Samo til højre

fortsætter næste side
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Der var kaffebord med boller og
lagkage, for ”danskerne spiser altid”,
som Ismail Al Samo allerede har konstateret – selv er han sportsmand, går
til fitness og spiller fodbold. Hafes
Sabbagh løbetræner og cykler. Der
var dog god afsætning på kaffe og
lækkerier.
Det blev et vellykket og meget uformelt møde, hvor de fremmødte fik
lejlighed til at høre om vilkårene
i Syrien og baggrunden for beslutningen om flugt. Mahmoud Redda,
ingeniør fra Bramming, og selv af
syrisk oprindelse, havde stillet sig til
rådighed som frivillig tolk, og det gav
alle mulighed for at stille de spørgsmål, de havde, til Hafes Sabbagh
og Ismail Al Samo. De dramatiske
omstændigheder, der kan være
forbundet med en flugt, gjorde
også et dybt indtryk.
Begge syrere har måttet forlade
nær familie i det krigshærgede
Syrien og savnet er stort – hver
eneste dag. Bekymringen for,
hvordan det går i Syrien, og om
familien har det godt, fylder
også meget i tankerne. Ismail
Al Samo håber, om nogle måneder at kunne blive genforenet

Der var fint fremmøde af naboer fra Engdraget
og Midtgaardsvej

med kone og barn. Sønnen Abd skal
naturligvis gå i den lokale skole, når
han bliver gammel nok, for Ismail Al
Samo kommer også fra en landsby –
”Filskov i Syrien”, som han selv siger.
Efter blot ½ års danskkursus, 3 dage
om ugen, præsenterer han sig selv og
fortæller om sin baggrund på fint forståeligt dansk. Forsamlingen er dybt
imponeret.
fortsætter næste side
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Der er mange udfordringer ved etablere sig og at blive integreret i et andet
land, og her spiller kontaktfamilierne
en stor og væsentlig rolle. Ismail Al
Samo har en fast kontaktfamilie. Det
er Vestermarkskirken, der har taget
initiativ til ordningen, og det er vigtigt at bruge tid sammen, ikke mindst
for at løse alle de praktiske ting, der
skal til for at få hverdagen til at fungere. Hafes Sabbagh kan trække på
en af naboerne – og der er mange, der
gerne vil vise landsbyen og de muligheder, der er lokalt, frem.

Det, der står højest på ønskelisten for
Ismail Al Samo og Hafes Sabbagh er
at få et arbejde, så de kan tjene penge.
Først skal der dog en praktikplads til
– og meget gerne indenfor byggebranchen. Det er gratis for virksomheden.
Praktikken er med til at give et indblik i
det danske arbejdsliv, at give mulighed
for at blive en del af et arbejdsfællesskab og give lejlighed til forbedre sine
sprogfærdigheder. Vi er sikre på, at det
nok skal lykkes – viljen og åbenheden
er der.

Hafes Sabbagh til venstre, Mahmoud Redda, frivillig tolk, i midten og Ismail Al
Samo til højre og formand for kontaktudvalget, Johan Andersen yderst til højre.
Interessen for en snak var stor hos naboerne.
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Viaduktfestudvalget:

Filskov Fællesantenne:

Resultatet fra dette års byfest

Kanalomlægninger

Så er endnu en byfest overstået - en
der måske kommer til at gå over i
historien... nemlig for første gang
uden overskud.

Pr. 1. juli er Canal 8 og Eurosport 2 lagt
sammen som ên kanal. Den nye kanal
samler indholdet fra begge kanaler og
har navnet Eurosport Danmark.
Kanal sport er lukket og er fjernet fra
pakkerne.

Vi kan heller ikke forstå det her i
bestyrelsen - men vi må nok give vejret skylden - det var koldt og blæsende. Så der har ikke været den omsætning, som vi plejer at have. Byfesten
var godt besøgt, men vejret gjorde at
folk hurtig gik hjem igen - de frøs. Så
vi håber på bedre vejr fra d. 18.-22.
maj 2016 ☺
Vi ses til næste år

- op på hesten igen som man siger ☺

Byfestudvalget

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted

Ny kanal til historie-elskere
History Channel har nu fået en søsterkanal der hedder H2. Kanalen kan ses
gratis i hele juli måned på kanalplads
164. Efter prøveperioden kan den tilkøbes for 20 kr./md. og har man bland
selv pakke er der mulighed for at vælge kanalen der.

Chromecast
YouSee lancerer nu chromecast. Det er
kort fortalt en funktion der gør det muligt at få tv, serier eller film op på stor
skærm via Smartphone eller Tablet.
Via Yousee’s nye streaming-univers
med livetv/web-tv, start forfra og det
omfattende tv-arkiv kan man nu selv
bestemme hvad man vil se hvornår og
hvor. Det kræver blot en lille enhed
som sættes i HDMI-porten på Tv’et.
fortsætter næste side
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Digital boks
Herefter kan man streame via f.eks
Smartphone og Ipad/Tablet via yousee play tv og film app’en til stor
skærm.

Hurtigere bredbånd
YouSee har i den seneste tid opgraderet hastighederne på bredbånd kraftigt på de forskellige abonnementer.
Det betyder at man til samme pris nu
har fået en meget hurtigere hastighed,
min. 50 Mbit, og for mange en endnu hurtigere hastighed. Det afhænger
af hvilket abonnement man har. Læs
mere på http://www.yousee.dk

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..

Hvis man mangler de digitale kanaler
og ikke har et fjernsyn med indbygget
DVB-C og MPEG-4, så kan man i stedet anskaffe sig en digital TV boks til
ca. 500 kr., som er i stand til at modtage de digitale kanaler.
Skal man kunne benytte Bland Selv
TV skal man huske at boksen skal
være forsynet med en kortlæser.

4G er kommet til Filskov
TDC har sat nye mobil telefon sendere
op i vores mast. Så de kan nu levere
4G. Andre selskaber skifter også snart
deres sendere ud i masten. Det betyder
at der nu er større risiko for ”støj” i hus
installationerne.
”Støj” kan medføre dårlig billedkvalitet i TV kanalerne, kanaler der falder
ud og udfald på internet linjer.
Husk at finde 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.
fortsætter næste side
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Få et knivskarpt TV signal og
en stabil internet forbindelse
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: 143000, 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.

Med et hus-installationstjek fra Dansk
Kabel TV kan man få gennemgået sin
installation og få et uforpligtende tilbud på forbedringer hvis installationen
ikke lige er 100% ok. Prisen er pt. 195
kr. (Værdi 495 kr.).
Bestil via http://www.danskkabeltv.dk
eller kontakt Dansk Kabel TV (region
Syd) på 76 42 88 00.

Bland Selv TV fra YouSee
Tv med Bland Selv giver dig frihed til
at sammensætte din egen tv-pakke.
Man får 25 faste kanaler og kan så selv
vælge ”resten”.
Man kan vælge mellem mere end 100
forskellige Bland Selv kanaler, som
gratis kan skiftes hver måned.
Der findes to bland selv pakker:
Mellempakke med Bland Selv: 35 kanaler i alt hvor man selv vælger de 10.
Fuldpakke med Bland Selv: 60 kanaler hvor man selv blander de 35.
Prisen på en Mellempakke med Bland
Selv er det samme som en mellempakke med faste kanaler.
Prisen på en Fuldpakke med Bland
Selv er det samme som en fuldpakke
med faste kanaler.
fortsætter næste side
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Bland Selv-kanalerne er personlige.
For at se dem, skal man derfor bruge
et YouSee Kort og kortlæser til hvert
tv, man ønsker at se kanalerne på. Det
koster 100 kr. at få oprettet et kort.
Abonnement på et kort er 0 kr.
De faste kanaler kan ses på tv i alle
rum uden brug af kort og boks, men
bemærk at man så kun kan se grundpakken på TV/bokse der ikke har noget kort.
Se mere på https://yousee.dk/Tv/Tv_
med_Bland_Selv.aspx
For hjælp til bestilling, ring til YouSee på 70 70 40 91.

upload til 35Mbit download og35Mbit
upload: 259,- pr. måned.
Fra 80Mbit download og 30Mbit
upload til 55Mbit download og 55Mbit
upload: 279,- pr. måned.
Fra 100Mbit download og 20Mbit
upload til 60Mbit download og 60Mbit
upload: 349,- pr. måned.
Se mere på https://yousee.dk/Bredbaand/Overblik.aspx
• Køb 40Mbit/10 download og få en
hastighed på 80Mbit/30 indtil 1. september 2015

Support på bredbånd
Bredbånd fra YouSee
Udover de ”faste” download og
upload bredbånds pakker findes der
en række bland selv pakker:
Fra 15Mbit download og 3Mbit
upload til 9Mbit download og 9Mbit
upload: 219,- pr. måned.
Fra 25Mbit download og 5Mbit
upload til 15Mbit download og
15Mbit upload: 229,- pr. måned.
*Fra 40Mbit download og 10 Mbit
upload til 25Mbit download og
25Mbit upload: 249,- pr. måned.
Fra 50Mbit download og 20Mbit

Problemer med internettet eller bredbånds produkter, så kontakt YouSee
Support på 70 70 40 40.

Telefoni via YouSee
Det er muligt at få telefoni fra YouSee.
Se mere her : https://yousee.dk/Telefoni/Overblik.aspx

Mobil Telefoni via YouSee
Det er også muligt at må mobil telefoni via YouSee Mobil.
fortsætter næste side
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Følgende bland selv mobilpakker findes:
”Stor+Europa”: Fra fri tale og 12GB
data og til 10 timers tale og 20GB
data + udlands data: 269,- pr. måned.
”Stor”: Fra fri tale og 4GB data og til
10 timers tale og 12GB data: 179 pr.
måned.
”Mellem”: Fra 10 timers tale og 2GB
data og til 2 timers tale og 10GB data:
134- pr. måned
”Basis”: Fra 8 timers tale og 4GB data
og til 2 timers tale og 10GB data: 89pr. måned
Se mere her: https://yousee.dk/mobil

Et YouSee Plus abonnement giver adgang til både YouSee Play Tv & Film
og YouSee Play Musik.
Se mere her: https://yousee.dk/omyouseeplay/youseeplay.aspx

Frekvensliste, Internet og IP
telefoni oplysninger
Den gældende frekvensliste, oplysninger om Internet og IP telefoni
samt andre relevante informationer
vil altid kunne ses på hjemmesiden:
http://filskov.infoland.dk/forsyning/
filskov-faellesantenne
Bestyrelsen

YouSee Play
YouSee Play samler alle TV-kanaler,
film og serier og til mange millioner
musiknumre. Man har adgang overalt i Danmark og på alle skærm typer.
Adgang til henholdsvis YouSee Play
Tv & Film og YouSee Play Musik,
afhænger af ens YouSee abonnementer:
Et YouSee mobil abonnement giver
adgang til YouSee Play Musik.
Et YouSee Bredbånd abonnement
giver adgang til YouSee Play Tv &
Film.

Radio Kanaler
Kanal 			

Digital

Frekvens

DR P1

701

93,1

DR P2 Klassisk

702

105,7

DR P3

703

94,7

P4 Syd DR

704

93,7

DR P5

705

106,2

DR P6 Beat

706

103,6

DR P7 Mix

707

90,8

DR P8 Jazz

708

89

Ramas DR

716

89,9

Radio 24 Syv

721

100,1

R Klassisk

726

98,6

NOVA FM

731

95,8

Radio 100

732

101,9

THEVOICE

733

107

POP FM

734

98

Sverige P2

743

91,4

NDR 1 Tysk

751

103

NDR Kultur Tysk

753

105,1

Radio Schleswig-Holstein

755

89,6

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

 75 34 80 21

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto
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

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

