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gård, som ejede majsmarken, så vi fik 
en køretur med traktor og vogn rundt 
mellem de mange frilandsgrise. 
Ejerne fortalte og besvarede spørgs-
mål undervejs, og der blev gjort holdt 
ved en af hytterne, hvor vi fik lov til 
at holde nogle nyfødte pattegrise, som 
blev sat op i vognen.

Bagefter måtte man lege i halmstak-
ken. Til slut gik vi tilbage til skovle-
gepladsen for at slutte af med hjem-
mebagt kage. Alle var enige om, at 
det var et sted, man godt kunne besøge 
igen. Smuk natur. 

fortsætter næste side

Sdr. Omme-Filskov 4H:
 

Efterårstur
Vi har været på tur til Majslabyrinten 
ved Sørvad og Præstbjerg Naturcenter 
lørdag den 3. september.

Vi mødtes på P-pladsen ved Præstbjerg 
Naturcenter, hvor den medbragte fro-
kost blev nydt, men der var også tid 
til at prøve skovlegepladsen. 

Bagefter gik vi hen til majslaby-
rinten, der lå lige over for. Der var 
13 opgaver gemt inde i labyrinten, 
opgaver både til børn og voksne. Det 
var ret spændende at gå rundt mel-
lem de høje majs, og vi var da også 
nogle, der ikke fandt alle skilte med 
opgaver.

Vi var også så heldige, at der den dag 
var høstmarked på den økologiske 
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Sdr. Omme-Filskov 4H, forsat: 

Søndag den 2. oktober var der drage-
bygning på Vilhelmsmindevej 35. Vi 
brugte næsten kun genbrugsmateria-
ler, og selv om det netop den dag var 
et stille og solrigt vejr, så lykkedes 
det alle at få dragerne til at svæve i 
luften.

Når dette læses har foreningen mar-
keret sin 80-års fødselsdag ved at 
invitere medlemmer og familier til 
søndagsbrunch i Lalandia den 30. 
oktober.

Jens Erik Rasmussen
Sdr. Omme – Filskov 4H

Filskov Vandværk:

Efterårets opgaver
Udskiftning af byens ældste hoved-
rør ligger på Hjortlundvej nærmest 
Amtsvejen. Det blev mod forventning 
ikke udskiftet i løbet af sommeren. 
Det skulle dog ske inden frosten sætter 
ind. 

Kontakt
Henvendelse om flytning og reg-
ning rettes til Grindsted Vandværk, 
Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon 
7532 1166, E-mail: mail@gev.dk. 
Åbent mandag-torsdag kl. 7.30-
16.00 og fredag 7.30-12.30.

Henvendelse om driftsforstyrrelser 
og andre tekniske forhold rettes til 
Filskov Vandværks formand 
Lars Møller, Kirkehusvej 3. 
 7230 4742. 
E-mail: kirkehusvej@mail.dk og 
lbmc@arlafoods.com 
eller næstformand  
Jan Henriksen, Kærtoften 5. 
 7534 8356 og 2926 3898
E-mail: janh@pc.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Filskov Energiselskab:

Der er afholdt generalforsamling d. 27. 
september på Filskov Kro.

Årets resultat i Filskov Energiselskab 
Amba blev på 208.517 kr. efter hen-
læggelse på 750.000 kr.

Årets resultat i Filskov Energiselskab 
A/S blev på 70.184 kr. efter henlæg-
gelse på  629.000 kr.

Der var genvalg til bestyrelsen for 
Morten Christiansen, Benny Sindt og 
Niels Erik Adelsbøll.
Som suppleanter var der valg til Lars 
Thomsen og Thomas Østergaard.

Bestyrelsen konstituerede efterfølgen-
de sig. 
Formand Kjeld Moustgaard 
Næstformand Morten Christiansen
Kasserer Benny Sindt
Sekretær Niels Erik Adelsbøll
Resten af bestyrelsen består af Tage 
Schmidt, Jens Hagelskjær og Per 
Horsted.

Den fremlagte vision og strategiplan 
for fremtiden blev behandlet og der 
var opbakning til bestyrelsen at arbej-
de videre på et varmeværk som er 
helt co2 fri.

Investeringsplan for 2011/12 blev 
fremlagt. 
 1. Nyt cover med gaslager til 
  lagertank. 
 2. Et renseanlæg til kølevand 
 3. Projektudarbejdelse.  
 4. Hygiejniseringsanlæg.
                         
Efter generalforsamlingen var der 
et indlæg fra Hans Henrik Hansen 
under emnet ” Hvilke udfordringer 
har et varmeværk anno 2011”.

Bestyrelsen

Miljøvenlig rengøring med mikrofibre
Salg og demo

Din BIOSOL-konsulent: NEM-RENT v/Ina Meldgaard
Birkemosevej 16 · Filskov · 7200 Grindsted

Mobil 28 43 83 64 · ina_meldgaard@hotmail.com
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Menighedsrådet:

Onsdag d. 16. november
kl. 19.30 i Filskov kirke

Salmestafet
Denne gang er stafetten givet videre til 
en gæst udefra nemlig:

Hanne Nørtoft Bødtker, 
Herning

Hanne Nørtoft Bødtker er diplomud-
dannet i klassisk sang fra det Jyske 
Musikkonservatorium. Hun har givet 
koncerter rundt om i Danmark, og 
indsunget CD`er med danske sange og 
salmer. Hun lever af at synge og syn-
ger i mange forskellige sammenhænge 
og arrangementer.

Den 16. november kan vi opleve 
hende i Filskov Kirke, hvor der bliver 
serveret en broget buket af nyt og 
gammelt, alvorligt og muntert, sange 
og salmer. Vi kommer med andre ord 
vidt omkring. Det bliver en aften, hvor 
Hanne Nørtoft Bødtker vil føre os 
gennem det musikalske univers gen-
nem sin sang. Og det bliver naturligvis 
en aften, hvor vi alle får lejlighed til at 
synge sammen.

Der serveres en kop kaffe undervejs.  

Menighedsrådet

Torsdagsklubben:

KLUBAFTEN ÆNDRES TIL 
MANDAG!!!
Så starter vi klubben op igen for unge 
fra 6. klasse og opefter.

Når vi starter klubben op igen denne 
sæson vil det blive om MANDAGEN... 
første gang mandag d. 24. oktober 
2011.

Vi ændre klubaften til mandag, fordi 
der ikke er så mange aktiviter om 
mandagen som om torsdagen og vi 
kan så bedre "fylde" lidt mere.

Vi vil igen gerne pointere at klub-
ben er et gratis tilbud til vores unge 
mennesker og os voksne sidder der 
som frivillige og vil ikke tage ansvar 
for, hvad der sker udenfor klubben, 
men slagsmål, mobning osv. tolereres 
naturligvis ikke, hvis det er noget vi 
får kendskab til.

Skulle du som forældre have lyst til at 
hjælpe med til at tage en aften i klub-
ben, er du meget velkommen til at 
henvende dig.

Som nye kræfter i kubben har Stine 
Junge tilbudt sin hjælp istedet for 
Birte Mulbjerg.

Hilsen Torsdagsklubben
Karina, Jonna K., Stine, Jonna T.
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Filskov Friskole og Børnehave:

Status, hvor er vi nu?
Der bliver lige i øjeblikket arbejdet 
på højtryk i bestyrelsen og arbejds-
grupperne til Filskov Friskole og 
Børnehave. 

Den første folder er trykt og vi er 
rigtig stolte af den. 

Vores hjemmeside er i luften på 
filskovfriskole.dk, hvor I kan følge 
med i arbejdet, efterhånden som det 
skrider frem. Formand Mikael Lind 
orienterer løbende på en blog. De 
forskellige events, der bliver afholdt 
med henblik på at støtte friskolen, vil 
der være orientering om. Tjek også 
diverse opslag rundt om i byen. 

Næste event er Kvindeaften den 21. 
januar. Desuden kan arbejdsbeskri-
velsen til de forskellige arbejdsgrup-
per og meget mere findes på hjemme-
siden. ALLE er velkomne til at give 
en hånd med i arbejdsgrupperne. 

Hvis I ikke allerede har set eller hørt, 
hvad der rører på sig, så kommer her 
en lille status:

Køb af bygninger
Forhandlingerne med kommunen er 
nu afsluttet, og bygningerne er købt 
med overtagelse sommeren 2012. Alt 
inventaret på skolen følger med i 
handlen. Der er desuden budgetteret 
med investeringer i både bygninger 
og inventar i de kommende år.

Ansættelse af skoleleder
Det er med glæde, at vi kan præsen-
tere Johan Andersen som vores sko-
leleder. Han er allerede startet med 
at hjælpe os, og vi glæder os meget 
til det fremtidige samarbejde. Johan 
er jo som de fleste ved skoleleder på 
Filskov Skole i dag, og har derved en  

fortsætter næste side

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



8

Filskov Friskole og Børnehave, forsat: 

stor viden, som han kan bidrage med 
allerede nu. Det øvrige personale til 
Filskov Friskole forventes ansat i 
løbet af foråret.

Borgermøde
Onsdag den 16. november kl. 19 
på Sognegården bliver der afholdt et 
orienteringsmøde, hvor alle er vel-
komne, og vi vil meget gerne have 
spørgsmål og kommentarer. Det er 
sikkert ikke alt, vi kan svare på, men 
vi vil gøre det, så godt vi kan. Brug 
desuden gerne vores hjemmeside, 
ring eller send en mail til os! 

Indskrivning
Lørdag den 3. december kl. 9 - 13 
og mandag den 5. december kl. 16 
– 21 vil der være indskrivning af alle 
børn til skolen. Se nærmere på hjem-
mesiden.

Børnehaven
Som en naturlig del af Friskolen, 
arbejder bestyrelsen med også 
at overtage Børnehaven. I en pri-
vat børnehave er der mulighed for 
medbestemmelse og større engage-
ment. Børnehaven vil overtage de 
forpligtigelser, som den Kommunale 
Børnehave har i dag – og alle kan 

søge om en plads i Børnehaven. Der 
vil blive afholdt en informationsdag 
omkring Børnehaven i marts måned. 

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker 
at være med til at forme vores 
Børnehave, kan du kontakte bestyrel-
sen. Se nærmere på hjemmesiden.

Skolekredsen
Husk at melde jer ind i Filskov 
Friskole og Børnehaves skolekreds 
hvis I er interesseret i at støtte. Alle 
kan være medlem, også selvom man 
ikke har eller får børn på skolen. 
Bedsteforældre kan f.eks. godt være 
medlem. Medlemskabet er person-
ligt, koster 200 kr. pr. år og giver 
stemmeret til generalforsamlingen 
som bliver afholdt i foråret hvert år. 
Se nærmere på hjemmesiden.

Bestyrelsen for 
Filskov Friskole og Børnehave
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Jonas, Christian, Anders & Åse:

Beachvolleybane i Filskov
Da vi synes det var skammeligt, at 
vi ikke havde en Beachvolleybane 
i Filskov, var vi nogle stykker der 
besluttede os at starte en indsamling. 
Vi havde aldrig troet at det ville gå 
så hurtigt med at indsamle penge, 
men med en stor hjælp fra Junge 
Byg, Østergaard smede, Den Bette 
Entreprenør og en masse af byens 
voksne og unge havde vi allerede 
indsamlet nok til at gå i gang, på blot 
to uger.

Vi gravede hullet til volleyballbanen 
i starten af september. Vi troede at vi 
snart kunne køre sand derned, og gøre 
den færdig med det samme, men på 
grund af den meget våde september, 
blev jorden først tør nok til at køre på 
i starten af oktober. Nu mangler vi 
blot at hænge nettet op, men vi venter 
med dette til at det bliver vejr til vol-
leyball igen.

Vi mangler dog stadig penge til 
banen, da det er blevet en del dyrere, 
i forhold til det vi havde regnet med. 

Derfor opfordre vi alle der ønsker at 
bidrage med et beløb til at kontakte 
en af følgende personer: 

 Jonas Svarre   29278531
 Christian Svarre   29707679 
 Anders Egeskov   22529617
 Åse Jensen   21574130

Beachvolley banen er i store træk 
færdig og når vi har de sidste penge 
vil nette blive sat på, dog tidligst i 
foråret.    
   
Mange tak for den utrolig store opbak-
ning, og de mange doneringer til at få 
lavet en volleyball bane i Filskov.

Hilsen
Jonas, Christian, Anders & Åse
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frem, og forventes færdigt i sommeren 
2012, hvor vi får i alt 36 pladser til 
rådighed.

Når den nye servicebygning står fær-
dig, glæder vi os til at byde velkom-
men til både pensionistforeningen og 
Nørkleklubben, som fremover skal 
mødes på Friplejehjemmet.

Både beboere, bestyrelse, personale 
samt frivillige, glæder sig til at flytte 
over i nye lokaler. Vi vil alle arbe-
jde på at få ånden og kulturen fra 
det ” gamle” hus med over i det nye 
HJEM. 
 
Der har vi ALLE en FÆLLES 
OPGAVE at løse.

Lisbeth Dyrvig

Filskov Friplejehjem:

Nyt fra Friplejehjemmet
Filskov Friplejehjem åbner 12 nye 
pladser d. 5. november.

Så er vi endelig blevet færdige med 
1. etape af byggeriet og er klar til, at 
nogle af vores beboere kan flytte over 
i nye boliger.
Derudover flytter der d. 6. november 
6 nye beboere ind. De har alle stået på 
ventelisten, og glæder sig til at kunne 
flytte ind på Friplejehjemmet.
Vi har aktuelt stadig 2 ledige boliger, 
som kan besættes.

Vores boliger fremstår lyse og varme 
med dejlige store badeværelser.  Døre 
og skabe er lerfarvede og giver en 
varm glød til de lyse vægge. Alle 
boliger er forsynet med antenne-, tele-
fon- og IT-stik.
Boligerne er 1-rums, men kan deles 
med et mobilt skab som rumdeler. 
Boligerne har en lille terrasse uden-
for.

Vi bliver færdige med vores centrale 
køkken og den store fælles spises-
tue omkring d. 1. december, og i 
januar- 2012 skal beboerne, som bor 
på glasgangen, flytte over i nye boli-
ger. Byggeriet skrider planmæssigt 
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Filskovdreng fortæller
Carl Viggo Mortensen fortæller.
Carl Viggo Mortensen blev født d. 26 
september 1942 på Ålyst i Filskov, 
som nummer 3 ud af en flok på 4 børn. 
Selvfølgelig er de første år vanskelige 
for C.V. at huske, men fortæller dog, 
at man under 2. verdenskrig havde 
radio på Ålyst, og den blev flittig 
brugt af familien. Ikke mindst af far-
brødrene Peder og Julius og af en tysk 
soldat, som kom i hjemmet under hele 
krigen. Den tyske soldat var meka-
niker og navnet på soldaten blev aldrig 
til andet end TM. 

Der var altid varm kaffe på kanden, 
denne stod på komfuret, og der var 
altid nok med mad, når TM, andre 
danskere og mænd af andre nationa-
liteter kom i hjemmet. Ofte lagde de 
fremmede rationeringsmærker, efter 
der var spist og drukket, og mange 
grise måtte lade livet, til føde for de 
som bankede på. 

C.V. fortæller at, Ålyst blev brugt som 
”opsamlingssted” i forbindelse med 
krigens flygtninge, og familien huse-
de i flere måneder 3 englændere der 
boede i halmen ovenover kostalden. 

fortsætter næste side

Lokal Historisk Arkiv:

TAK
Stor tak skal lyde til de personer, (her 
ingen nævnt – ingen glemt) der holder 
pladsen omkring mindestenene, for 
de faldne engelske flyvere, på hhv. 
Brunbjergvej og Vildkjærvej. Også tak 
til de som har lavet bord/bænkesættet 
på Vildkjærvej. Som det er blevet os 
fortalt, har der været mange besøgen-
de på stederne i denne forløbne som-
mer, og arkivet har ligeledes fået flere 
henvendelser fra folk rundt omkring i 
landet, omkring materiale vedrørende 
flystyrtene. Tak for jeres hjælp.

Skolehistorier
I forbindelse med at Filskov Skole har 
50 års jubilæum i 2012 – efterlyser vi 
nogle historier fra de forskellige sko-
ler, der har været i sognet. Små, sjove, 
alvorlige o.s.v. episoder / historier fra 
dagligdagen i skolerne. Disse indlæg 
vil vi forsøge at flette ind i udstillin-
gen, vi laver i forbindelse med sko-
lejubilæet. Hvis man ikke ønsker sit 
navn skal fremgå af historierne, kan 
man selvfølgelig bevare anonymitet, 
blot arkivet ved hvem der har indle-
veret indlægget.
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Filskov Idrætsforening - Viadukthallen:

FILSKOV HAR FÅET 
EN HJERTESTARTER 

VED VIADUKTHALLEN

Filskov Idrætsforening, Viadukthallen 
samt gavmilde borgere har købt en hjer-
testarter, som er tilgængelig for alle. 
Hjertestarteren er pt. i Viadukthallen, 
men vil, når tilbygningen af koldlager 
er færdig, komme til at hænge udenfor 
ved indgangen til hallen i et varmes-
kab. Derefter følger flere informatio-
ner i Info samt i Lyngposten. 

Det er muligt at læse om hjertestartere 
på www.hjertestarter.dk.

På vegne af FIF og Viadukthallen:
Torben Jakobsen.

Lokal Historisk Arkiv, forsat:

Olga Mortensen – C.V.’s mor, var en 
vigtig ”brik” omkring ”forsendelse” 
af nedskudte engelske flybesætninger 
der skulle videre til Sverige, under 
krigen.
  
TM besøgte Ålyst hvert år indtil 1950. 
TM var tysk soldat, men en tysk 
soldat af den rette ”støbning”. TM 
Forhindrede bl.a. at Olga Mortensen, 
blev sendt i Kz-lejr. Tyskerne havde 
en aften hentet Olga Mortensen til 
afhøring på Filskov Kro, denne havde 
man indtaget, såvel som andre steder i 
byen. TM fik dog efter en tid udleve-
ret Olga Mortensen og fik hende kørt 
hjem, ellers var hun sikkert blevet ført 
videre.

Fortsættelse følger …..

HUSK: Arkivet i Viadukthallen har 
åbent den 1. torsdag i hver måned 
mellem kl. 16.00 og 18.00

Bestyrelsen.
Fm.Verner Søvang Pedersen
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Filskov FDF:

NYHED! 
Bortskaffelse af dit juletræ.
Avisindsamling d. 7. januar 2012 fra 
kl. 10, er nu også med indsamling af 
juletræer.

Vedhæft 20 kr. på træet og læg det ved 
fortovskanten, så henter FDF den.

P.S. Metalskrot indsamling i foråret 
2012 - men flere informationer i næste 
INFO.

Filskov Pensionistforening:

D. 10. august havde vi en halvdags-
tur  til Århus. Vi skulle på besøg hos 
firmaet Marius Pedersen, som sortere 
affald. Ronnie Fegge viste rundt og 
fortalte om virksomheden. Det var en 
god eftermiddag.

Vi sluttede dagen af med lækker mad 
på kroen. Tak for det.

En rigtig god høstfest blev holdt d. 23. 
september, men også lidt vemodigt. 
Det var vores sidste fest i centrets 
gamle bygning.
Vi købte maden på centret - rigtig 
lækker - tak for det, Pia.

Vores generalforsamling bliver den 
25. januar 2012 på centret kl. 14.

Gudstjeneste i kirken d. 21. februar 
kl. 14 sammen med Indremission. 
Karl Lund fra Ansager kommer og 
bagefter vil der være kaffe på centret.

Filskov pensionistforening
Elisabeth





Kontaktudvalget:

Udviklingsplan for Filskov
Udviklingsplanen for Filskov 2008-
2018 blev præsenteret for Billund 
Byråd på en TEMA-dag for lokalo-
mråderne i Billund Kommune d. 23. 
august- 2011. 

Planen har været undervejs i 3 år og det 
er nu tanken, at såvel Kontaktudvalget 
som borgerne i Filskov fremover 
skal bruge udviklingsplanen som 
udgangspunkt for opfølgning og nye 
initiativer.

Kontaktudvalget forpligter sig til fre-
mover, mindst hvert 4. år, af følge op 
på planen i form af afholdelse af et 
borgermøde eller lignende.
 
Kontaktudvalget har på sine møder 
fremover derfor en løbende opfølg-
ning på indholdet af udviklingspla-
nen, ligesom udvalget allerede debat-
terer hvilke nye retninger udviklingen 
i Filskov kan tage i de kommende år. 
For at kvalificere Kontaktudvalgets 
arbejde opfordrer vi derfor alle repræ-
senterede foreninger og institutioner 
til jævnligt at tage fremtidsperspek-
tivet op i foreningsregi. Kun på den 
måde har jeres repræsentant jeres 
synspunkter at tage udgangspunkt i, 
når Kontaktudvalget mødes. 
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Kontaktudvalget lægger hermed op 
til også i fremtiden at ”holde gryden i 
kog” i byen. For der er jo kun os selv 
til at gøre arbejdet her i Filskov.

Udviklingsplanen ”Filskov for 
Fremtiden 2008-2018” bliver lagt på 
www.filskovogomegn.dk og  desuden 
lagt i et antal eksemplarer hos SPAR 
til fri afhentning. 

Desuden får foreninger og institutio-
ner i Kontaktudvalget nogle eksem-
plarer. 

Venlig hilsen
Formand 

Johan Andersen



Kontaktudvalget, forsat:

Filskov-filmen er nu 
næsten færdig
D. 9. juni deltog en række børn, unge 
og voksne fra Filskov i optagelserne 
til Filskov-filmen. 

I filmen spiller Verner Rahbek vel-
oplagt rollen som rapporteren, der 
i SPARS firmabil, hoppende fra 
BUMP til BUMP, kommer kørende 
til Filskov. Sammen med forskellige 
borgere fortæller han ”Den gode his-
torie” om Filskov. Om alle de aktivi-
teter vi har i gang, om alle vore in-
itiativer, og om det liv, som udspiller 
sig rundt omkring i Filskov til glæde 
og gavn for os alle. 

Efter at arbejdsgruppen har set fil-
men, er vi meget glade for resultatet. 
Især synes vi, det er lykkedes at fange 
kombinationen af vores lokale humor 
og den uhøjtidelighed som kendeteg-
ner os som lokalsamfund.

Tak til alle jer, der velvilligt stillede 
jeres tid til rådighed for filmen.

Produktionen af filmen har været lagt 
i hænderne på AV-Design i Billund 
og havde ikke været mulig, hvis ikke 
4 lokale sponsorer havde sagt ja til at 
sponsorere fremstillingen af filmen.
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”Arbejdsgruppen for branding af 
Filskov” vil derfor på alles vegne 
gerne give en stor tak til:
Claus, Flemming og Peter Junge samt 
til Robert Terkildsen for deres store 
bidrag i den anledning. 
Filmen vil blive lagt ud på www.fils-
kovogomegn.dk så snart den er færdig 
engang i løbet af nov.-dec. Desuden 
udgives den som DVD. Nærmere om 
dette senere.

MEN – for der er et MEN: Vi er ikke 
færdige endnu.

Kontaktudvalget har nemlig, med 
udgangspunkt i byfilmen, yder-
ligere besluttet også at lade udar-
bejde et ”reklamespot” for Filskov. 
Reklamespottet er tænkt brugt til mar-
kedsføring af Filskov som et ”lokal-
samfund der har det hele og har taget 
sagen i egne hænder”.
Spottet dækker indholdsmæssigt hele 
lokalområdet, Filskov og skal køre 
i foråret 2012 i TV-Syd, hvor ikke 
mindst Friplejehjemmet og Friskolen 
som nystartede institutioner kunne 
have god brug for opmærksomhed. 

fortsætter næste side



Kontaktudvalget, forsat:

Udgifterne til fremstillingen af selve 
reklamespottet er allerede dækket af 
ovennævnte sponsorer, men selve 
betalingen til TV-Syd for reklame-
plads bliver en fælles opgave for os 
alle sammen. 
Med udgangspunkt i, at vi alle i lokal-
området får gavn af dette, opfordrer 
vi derfor alle borgere, erhvervsvirk-
somheder, foreninger og institutioner 
til at være med til at samle ca. 60.000 
kr. ind i løbet at de næste måneder. 
Grundlaget er allerede lagt af vore 4 
sponsorer. 

Det er Kontaktudvalgets og de 4 
sponsorers overbevisning, at vi på 
denne måde endnu engang kan få 
Filskov på landkortet med ”Den gode 
historie”. En helt nødvendig ting både 
nu og fremover.
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Så vidt vides har ingen landsby i 
Danmark før prøvet lige netop dette 
koncept af, så det bliver spændende at 
se reaktionerne til foråret.

Kontaktudvalget planlægger det nær-
mere forløb på mødet d. 8. november 
og sender meddelelse ud via www.
filskovogomegn.dk medio november.

På forhånd tak 
På Kontaktudvalgets vegne

Johan Andersen



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
November:

 3. Indre Mission: Bibeltime i missionshuset.
 10. Indre Mission: Møde v. samfundskonsulent/missionær Susanne
  Kristensen, Odense. Bogsalg. Emne: Muligheder for fællesskabet
 16. Filskov Friskole: Borgermøde på Sognegården kl. 19.
 16. Filskov Kirke: Samlestafet kl. 19.30.
 21. Indre Mission: Best. og lederkonvent, Billund v. Hans Ole Bækgaard
 25. Filskov Skole: Åbent hus - klippedag.
 
December:

 1. Indre Mission: Bibeltime i missionshuset.
 1. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 3. Filskov Friskole: Indskrivning kl. 9-13.
 5. Filskov Friskole: Indskrivning kl. 16-21.
 8. Filskov Skole: Adventsfest.
 8. Indre Mission: Årsfest m. præst Morten Mouritzen, Sørvad. 
  Indsamling til missionshuset.
 14. Filskov Skole: Luciaoptog.
 15. Indre Mission: Familieaften m. missionær Henrik Didriksen, Esbjerg.
 22. Filskov Skole: Juleferie.
 28. Indre Mission: Julefest m. missionær Søren Grysbæk, Horsens. 
 
Januar:

 Uge 2 Indre Mission: Bedeuge
 4. Filskov Skole: Skolestart efter juleferien.
 5. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 7. Filskov FDF: Avisindsamilng
 13.-15. Indre Mission: Famililejr på Hestelund Efterskole.
 15. Indre Mission: Ydremission m. Lisbeth og Kurt Terp, 
  Mozambique, Assist.
 21. Filskov Friskole: Kvindeaften
 24. Filskov Idrætsforening: Genralforsamling i hallen, kl. 19.00.
  25. Filskov Pensionistforening: Generalforsamling på Centret kl. 14.00. 
 26. Filskov Skole: Åbent hus.
 28. Indre Mission: Bibelkursus i Løvlund.





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



Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Vi sikrer os...
En Søndag, her for et stykke tid siden 
var jeg nede ved købmand Peter.
Der stod en ved Filskov Friskoles 
campingvogn og solgte små gule 
plastik ænder til anderæs, til fordel 
for friskolen. 

Jeg købte nogle ænder. Da jeg havde 
betalt, og gik derfra, siger hun tak for 
støtten, mit svar var ”ja velbekom da” 
Da jeg senere kørte hjem, kom jeg til 
at tænke over det jeg havde afsluttet 
vores samtale med, nemlig ”ja velbe-
kom da” og det er jo helt forkert for 
det er jo ikke os der har købt ænderne 
som skal have tak, nej det er alle dem 
som bruger en stor del af deres fritid 
på, at vi også på sigt har mulighed 
for, at have en skole i Filskov.

Kort sagt, vi sikrer os 
Det er jo det, vi har gjort her i Filskov 
siden kommunalreformen, hvor vi 
blev lagt sammen til Billund kom-
mune.
Det stod ret hurtig klart, at der var to 
veje vi kunne vælge.
Den ene vej ville være en evig kamp, 
for at bevare de kommunale tilbud 
som vi havde.
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Den anden vej er så den vi valgte, 
nemlig forsøge at frigøre Filskov så 
meget som overhovedet muligt fra 
politiske beslutninger, som efter vores 
mening ikke gavner Filskov.

Byrådet ser på helheden når der 
træffes beslutninger, og det skal 
byrådet også.
Men det er jo ikke sikkert, at det 
byrådet mener er bedst for helheden, 
er bedst for Filskov.

Det er ikke fordi jeg er ”sur” på 
de andre byrådsmedlemmer, men jeg 
konstatere bare, at det nu engang er 
sådan, at jo større kommunen er, jo 
svære er det at være en lille by, og 
som en lille by der vil rumme det 
hele, både børn og ældre medborge-
re, er vi i Filskov meget afhængige 
af stabilitet og ro på områder som 
børnepasning, børnehave, skole og 
plejecenter, og det får vi på den måde, 
som vi gør tingene på.

Det gør, at de forskellige bestyrelser 
og kontaktudvalget kan lave en lang-
sigtet udviklingsplan over Filskov, 
hvor vil vi f.eks. være om ti år, for vi  

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening:

Uddeling af lederpokal
Lederpokalen gives til en person der 
har gjort en ekstra ordinær indsats i 
idrætsforeningen. Alle kan indgive 
indstillingerne og de sendes til arvad@
turbopost.dk eller ligges i postkas- 
sen Gyvelvænget 19. Vi stemmer om 
hvem der skal have tildelt pokalen på 
generalforsamlingen.

Indstillinger skal være modtaget 
senest den 20. januar 2012.

Generalforsamling 2012
Filskov Idrætsforening afholder gene-
ralforsamling tirsdag den 24. januar 
2012 kl. 19.00 i hallens mødelokale, 
med følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning og hand-  
  lingsplan for det kommende år
 3. Fremlæggelse af foreningens års- 
  regnskab og budget for det kom- 
  mende år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer   
  for 2 år
 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år

fortsætter næste side

Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, 
forsat:

ved hvad vi har, og det er kun os selv 
som beslutter om det skal ændres eller 
lukkes.

Men det kommer jo ikke af sig selv, 
og nu er vi tilbage ved de frivillige. 
Det er en enorm arbejdsindsats der 
bliver ydet i de her år, både Filskov 
Friplejehjem og Filskov Friskole skal 
startes op, der ud over køre alt det 
andet jo videre.

Der er dog en lille trøst. Efterhånden 
som tingene går fra opstartfasen til 
driftsfasen, vil behovet for den frivil-
lige indsats ikke være så stor, men 
den vil være der.

Det er måske et punkt som kontaktud-
valget skal se på. Er der nogen ting 
som kan/skal gøres på en anden måde, 
eller er det godt som det er?

Med Venlig hilsen
Robert Terkelsen

Mobil 23 30 60 54
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I den kommende sæson 2012/2013 har 
vi mange instruktører der skal videre 
med uddannelse. Vi ved derfor allere-
de nu, at vi kommer til at mangle især 
voksne instruktører og hjælpere, så 
derfor hører vi gerne fra alle der kunne 
have interesse, så de evt. kan får in- 
spiration hos de nuværende instruk-
tører inden næste sæson. 
Kontakt Lone   2196 8494 eller 
Marianne   4142 5620 for at høre 
nærmere.
De fleste af vinterens instruktører har 
allerede været på kursus eller skal det 
i løbet af kort tid, så der sker også en 
stor udvikling blandt dem.

Børnedag
Lørdag d. 29. Oktober deltager ca 
10 børn ved Børnedag i Vorbasse 
Fritidscenter. Der bliver fart på med 
instruktører fra Juniortræningsholdet i 
Ølgod; Leg, rytme, spring og en tur i 
pølen bliver det også til.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:
 

 7. Valg af 1 revisor for 2 år og 
  1 revisorsuppleant for 1 år
 8. Valg af udvalg for 2 år
 9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være forman-
den i hænde senest den 20. januar 
2012.

En lille opfordring ang. 
nøglebrikker til hallen
Vi vil gerne bede alle der har en nøgle-
brik, som de ikke længere bruger, om 
at afleverer den enten til Andreas 
Andersen, Kirkehusvej 8 eller til Bo 
Henriksen, Blåhøjvej 2.

Gymnastik
Endnu engang må vi sige vi er kom-
met godt fra start med ca. 110 gym-
naster fordelt på 7 forskellige hold. 
Vi har sagt velkommen til mange 
gengangere men der er også kommet 
mange nye gymnaster til, det er rigtig 
dejligt J

VIN – CHOKOLADE – SPECIALITETER – FIRMAGAVER
”BUTIKKEN” ER ÅBEN HVER FREDAG 13-17

Stort udvalg af færdigpakkede gavekurve!
KIKANA, Chr. Lundsgaardsvej 39B, 7200 Grindsted

Tlf. 75348305 – kirkehus@mail.dk
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Gymnastikopvisninger
Område opvisning i Vorbasse, lørdag 
den 10. marts 2012 - her vil vi få brug 
for et par hjælpere til at passe kassen 
ved indgangen et par timer. Kontakt 
Lone  2196 8494 hvis du har lyst 
til at hjælpe.
Lokal opvisning i Filskov, søndag den 
21. marts 2012.

U11/u12 drenge
Før sommerferien spillede drengene i 
B-rækken. Den vandt de med kun et 
nederlag 2-1 til Jels. Det skal nævnes 
at drengene tæskede dem i returkam-
pen 3-1 (hattrick af Emil).

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:

Ropeskipping
Der er stadig plads til endnu flere 
sjippere, alle fra og med 7. klasse er 
velkomne. Ropskipping er sving med 
tove, hop i tove, tricks i tove korte 
såvel som lange. Som du husker det 
fra du var barn i skolegården! Hver 
træning indeholder også kort styrke-
træning for primært mave/ryg.

Julegymnastik
D. 28. december bliver der igen rig 
mulighed for at røre sig oven på 
juleanden og måske flere dages jule-
frokoster, for der laves forskelligt 
gymnastik i hallen. Der er åben træ-
ning for alle også selvom man ikke 
ellers er med til gymnastik. Hold øje 
med opslag i hallen og ved SPAR i 
december måned.

WWW.denbetteentreprenoer.dk
Filskov

24 25 00 94

Jord og belægningsopgaver
Niels Ove Svarre. Info@denbetteentreprenoer.dk
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Håndbold
Nu er sæsonen godt i gang, vi har haft 
det første hjemme stævne. Det gik godt 
- det blev til 3 sejre og et lille nederlag. 
Alle hold gjorde deres bedst og det 
bliver spændende at følge dem i den 
kommende sæson.

Der er ændret lidt på 
træningstiderne. 
De nye trænings tider fremgår i ske-
maet på næste side, og der er stadig 
plads til flere spillere på alle hold. 
Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte Solveig Røndbjerg på  
    5174 3533.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:

Hen over sommeren har vi været til 
3 stævner i Brande, Grindsted og 
Lunderskov. Alle stævner gik rigtig 
godt. Vi kom hjem med 3 andenplads 
pokaler. Så nu skal vi snart have vores 
eget pokalskab J. Efter sommerfe-
rien gjaldt det A-rækken, hvor  dren-
gene prøver kræfter med de stærke. 
Vi ligger på en del andenplads. Varde 
ligger nr. 1.

4 spillere skal prøver deres kræf-
ter af i FCM til vinter træning. Det 
er Oliver Jakobsen, Jesper Schmidt, 
Rasmus Junge og Emil Junge. Det 
bliver spændende at følge de 4 friske 
drenge. Håber de får en rigtig god 
oplevelse.

Vi starter op indendørs i uge 43. Vi er 
ikke med i nogen turnering, men skal 
ud til en del stævner. Vi får forstærk-
ning fra Grønbjerg-Langelund Roar 
Johannesen, som har været udtaget til 
FCM talenthold i år. 

Vi vil gerne sige drengene tak for en 
fantastisk udendørs sæson. I kæmper 
med blod, sved og tårer!! 

Lars Møller 
og Claus Junge    

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted



Filskov Idrætsforening, forsat:

Træningstider sæson 2011/12
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Hold Træningstid

U6+U8
Piger og 
drenge 

Charlotte Junge Tirsdag 
kl. 15.30-16.30

Jette Johnsen
Trine Louise Johnsen
Nina Bager
Maibritt Rosengreen
Matthias Thorning

Tirsdag
kl. 16.30-18.00

U12 - Piger

U12 - Drenge

Annegrethe Holm 
Nita Hansen
Peter Stocklund
Solveig Røndbjerg

Senior damer Kaj Raahede Tirsdag
kl. 20-21.30

TrænereAldersgr. Periode

Uge 39-03

01/02

99/00

Serie 3

Uge 34

Uge 34

Uge 32

Senior herre Finn Thomsen Torsdag
kl. 20.00-21.30Serie 3 Uge 32

U10 - Piger

U10 - Drenge

U18 - Piger Søren Elnegaard Tirsdag
kl. 20.00-21.3093/94 Uge 32

Tirsdag
kl. 18.30-20.00

fortsætter næste side

BANDEMAND - er du vores nye bandemand?
Vi mangler en bandemand, der ca. hver 14. dag kan sætte bander op i hallen 
efter håndboldstævner. Banderne skal sættes op søndag eftermiddag/aften eller 
mandag formiddag og det tager ½-1 time.
Hvis du vil hjælpe med det, vil det være en stor hjælp for os.
Du kan kontakte Finn Rosengreen på  6110 1431, for at høre nærmere

Håndboldudvalget



Filskov Idrætsforening, forsat:

Vi har lavet klubsamarbejde med 
Elkjær både på U10-Pige holdet og 
U18-Pige holdet. I den forbindelse 
skal det nævnes, at hvis der er nogle 
U16-Drenge, som kunne tænke sig at 
spille håndbold, har Elkjær et hold. 
De træner torsdag fra kl. 18.30-20.00

Indløb med FC 
Midtjyllands damer 
Efter vores eget hjemme stævne lør-
dag d. 8. oktober gik turen til Ikast, 
hvor der var Fan-dag for alle samarbe-
jdsklubber i FC Midtjylland. Filskov 
IF’s U8 og U10 spillere skulle løbe 
indløb sammen med FCMs damer 
inden kampen mod Thüringer HC i 
Champions League-turneringen. Der 
var rigtigt god opbakning. Hele 19 
indløbsbørn havde vi med og mange 
forældre, søskende og andre spiller 
fra Filskov i alt 58 stk.
 
Ved ankomsten blev vores små poder 
ført til et omklædningsrum og fik 
instrukser på hvordan de skulle løbe 
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ind og med hvilken spiller. De var lidt 
nervøse, men glædede sig også rigtigt 
meget til at skulle være helt tæt på de 
piger, man ser i fjernsynet. Bl.a. Line 
Jørgensen, Trine Troelsen, Maibritt 
Kvisgård og Susanne Thorsgård var 
blandt spillerne... 

Og aldrig havde der været søder og 
stolte indløbsbørn i Ikast/Brande arena 
:-) De stråle af overskud og glæde ved 
at løbe ind i en total udsolgt hal til 
klapsalver og høj musik.

Vi så en rigtig god håndbold kamp 
som FCM vandt 23-20. Efter kampen 
gav FCM spillerne sig tid til at skrive 
autografer, selv Lærke Møller som 
var skadet og derfor ikke spillede, gav 
sig tid til en lille snak og masser af 
autografer. Det var en super dag som 
børnene vil huske længe.
     
  Håndboldudvalget

fortsætter næste side

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 - 14.00



Filskov Idrætsforening, forsat:

Fodbold
Efterårssæsonen 2011 har budt på 
mange gode resultater for fodbold-
holdene. På ungdomsholdene har der 
været mange spændende og under-
holdende kampe. Vores U12 drenge 
har klaret det flot i A-rækken, hvor 
det er blevet til mange sejre over 
store klubber. U10 drenge har spillet 
rigtig godt og er gået ubesejret igen-
nem deres række.

Seniorholdene i serie 4 og 6 har haft 
mange tætte og intense kampe i deres 
puljer. Serie 6 sluttede som nummer 
4 i puljen, hvorimod serie 4 slutte-
de som nummer 5, hvilket betyder 
nedrykning til serie 5. Ærgerligt at 
vi skal rykke ned, men 13 point var 
desværre ikke nok i vores pulje, 
hvor kampen om point var hård. 
Der var således kun 2 point som 
adskilte en 2.plads og en nedryk-
ningsplads!  Målet er en hurtig 
tilbagevending til serie 4, og i 
betragtning af den store trænings-
flid, som er udvist i efteråret, er 
det et meget realistisk mål. 
Vores Oldboys hold sluttede som 
nummer seks i deres pulje og for-
bliver dermed i B-rækken.
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Vi vil gerne takke alle de mennesker 
som har hjulpet os i det forgangne 
år. Den store frivillige indsats fra de 
mange trænere, holdledere, dommere, 
forældre og spillere har gjort endnu en 
sæson mulig at gennemføre. Vi håber 
på at møde den samme opbakning i 
næste sæson. Hvis der er nogle, som 
går rundt med et ønske om at give en 
hånd med i den kommende sæson, 
det kunne være som træner eller hjæl-
petræner, så kontakt et medlem fra 
fodbold udvalget og lad os få en snak 
om det.

fortsætter næste side



Filskov Idrætsforening, forsat: 

Indendørs fodbold
Senior træner fredag fra 19:00 – 21:00 
med start fredag i uge 43.

Mandag uge 43 starter træning 
for ungdomsholdene 
fra kl.16:00 til kl.19:00

U6-7 16:00 – 16:45
U8   16:00 – 17:00
U10 17:00 – 18:00
U12 18:00 – 19:00

Igen i år afholder vi vores traditions- 
rige julestævne. Det afholdes d. 18/12 
og der man kan tilmelde sig i A,B 
eller C rækken alt efter evne og lyst. 
Det plejer at være en rigtig hyggelig 
dag, så husk at sætte kryds i kalen-
deren.

                     Fodbold udvalget
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Viadukthallen, forretningsudvalget:

Nyt fra Viadukthallen
Så er vi godt i gang med endnu en 
sæson, og udlejningen ser okay ud. Vi 
har denne vintersæson de sædvanlige 
3 gange med topbadminton fra GBK 
med Sportmaster Cup for ungdom 
- Sparekasse Cup for ungdom samt 
Sparekasse Cup for senior. 

Til foråret (April) får vi DMU (dansk 
mesterskab for ungdom) som GBK 
også skal stå for. Så har man lyst til 
at se badminton i topklasse, gå ind på 
vores hjemmeside under 

filskovogomegn.dk 
her kan i se datoplanen under 
Viadukthallen, her er selvfølgelig 
også alt andet. som er booket synligt 

fortsætter næste side



Viadukthallen, forretningsudvalget, 
forsat:

hånd-/fodbold turneringer, gymnastik 
opvisning, klubmesterskab i badmin-
ton ect. ect. 

En lille tilbygning...
Som de fleste nok har set, er vi ved at 
lave en lille tilbygning ved cafeteriets 
depotrum, det er beregnet til retur-
emballage. Det er lavet for at få en 
bedre orden i selve depotrummet. Der 
er samtidig bygget en læmur, dette 
for at skjule affaldscontaineren, samt 
give læ for rygererne. Det vil sige, at 
den ikke er beregnet for cyklister 
og deres køretøj  - de henvises til 
cykel skuret. 

På ydersiden kommer der til at side en 
hjertestarter, som er til brug for hele 
sognet. Hjertestarteren har vi længe 
ønsket os i eller omkring hallen. Vi 
har af flere omgange søgt midler 
til en sådan, men uden held. Nu 
har hallen og idrætsforeningen lagt 
en sum penge til køb af en, resten 
har Torben Jacobsen skaffet gennem 
andre lokale sponsore. 
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Vil du hjælpe...
Omkring cafeteriet, der har vi fået 
Britta Pedersen til at stå for den dagli-
ge drift. Cafeteriet er en ikke uvæ-
sentligt faktor for driften af hallen. 
De kommentare som vi får fra udefra 
kommende er, at vi altid er smilende, 
med et hjælpsom personale, et godt 
udbud i det man kan købe og at der 
er lyst og rent. Det er det der gør, at 
klubber udefra bruger hallen år efter 
år, noget de gerne skulle blive ved.

Så det vil sige... skulle man have lyst 
til at give en hånd med i cafeteriet, er 
det enten Britta, Amtsvejen 23 eller 
Verner Søvang Pedersen, Engdraget  
4, man skal henvende sig til  OG 
VI KAN GODT BRUGE FLERE 
HÆNDER. 

Men der er også andre steder man 
gerne må give en hånd med, så I er  
altid velkommen til at rette henven-
delse til en af bestyrelsen (navneliste 
på hjemmesiden) samt ved opslags-
tavlen i hallen. 
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Viadukthallen, forretningsudvalget, 
forsat:

RYGNING - NEJ TAK
Så har vi sat ikke ryger skilte op, 
det er fordi vi har erfaret, at der er 
nogle som har røget i omklædnings 
rummene.  
Der er vedtaget en lov om at man 
ikke må ryge i offentlige lokaler, er 
ikke noget vi har fundet på, det kom-
mer fra regeringen, vi skal bare sørge 
for at det overholdes her. 
Så derfor brug rygeskuret udenfor 
- TAK!

På forretnings udvalgets vegne 
Bo Henriksen
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Filskov FDF:

Loppemarked FDF
Filskov FDF holder loppemarked d. 
22. september 2012 i Viadukthallen. 
Vi er begyndt at samle lopper ind 
til dette. Hvis du har noget, der er 
værd at gemme og har lyst til at 
give det til vores loppemarked, kan 
det afleveres ved Hakon Jørgensen, 
Vilhelmsmindevej 15. Kontakt ham 
inden på  23 34 71 59.

Er der ting, som du ikke selv kan 
transportere derud, kan vi være dig 
behjælpelige med dette. Kontakt Bo 
Henriksen  20 30 85 27 eller Søren 
Nielsen  40 88 14 09.

Vi samler penge sammen til en ny 
spejderhytte og overskuddet fra lop-
pemarkedet går dertil.

Formand FDF
Lisbeth Dyrvig



Filskov Fællesantenne:

Nye TV og radio kanaler 
Startende fra den 21. november med 
afslutning den 11. januar 2012, gen-
nemfører YouSee den årlige kanal-
omlægning. YouSee skriver, at de 
vil give de enkelte kunder besked på, 
hvornår de skal indstille netop deres 
TV til den ny kanal. Har man digital 
boks fra YouSee sker ændringerne 
automatisk. 

Hvad kommer til?
Ekstra radio kanaler, nemlig ”Radio 
24syv” og 8 DAB kanaler fra DR.
Radio 24syv er Berlinske og People-
Groups bud på en landsdækkende 
FM4 kanal. Det er ”taleradio” med 
vægt på nyheder og med elementer af 
kultur og debat,
DR DAB er DR’s populære DAB-
kanaler som almindelig radio.

På TV siden kommer der en ny kanal 
fra TV2 regionerne og HD versioner 
af TV2, SVT2 og ARD.
I fuldpakken kommer der desuden 
tre nye TV kanaler: TLC, TNT 7 og 
Disney Junior.
TLC er en kvindekanal, der byder på 
masser af magasin programmer og 
udsendelser om livsstil, sundhed og 
mode.
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TNT 7 er en amerikansk tv-kanal der 
sender film, serier, livsstilsprogram-
mer og reality.
Disney Junior er en ny børnekanal 
målrettet mod børn fra 2-7 år.

Hvad udgår?
TV 5 Monde og analoge versioner af 
SVT1, NDR, ZDF og Ekstrakanalen. 
I fuldpakken udgår TV2 Film.

TV2 efter januar 2012
Som nogen sikkert har hørt bliver TV 
2 fra januar 2012 betalingskanal. Det 
er en politisk bestemt beslutning.
Det betyder at vi fremover skal til at 
betale for at se kanalen. 
Men når man får kabel-tv fra os via 
YouSee, behøver man ikke at gøre 
noget.  

Man kan stadig se TV 2 i alle vores 
tv-pakker og fremover endda også i 
HD.
Det giver naturligvis en mindre stig-
ning i TV pakkerne i 2012. Mere 
herom næste år.
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Har du egen antenne
Bemærk at man ikke længere kan 
modtage TV 2 gratis vha. en hus- 
eller stueantenne.  
Skal man fremover kunne se TV2 i 
sit sommerhus eller lignende steder, 
skal man have et abonnement hos en 
udbyder, f.eks. Boxer. 
Og man skal have et kort til hver 
boks/fjernsyn der skal kunne modta-
ge TV2.
Desuden kæver det fremover en boks/
TV der har en MPEG4 tuner.

Men via vores kabelnet kan man som 
sagt stadig se den ganske som man 
plejer, uden at gøre noget.

MPEG2 eller MPEG4
Fra januar 2012 bliver alt tv sendt i 
MPEG4 i stedet for MPEG2. 
Men når man får kabel-tv fra os via 
YouSee, behøver man ikke at gøre 
noget.  
I 2009 skiftede vi i Danmark fra det 
analoge til det digitale sendenet, som 
var 1. fase af den digitale overgang.
Nu er man nået til 2. fase, som er 
overgangen fra MPEG2 til MPEG4 
på de tv-kanaler, som ikke allerede 
sendes i MPEG4.
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Hvad er MPEG for noget?
MPEG er betegnelsen for de stan-
darder, der bliver brugt til at kom-
primere lyd- og videosignaler. Da 
Danmark i 2009 gik over til digitalt 
tv, var MPEG2 den benyttede stan-
dard. Siden er teknologien udviklet så 
meget, at der kan opnås store fordele 
ved at skifte over til MPEG4.
Det skyldes bl.a., at MPEG4 kom-
primerer signalerne yderligere, og 
det giver mere plads til flere kana-
ler, ligesom der bliver plads til mere 
HDTV og 3D TV, som bliver mere 
og mere almindeligt. Det er altså for 
at skaffe mere plads i sendenettet, at 
politikerne har besluttet at komprime-
re signalerne. 

Har du egen antenne
Modtager du dine tv-kanaler via 
antenne, og har du endnu ikke et tv 
eller en digital modtager-boks, som 
understøtter MPEG4, skal du snart 
overveje, hvad du stiller op, for så 
kan du desværre ikke se hverken TV 
2 eller DR’s kanaler efter 11. januar 
2011.

Men via vores kabelnet kan man som 
sagt stadig se alt ganske som man 
plejer, uden at gøre noget.



Filskov Fællesantenne, forsat:

Valgfri kanaler via 
”Ekstrakanaler”
YouSee tager nu et vigtigt skridt i 
retning af at indføre meget mere frit 
valg på tv-området. 
Mandag 3. oktober lancerede YouSee 
produktet ”Ekstrakanaler”, som baner 
vejen for at indføre såkaldt à la carte 
valg inden for en kort årrække. 
 
Med Ekstrakanaler kan man frit sam-
mensætte sit tv-abonnement ud fra 
YouSee’s stort set samlede kanal-
udbud. Eneste krav er, at man skal 
abonnere på Grundpakken, og man 
skal vælge mindst fire kanaler. 
Mindstekravet om fire kanaler håber 
YouSee vil være et overgangsfæno- 
men. Det skyldes dels krav fra tv-
stationer og rettighedshavere, dels 
et ønske fra YouSee’s side om at 
holde priserne på fritvalgskanaler på 
et attraktivt niveau, mens tv-branchen 
forbereder sig på at tage det endelige 
skridt mod frit valg.

Mere om Ekstrakanaler 
 • Ekstrakanaler er et supplement  
  til YouSee’s tre tv-pakker,
  Grund-, Mellem- og Fuldpakken

 • Man skal som minimum abon- 
  nere på fire kanaler. Man kan  
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  skifte kanaler fra måned til  
  måned 

 • Tv-kanalerne er inddelt i fire  
  priskategorier på hhv. 10, 20, 30  
  og 40 kr. pr. måned 

 • Ekstrakanaler kræver, at man har  
  en YouSee boks eller et tv med  
  DVB-C modtager og indbygget  
  kortlæser 

 • Samtidig med lanceringen af  
  Ekstrakanaler fjerner YouSee det  
  hidtidige gebyr på 30 kr. pr.  
  måned for det kort, der er nød- 
  vendigt for at afkode tilkøbs- 
  ka nalerne.

Se mere på YouSee’s hjemmeside: 
http://yousee.dk/Tv/Tv-pakker_og_
kanaler/EkstraKanalKampagne.aspx

Husk at finde de digtiale 
kanaler på dit TV
Mange nye fjernsyn har indbygget en 
digital tuner af typen DVB-C. 
Hvis man har et fjernsyn med indbyg-
get DVB-C tuner, så er det en rigtig 
                        fortsætter næste side



Filskov Fællesantenne, forsat:

Hvis man har et fjernsyn med indbyg-
get DVB-C tuner, så er det en rigtig 
god idé at benytte sig af den digitale 
del af sit TV og ikke kun bruge den 
analoge del.
Hvis man får indlæst alle de digitale 
kanaler får man en del ekstra kanaler, 
som man kun kan se digitalt.
Og de er endda ganske gartis idet de 
er en del af den pakke man betaler 
for.
Antallet af ekstra digitale kanaler er 
afhængigt af hvilken TV pakke man 
har. 
Det man skal gøre er at indstille sit 
TV til at lede (scanne) efter de digi-
tale kanaler.
Hvordan det gøres er forskelligt fra 
TV til TV.
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 
601. 

YouSee Play
Har du bredbånd med hastig-
hed over 10 Mb/s gennem Filskov 
Fællesantenne, er der nu gratis adgang 
til mere end 6 millioner musiknumre 
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fra Yousee Play. 
Se mere her: http://www.danskkabel-
tv.dk/bredbaand/youseeplay/hvordan-
du-faar-yousee-play

Frekvensliste, Internet og 
IP telefoni oplysninger
Den gældende frekvensliste, oplys-
ninger om Internet og IP telefoni samt 
andre relevante informationer vil altid 
kunne ses på vores hjemmeside: 
http://www.filskovogomegn.dk/fils-
kov3.htm

Alle TV kanaler kan også modtages 
digitalt. Det kræver enten en digital 
TV boks fra YouSee eller et
fjernsyn med indbygget DVB-C 
tuner. 
En digital boks fra YouSee skal ind-
stilles på sub-net nummer 600.
Et TV med indbygget DVB-C tuner 
skal indstilles på sub-net nummer 
601.

Se eventuelt mere på YouSee’s hjem-
meside http://yousee.dk/privat/tv/

Bestyrelsen







Pris pr. 
måned

Hastighed
(Kbit/s) *

INTERNET ABONNEMENTER pr. 1. juli 2010

* Det første tal angiver modtagerhastighed (download). Det andet tal angiver sendehastighed (upload)
** Har du modtagerhastighed på 10240 Kbit/s eller mere er der gratis adgang til mere end 6 millioner musik-
numre fra YouSee Play.

Pris på Online oprettelse kr. 0,- Oprettelse via mail/kupon kr. 99,- 
Professionel installation kr. 695,00, netkort/pc opsætning kr. 149,00.
Router DI-604 395,- + ekspeditionsgebyr 50 kr. 1 måneds opsigelse. 
Alle priser er inkl. moms.

Se oplysninger om priser og tilmelding på Dansk Kabel TV’s hjemmeside: 
http://www.danskkabeltv.dk

IP-telefoni via kabelnettet 

Pris per måned: 99,00 kr.

IP telefoni er et tilbud til antenneforeningens medlemmer som er tilsluttet 
Internet via kabelnettet i Filskov. 
IP telefoni gør det muligt, via en almindelig telefon der tilsluttes kabelnet-
tet,  at ringe til andre fastnet-, mobil- og IP-telefoner over Internettet. 
Af fordele kan nævnes:
 • Det er billigere end de almindelige fastnet abonnementer.
 • Der er fri taletid til andre fastnet numre
 • Der er billigere samtaler til udlandet. 
 • Man kan vælge at bibeholde sit eksisterende telefonnummer  
   eller vælge at få et nyt.
 • Der kan tilsluttes lige så mange telefoner som til en traditionel 
   telefonline

Yderligere information om IP telefoni kan ses på Dansk Kabel TVs hjem-
meside: http://www.danskkabeltv.dk

30729/2048
**

349 kr.

20480/2048
**

299 kr.

10240/2048
**

229 kr.

4096/512

169 kr.99 kr.

1024/512 51200/5120
**

399 kr.
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Formand: Jan Henriksen tlf. 75 34 83 56
 Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 34 84 09 eller Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27

Flytning og adresseændring: Flemming Sørensen tlf. 75 34 80 08 


