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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

Hugo Eriksen, Hedagervej 12

75 34 80 81

Viadukthallen

Kim Lauersen, Blåhøjvej 27

20 71 75 89
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Filskov Cykelklub:

Sportsaktivitet
lørdag d. 25. maj
		

Viadukt outdoor cycling

Super opstart på
Filskov Cykel Klubs
nye Motions-hold

I år indbyder vi alle, der har lyst til
at prøve indoor cycling udendørs
(cykling på spinning-cyklerne) ved
Viadukthallen.

Det nye cykeludvalg har op til sæsonstart været spændte på, hvordan det
motions-hold man har haft i støbeskeen hen over vinteren, ville blive
modtaget.

Vi kører i hold á 45 minutter under
vejledning af en af vores instruktører.
Også trænede cyklister er velkomne.

Mandag d. 8. april stod så omkring
tyve ”nye” personer klar til start på
sommer sæson 2013.

Medbring et håndklæde og en flaske
vand! Man kan sagtens cykle med
almindelige spadser sko. Cykelbukser
en fordel, men ikke nødvendige.

”Feltet” bestod af både større børn, en
håndfuld damer, samt både yngre og
lidt ældre herrer, som sammen med
nogle ”hjælpere” fra race-team, nød
hinandens selskab, og det kølige men
fine solskinsvejr.

Der er mulighed for at nette sig efterfølgende i hallens omklædningsrum.
Tidspunkt følger i viaduktavisen.
Tilmelding gerne forud med ellers på
dagen –
til Lisbeth Fegge Tel. 2223 6359
eller e-mail lf@modulex.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Med deltagerne fra race-team, var
antallet af ryttere ca. 30 personer, så
der måtte køres i tre hold for ikke at
fylde for meget på vejene. Dette skal
dog ikke afskrække nogen fra at tilmelde sig i klubben, det gælder både
motions-hold og race-team.
fortsætter næste side
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Filskov Cykelklub, forsat:

Hjertestien:

Der er plads til alle, og bliver det nødvendigt køres i endnu flere hold.

Siden sidst...

Race-team havde sæsonstart 4. april,
og her var ca. 10 mand mødt op. Det
var også en kold, men solrig aften,
hvor man lagde ud med en lille tur
på 40 km. I år er det nye, at foreløbig
3 personer har lovet at være ”holdkaptajn”, så det dermed går lidt på
skift, hvem der planlægger aftenens
træning.
Til sidst vil vi ønske alle en god og
udbytterig sæson.
Hilsen fra cykeludvalget

Den 6. januar mødte ca. 20 deltagere
op til Filskovs første nytårsmarch.
Robert Terkelsen holdt nytårstalen
nede i anlægget, hvor han fortalte om
Filskov før- nu- og - fremtiden. Tak
til Robert.
Vejret var godt, humøret højt, og vi
sluttede af i anlægget, hvor der blev
serveret varm suppe.
Vi fortsætter traditionen til næste år.

Byfest - Viaduktmarch.
Atter i år vil der være march med små
opgaver på Hjertestien til byfesten
med start i anlægget onsdag d. 22. maj
kl. 19. Til børnene vil der igen i år
være diplomer for deltagelse.
Vel mødt til alle
Niels, Erik, Sonja og Hanne
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Viadukthallen, forretningsudvalget:

Nyt fra Viadukthallen
Den 13. marts havde vi repræsentantskabs møde i Viadukthallen og her
valgte Hugo Eriksen ikke at genopstille i forretnings udvalget. Vi vil
gerne sige Hugo tak for det arbejde
han har udført i den tid han har været i
forretnings udvalget.
Ind i forretnings udvalget kom da Kim
Lauersen, så nu består udvalget af følgende personer
Formand: Bo Henriksen
Næstformand: Henning Jensen
Kassere: Søren Laustsen
Sekretær: Verner Søvang
Øvrige medlemmer: Trine Petersen
Torben Jacobsen samt Kim Lauersen.

produceres, samtidig bruger vi skærmen til at vise kommende aktiviteter
i hallen, samt henvise de forskellige
hold til omklædnings rummene.

Derudover har vi stadig Britta Pedersen
til at kører cafeteriet, og Andreas
Andersen til at stå for de elektroniske
låse.

fortsætter næste side

Nye tiltag...Vi har fået sat solceller
op på taget på østsiden af hallen, de
skulle kunne dække hallens strøm forbrug. Vinteren gjorde at det trak lidt
ud med færdiggørelsen af projektet,
men færdig blev det og nu kører det.
Samtidig fik vi sat en storskærm op på
vægen over døren indtil selve hallen,
her kan man så se hvor meget el der

Omkring personalet, det vil sige
rengøring, så har Lilly Henriksen
valgt at gå på pension. Så nu har vi
Lone Kyster til at varetage al den
daglige rengøring i Viadukthallen,
hun har fået 1 ekstra time pr. dag
det gør at når vi har hovedrengøring
(2 gange om året) kan det gøres
noget hurtigere, vi er nu færdig ca.
kl. 13.00 med 16 mand, noget alle er
glade for.

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted

6
Viadukthallen, forretningsudvalget, forsat:

Vedr. cafeteriet, så ved jeg at Britta
meget gerne vil om der var flere der
kunne tænke sig at hjælpe til med
at stå bag disken. Den nødvendige
oplæring sker i cafeteriet, og det er
slet ikke farligt J
Så tænker man det kan jeg da godt,
er det bare at henvende sig til Britta,
Amtsvejen 23 eller til en fra forretningsudvalget, kontakt oplysninger
kan ses på www.filskov.infoland.dk
- håber at høre fra jer.
Af andre tiltag i cafeteriet kan
nævnes, vi har fået en salatbar som
bliver startet op ved de lidt størrer stævner, samtidig har vi udvidet
vores sortiment bla. har vi taget en
½ gril kylling ind igen. Det hele er
afbilledet på nogle foto bag disken.
Vi har taget kontakt til kommunen
omkring udvidelse af p-plads nord
for hallen ind mod boldbanen, her
ønsker vi at få udvidet med ca. 2 m.

Sådan man kan færdes bagom de
bilerne som måtte holde her, uden at
skulle færdes på selve vejen. Vi har
endnu ikke hørt om kommunen vil
gå med til at lave en sådan udvielse,
men vi håber meget på det for at
undgå evt. påkørsler.
Det var så lidt om hvad vi går og
laver lige nu...
På forretningsudvalgets vegne
Bo Henriksen
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Filskov Friskole & Børnehave:

Valg til forældrebestyrelse
i børnehaven
I april måned har der været forældremøde med valg til forældrebestyrelsen
i børnehaven. Den afgående bestyrelse bestod af Jane Knudsen, Annika
Lilleøre og Vivian Christensen. Tak
for jeres indsat.
Den nye forældrebestyrelse består
af: Anne Stougaard, Jacob Buhl og
Jannie Olesen.
Forældrebestyrelsen skal bl.a. arbejde
med at finde en frokostordning, som
forældrene kan stemme om. Desuden
skal der investeres på børnehavens
legeplads, så forældrebestyrelsen skal
sammen med personalet finde muligheder og udarbejde forslag til nye
redskaber og renovering af eksisterende.

Generalforsamling for Filskov
Friskole & Børnehave

des fremgår tilsynsbrevet fra Kirsten
Meisner, der fører tilsyn med friskolen.
I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Pia
Elnegaard har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Tak for din indsats
de sidste to år, det har været dejligt at
have dig ’om bord’.
Til bestyrelsen blev genvalgt Jette
Johnsen, Britta Adelsbøll og Susanne
Røndbjerg. Desuden blev Brian Nissen
valgt ind i stedet for Pia Elnegaard.
Suppleanter blev hhv. Mads Søgaard
(forældrekredsen) og Torben Brink
(skolekredsen).
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er
Lisbeth Christensen, Bente Sørensen
og Peter Junge.

Den 17. april blev der afholdt generalforsamling for den samlede institution Filskov Friskole og Børnehave.

Bestyrelsen har i skrivende stund ikke
konstitueret sig, så se mere på hjemmesiden.

Bestyrelsen og ledelsens beretning blev fremlagt, disse fremgår
af Friskolens hjemmeside, ligele-

forsætter næste side
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Filskov Friskole & Børnehave, forsat:

Regnskab 2012
Institutionens samlede regnskab
for 2012 blev fremlagt af Partner
Revision. Institutionen slutter 2012
med et flot regnskab med et overskud
på 170.000 kr. Regnskabet i sin fulde
længde kan ses ved henvendelse på
friskolens kontor eller på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Baggrunden for det flotte regnskab
er, at friskolen har fulgt det udarbejdede budget og at friskolen har
fået tilført ekstraordinære midler til
de investeringer, der er blevet gjort i
løbet af året.

Friskolefaddere/sponsorbørnskontrakter
Friskolen har et antal ’friskolefaddere’, der hver måned betaler et beløb
ind til friskolen. Penge, der er øremærket til nedsættelse af skolepenge
hos dem, der i en periode har behov
for dette. Pengene supplere det statstilskud man kan søge og få tildelt,
hvis man er berettiget til dette.
Det er en fornem ordning, at vi som
friskole kan hjælpe dem, der af særlige omstændigheder i en periode ikke
kan betale de fulde skolepenge.

Generelt er det vigtigt, at der skaffes
ekstraordinære midler til de ting, vi
ønsker at investere i. Det er derfor
glædeligt, at aktiviteter som f.eks.
overnatning ved Lalandia Cup giver
friskolen et overskud på 17.000 kr
og at sponsoraftalen hos Go’on har
sikret os 13.000 kr indtil nu. Det er
derfor vigtigt, at vi fortsat griber de
muligheder, der er for at tjene ekstra
penge – ligesom det er dejligt, at
lokalsamfundet bakker op om de initiativer, der sættes i gang.

De friskolefaddere, vi pt. har aftaler
med, dækker ikke det fulde behov.
Bestyrelsen vil derfor gøre en indsats
i løbet af forår/sommer for at finde
flere friskolefaddere.

Tak til de frivillige, der arbejder for
at skaffe ekstra midler til gavn for os
alle på friskolen.

Tak til alle friskolefaddere,
I er med til at gøre en forskel.

Hvis man er interesseret i at blive
friskolefadder, kan man henvende sig til bestyrelsen på
bestyrelsen@filskovfriskole.dk eller
henvende sig til skoleleder Johan
Andersen tlf. 2123 2875 og aftale
nærmere omkring beløb og periode.

forsætter næste side
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Filskov Friskole & Børnehave, forsat:

Filskov Pensionistforening:

Ny hjemmeside på vej

Vi havde generalforsamling i januar.
Ketty Petersen gik af - Tak for godt
samarbejde. Velkommen til Mona
Tyrsted som afløser Ketty. Harry
Nielsen blev genvalgt.

Bestyrelsen arbejder sammen med
Asp IT på en ny hjemmeside for
friskolen. Indtil den er i luften, vil
vi i nødvendigt omfang opdatere den
eksisterende. Den nye hjemmeside vil
være opbygget med en fælles forside
og derfra adgang til hver afdeling
under friskolen.
Bestyrelsen ser frem til den nye hjemmeside, da denne opbygges, så det er
nemmere at holde den opdateret. Der
bliver adgang for flere til at lægge
indslag på hjemmesiden, denne forventes derfor at blive mere levende.

Fremadrettet
Fremadrettet ønsker friskolens bestyrelse at fokusere mere på markedsføring, derfor arbejdes der ud over
hjemmesiden også på nye foldere for
de enkelte afdelinger.
Se yderligere oplysninger på vores
hjemmeside; www.filskovfriskole.dk
Bestyrelsen for Filskov Friskole
og Børnehave
bestyrelsen@filskovfriskole.dk

Vores næste udflugt går til Assens d.
24. maj. tilmelding til Mona inden
d. 17. maj på tlf. 2332 8658.
prisen er 400,- kr. for medlemmer.
Ikke medlemmer 570,- kr.
Afgang fra kirken kl. 8.00.
Pensionistforeningen har brød med til
kaffen.
Efter dette arrangement holder vi
sommerferie fra d. 1. juni til d. 21.
august.

Go' sommerferie.

forsætter næste side
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Filskov Pensionistforening, forsat:

Udflugt til Assens d. 24. maj
Afgang fra Filskov kl. 8.00.
Vi kører direkte mod Assens.
Undervejs vil vi nyde et rundstykke
og kaffe.
Første hold besøger Ernst samling,
beliggende Østergade 57, som er et
usædvanligt museum, der er skabt
af sølvvarefabrikant Frederik Ernst.
Faderen, Johan Ernst, grundlagde i
1890 en sølvvarefabrik, som først i
1900-årene hørte til blandt de største i Danmark og årligt producerede adskillige tons sølvbestik. Begge
fabrikanter samlede gammelt sølv,
men Frederik blev mere end almindeligt interesseret i antikviteter.
Han fyldte lejligheden med fund fra
ind- og udland, og da han gik på
pension, åbnede han sit hjem for
publikum, ligesom der blev indrettet
udstillinger i nogle fabrikslokalerne.
Porcelæn indtog en særlig plads i
fabrikantens hjerte, og han samlede
en del ostindisk porcelæn, ligesom en
række europæiske fabrikker er repræsenteret. Blandt disse eksempelvis
Meissen, hvorfra nogle af samlingenes bedste stykker stammer.

Andet hold starter i Willemoesgården,
Østergade 36-38, Assens. Bymuseet
Willemoesgården er indrettet i et par
af hovedgadens markante ejendomme.
Her findes udstillinger om by-historie
og søfart; men vi er særlig stolte af at
kunne præsentere to af 1800-årenes
berømteste danskere, der blev født i
disse huse.
Søhelten Peter Willemoes blev født
i 1783 i et af byens ældste huse,
Østergade 36, der den gang var bolig
for den kongelige amtsforvalter i
Assens Amt. Peter blev uddannet på
Søkadetakademiet, og 17 år gammel
gjorde han sig særdeles fordelagtigt
bemærket under slaget på Københavns
red i 1801. Syv år senere faldt han
under slaget ved Sjællands Odde.
Begge søslag mindes med udstillinger, og der vises bl.a. vragfund fra
orlogsskibet Prins Christian Frederik.
Vi nyder middagsmaden i Assens
inden vores guide kommer og tager os
med på en tur ud på Helnæs og rundt
i Assens.
Pensionistforeningen
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Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Søndag den 15. april var jeg til Filskov
messe, det var en positiv oplevelse,
mange fine stande og en masse mennesker så det bliver forhåbentlig en
tilbagevenden begivenhed.

mune bruge på service udgifter, altså
drift. Staten og kommunernes landsforening har aftalt en samlet ramme
som kommunerne under et må bruge,
hvad er Billund kommunes andel ?

Kroen er, som de fleste ved, blevet
overtaget af en række investorer, som
bruger meget tid og mange penge
på at få den op på samme standart
som i de "gode gamle dage" . Det er
rigtig godt og bliver et stort aktiv for
Filskov på mange måder, ikke mindst
vil det give en del arbejdspladser,
derfor er det da også glædeligt at det
lykkes at få LAG til et støtte med et
pænt stort beløb.

Når vi ved det, er det næste, har vi den
service som vi vil have ? Vi har bestemt, at vi vil have børnenes hovedstad,
og at Billund kommune skal være
familiens bedste valg, hvad må det
koste at opfylde de visioner?

Der er, som nogen af os ved, kommunalvalg til november, derfor arbejder
vi i venstres kommuneforening lige
nu på højtryk med vores handlingsprogram, der kommer blandt andet
til at stå, at Venstre vil arbejde for
at nedsætte skatten når der er økonomisk råderum. Det man kan diskutere
er så, hvornår der er råderum?
Der vil efter min mening være flere
ting som spiller ind, når man skal
tage stilling til det. For det første,
hvor mange penge må vi som kom-

Lad mig tage udgangspunkt i vores
vision om at være familiens bedste
valg.
For mig betyder det at ville være
familiens bedste valg, at vi både som
turist, men også som bosætningskommune gerne vil være den foretrukne,
når familierne skal træffe deres valg.
En familie på ferie her, er nok ligeglad med hvad vores skatteprocent
er, så det vi i den forbindelse skal
koncentrere os om, er de borgere der
allerede bor her, og dem der gerne
skulle flytte hertil.
fortsætter næste side
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Byrådsmedlem, Robert Terkelsen,
forsat:

Filskov Kirke:

Altså bliver vi nødt til at starte med
en debat, både internt i Venstre, og
med alle andre borgere i kommunen,
blandt andet om prisen på børnepasning, nomeringen i daginstitutioner
og sfo, foreningslivets vilkår, hele
ældre og handicap området, de svage
og udsatte grupper (arbejdsløse unge
på kontant hjælp) misbruger osv.

SOMMERFEST...

Har vi de priser på institutions
området, og den service på de andre
områder som vi mener er det rette,
hvis nej, har vi så råd til på nogle
områder at øge ?
Byrådet har bestemt, at vi vil forsøge,
at skabe råderum til et anlægsbudget
på 50 mill. kr. efter afdrag på vores
gæld. Er det nok? eller måske for
meget? hvor stor skal Billund kommunens kassebeholdning være?
Jeg vil se frem til dialogen både
internt i Venstre og med borgerne i
Billund kommune.
Med venlig hilsen
Robert Terkelsen
Mobil 23306054

Søndag den 16. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven i Blåhøj
SOL! SOMMER! TELT! SJOV!
Vi begynder med en festlig friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven kl.
14.00.
Derefter fortsætter vi i teltet med
kaffe, kage, is og meget mere.
Der er også i år lagt op til sjov og spas
- og en dejlig eftermiddag.
I år kommer Jørgen Johansen, sognepræst i Hejnsvig og tryller og underholder.

Kom og vær med til en dejlig
dag for alle!!

SOGNEUDFLUGT.
HUSK HUSK HUSK
sogneudflugt for Blåhøj og Filskov.
Så nærmer tiden sig for den årlige
sommerudflugt for alle interesserede
i Blåhøj og Filskov. Det endelige
program ligger endnu ikke fast, men
hold øje med ugeaviserne for nærmere information for dato og sted, og
hvor de endelige afgangstider også vil
fremgå.
Forventet afgang ca. kl. 9.00-9.15
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

NYT fra Sønder Omme - Filskov
Temaet i 2013 er VAND. Den nye sæson startede
onsdag den 10. april. Der blev bagt vandbakkelser
og blæst sæbebobler.

De fire H´er står for:
En flittig Hånd
Et kvikt Hoved
Et varmt Hjerte
Et godt Helbred
4H er en landsdækkende forening for børn og unge i alderen
5- 18 år. Vi laver aktiviteter, som omhandler dyr og natur.
Man får mulighed for at glæde sig over at udføre praktisk
arbejde, samt at samarbejde om løsning af opgaver på tværs
af generationer. Og masser af gode oplevelser
Det koster 200 kr. for et helt år at være medlem af vores klub, og bedsteforældre,
forældre og søskende må meget gerne deltage i arrangementerne.
Vi mødes ca. en gang om måneden.

Vi har bl.a. planlagt følgende aktiviteter i 2013:
Besøg på Grindsted Vandværk
Tur til Filskov Fiskesø
Tur med overnatning til Mandø
Tur til Tange El-værk
Tur til Svømmestadium Danmark

Hvis du er interesseret må du gerne kontakte:
Gitte 61370463 - Bjarne 23424959

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
Maj:
2.
4.
4.
6.
8.
12.
22.-26.		
22.
23.
23.
24.
25.
29.
		

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Mindehøjtidelighed ved flyvestenene
Filskov FDF: Avis indsamling.
Filskov Friplejehjem: Modeopvisning kl. 14.00 v/Prikken, Vorbasse.
Filskov Friplejehjem: Sangaften m/Ronnie og Bjarne Olesen kl. 19.00.
Filskov Kirke: Konfirmation kl. 10.00.
Viaduktfestudvalget: Byfest 2013.
Hjertestiduvalget: Viaduktmarch fra anlæget kl. 19.00.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent hus kl. 13.30 - 16.30.
4H Sdr. Omme/Filskov: Besøg hos Grindsted Vandværk kl. 14-16.
Filskov Pensionistforening: Udflugt til Assens. Afgang kl 8.00.
Filskov Cykelklub: Outdoor cycling.
Filskov Fællesantenneforening: Informationsaften med You See og
Dansk kabel TV i Viadukthallens mødelokale kl. 17.00 - 20.00.

Juni:
6.
16.
25.
26.

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
Filskov Kirke: Sommerfest i præstegårdshaven i Blåhøj kl. 14.00.
Filskov Friplejehjem: Grillaften kl. 17.30.
Filskov Lokalhistorisk arkiv: Udflugt til Søby-brunkulsmuseum

Juli:
		
		

Filskov Lokalhistorisk arkiv: Sommerferie.
Filskov Pensionistforening: Sommerferie.

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Maj:
		16.
24.

Sangaften med koret Kildespring fra Timring.
Udflugt. Vi mødes ved missionshuset kl. 18.00. Medbring selv kaffekurv.

Juni:
		
		 6.
Møde med Roar Steffensen, præst Hedensted Valgmenighed.
			 Indsamling til IM.
7.-8. IM’s årsmøde i Skjern.

Juli:
		
		

Sommerferie

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).

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

Stationsvej 4

· 7200 Grindsted · 75 31 00 22 · www.filskovfrisør.dk

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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Filskov Vandværk:

Generalforsamling afholdt
Filskov Vandværks generalforsamling afholdtes tirsdag den 19.
marts på Sognegården. Formandens
beretning og årsregnskabet blev
godkendt. Årets overskud var 20.057
kroner. Ved personvalgene var der
genvalg til alle.
Vi bruger i disse år en del penge på
sikre brugerne rent vand i fremtiden.
Det sker med renovering og udskiftning af komponenter på såvel vandværket og ledningsnettet som hos
forbrugerne. Ved siden af disse tiltag
planlægger vi nu også at sikre forsyningen ekstra med en ledning til
Grindsted Vandværk, hvilket måske
kan gennemføres i 2013. Vor økonomi er sund, men vort overskud er ikke
så stort, at vi kan løse alle opgaver
her og nu. Vi arbejder med en treårig
budgetplan for de store udgifter, og
vi har i år givet vore satser en lille
opjustering.

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
og lbmc@arlafoods.com
eller næstformand
Jan Henriksen, Kærtoften 5.
Tlf. 7534 8356 og 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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Idrætsaktier
Hvis vi ikke har været, er vi nu på
vej rundt for at sælger idrætsaktierne.
Håber alle har lyst til at købe dem
igen. Udtrækningen kommer i bladet
til august.

Aktivfest
Fredag den 5. april havde vi aktivfest
i hallen, hvor vi havde lejet underholdning ude fra. Det var Jungle boogie
band som underholdte en times tid.
Der efter havde vi pokaloverrækkelse.
De sidste par timer havde vi diskotek,
hvor børnene dansede og hyggede sig.
Det var en god aften med ca. 100 børn
i hallen.

Generalforsamling
Bestyrelse og udvalg
Ved generalforsamlingen den 22.
januar 2013, blev der valgt flere nye
ind i vores bestyrelse og udvalg,
medlemmerne kan ses nedenfor:
Bestyrelsen
Formand Henrik Arvad
Næstformand Dennis Lorensen

Øvrige medlemmer Lars Thomsen,
Mona Jørgensen og Lisa Jæger.
Første suppleant Claus Junge og
Anden suppleant Henning Hansen.
Revisor Lis Rahbek og Sonja
Laustsen
Revisor suppleant Lone Thomsen
Fodboldudvalg
Tage Schmidt, Casper Thorning, Max
Kristensen og Mikkel Jørgensen.
Håndboldudvalg
Finn Rosengreen og Solveig
Røndbjerg og Niels Erik Adelsbøll.
Svømmeudvalg
Sonja Laustsen
Badmintonudvalg
Torben Jakobsen, Anette Jessen og
Flemming Junge.
Gymnastikudvalg
Lone Thomsen, Marianne Kousgård
Pedersen og Linette Rasmussen (ny).
Motionsudvalg
Andreas Andersen, Kristina Andersen
og Tomas Broch (ny).
Cykel- og spindingsudvalg
Bøje Pedersen, Jørgen Herlufsen (ny),
Lisbeth Fegge (ny) og Richard
Kristoffersen (ny).
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Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er præsenteret på vores hjemmeside.
Vi vil gerne sige mange tak til de
afgåede bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, for den store indsats de har
ydet. Velkommen til de nye medlemmer.

Lederpokal
Lederpokalen gik ved generalforsamlingen til Finn Rosengreen for
hans store frivillige indsats i foreningen, hvor han gør en stor indsats for
håndbold, en stor tak for det. Linette
Rasmussen var også indstillet.

Håndbold
Vi har i den afsluttende sæson haft 8
hold, fordelt på både drenge og pige
hold. Hvilket vi er meget stolte af.
Hvis man ser på de små omkring liggende klubber, skal vi være glade for
hvert børnehold, som vi kan samle.
Derfor er vi også kede af, at en del
af vores børnehold, har haft det lidt
hårdt i den sidste del af sæsonen. Det
skyldes, at flere af holdene er rykket
op i højre rangeret puljerne siden jul,
selvom de ikke sluttede, som 1’er

i puljen. Vi håber ikke, at de unge
håndboldspiller har mistet modet, og
vi krydser finger for, at puljerne bliver mere jævne til næste sæson. Dog
skal det nævnes, at U10 Pigerne er
sluttet som 1’er i deres pulje og U12
Drengene som 2’er. Hvilket er rigtigt
flot.
Når vi ser på senior holdene. Er det
meget positivt, at kunne fremhæve, at
vi bl.a. har omkring 20 herre spiller
ved sæson slutningen. Hvilket er rigtig
flot, da vi var i tvivl, om vi overhovedet kunne stille hold, da sæsonen startede. Til næste sæson håber vi på, at
kunne stille 2 herre hold. I skrivende
stund, vil de begge være serie 3 hold,
da herrerne desværre ikke rykkede op
i serie 2, da de var i Ry og spille kreds
kampe, hvor de vandt 2 kampe ud af
3.
På dame siden er det også gået en del
bedre i 2. halvdel af sæsonen. Vi skulle lige finde hinanden, efter at 2 hold
var blevet til et. Damerne er i denne
sæson, sluttet midt i tabellen, tæt på en
3. plads, men med et uafgjort resultat
i den sidste kamp. Blev det desværre
kun til en 4. plads.
fortsætter næste side
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Sommerhåndbold...
For første gang indenfor de sidste
10 år og måske mere, prøver vi med
dame sommerhåndboldhold. De er
så småt ved at starte op, og vil skulle
spille kampe fra uge 18-19 og så en
halv anden mdr. frem. Vi glæder os
til at følge, dette nye tiltag, om det er
noget, der skal indføres i fremtiden.

Til næste sæson komme vi til
at mangle trænere. Så går du
med en træner/hjælpetræner
skjult i maven er det nu du skal
gribe knoglen og ringe til håndboldudvalget. (Finn: 61101431
eller Solveig: 51743533)
fortsætter næste side
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Lokal Historisk Arkiv:

Vi regner med at have nogenlunde de
samme træningstider i næste sæson,
som i denne. Det vil sige, at U12
Pigerne og U14 Pigerne skal træne
sammen om mandagen fra k. 19:00 til
20:30. Herrerne træner fra kl. 20:00
om torsdagen og de resterende hold
træner fra kl. 16:00 og frem om tirsdagen. Hold øje med de lokale aviser
ang. Opstart efter sommerferien. Vi
håber meget på at få nogle henvendelser, hvad ang. trænerposterne, da
det ellers kan betyde, at nogle hold
ikke kan gennemføres pga. manglende træner.

Vi har overstået vores
Årsmøde/generalforsamling.

Håndboldudvalget.

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

Her kom skoleleder ved Filskov friskole Johan Andersen,
For at fortælle om arbejdet med og i
Friskolen.
Det var en rigtig god aften.
Efter et konstituerende møde i Arkivet,
ser den nye bestyrelse således ud:
Formand og arkivleder:
Vera Styrbro
Kasserer: Hugo Eriksen
Næstformand: Johannes Alsted
Sekretær: Johannes Antonsen
Bestyrelses medlem: Mary Alsted
Vi takker Verner Søvang, for hans
gode arbejde i og omkring arkivet,
med håbet om stadig et godt samarbejde.

Hvad byder året på?
Vi har jo lige haft den årlige tilbagevendende udstilling i Billund Centret,
vores tema var ”Skolen gennem tiden
i Filskov”.
fortsætter næste side
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Den 16. april var der et foredrag ved
Borgmester Åse Nygård ”fra Filskovpige til borgmester”. På nuværende
tidspunkt, ved vi ikke hvor mange der
havde lyst at lytte med, men vi håber
på et godt fremmøde.
Så er vi fremme ved de nye tiltag, hvor
i meget velkommen til at være med.
Den 4. maj er det Hjemmeværnet
i Billund, der står for mindehøjtideligheden ved ”Flyverstenene”.
Tidspunktet følger.
Vi har ”åbent hus” i Arkivet søndag d. 23. maj fra kl. 13.30 til kl.
16.30.(Byfest)
Der vil være en udstilling, af de
mange skolebilleder vi har fået. Vi
mangler stadig mange navne, kan du
hjælpe?

Den 26. juni er der en udflugt i bus
til Søby-Brunkulsmuseum, her har
vi en guidet tur på 2 timer, hvorefter
der serveres kaffe/the med boller og
lagkage på Søby-hus.
Se oplysninger på vores hjemmeside
”Infoland. Filskov.dk”
Du er også velkommen til at kontakte
Arkivleder Vera Styrbro for oplysninger.
Herefter holder vi sommerferie hele
juli mdr., men er klar igen til 1. august
med nye tiltag.

Åbningstider i Arkivet:
Første torsdag i måneden fra kl. 16.00
til kl. 18.00. Dog ikke i juli mdr. og
helligdagene. Eller efter aftale
Vera Styrbro tlf. 29426414
Mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
fortsætter næste side
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Bliv medlem af arkivet!
•

Vær med til at gemme vores
fortid og nutid?

•

Vores efterkommere skal kunne
finde ” Vores historie”

•

Har du/I interesse i Filskovs
historie?

•

Hvordan levede familierne for
måske 100 år siden?

•

Hvordan så Filskov ud for måske
50 år siden?

Har du lyst at prøve kræfter ved EDB,
er der også mulighed for det.
Yderligere oplysninger gives gerne,
ved henvendelse til.
Formand & arkivleder
Vera Styrbro Midtgårdvej10,Filskov
Tlf. 2942 6414
Mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Du er beskyttet af Arkivloven!
Alt indleveret materiale, behandles
efter den gældende arkivlov

•

Hvordan så gården eller huset
ud?

•

Hvordan kæmpede vore aner,
for overlevelse?

Der er fuld tavshedspligt

•

Hvordan kæmper vi i dag?

Personfølsomt materiale, kan kun
åbnes efter 20 år

•

Hvordan er det at tage kampen
op med de store?

I nogle tilfælde efter 70 år

•

Vi arrangerer foredrag, udstillinger og udflugter?

Arkivlederen skal have en uddannelse

•

Har du/I lyst at være med?

Du kan også selv stille krav

Vi mangler hænder til sortering af
materiale, billeder, finde historier,
avisudklip m.m.

Det vil sige!

Bestyrelsen
Filskov Lokalhistoriske Arkiv
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Overgang til
YouSee bredbånd
Den 11. april 2013 skiftede leveringen af bredbånd fra Dansk Kabel TV
til YouSee.
Ikke alt forløb så glat som vi forventede. Der manglede bl.a. noget mere
information fra YouSee om hvad man
skulle gøre i forbindelse med skiftet. Det har vi efterfølgende meddelt
dem.
Men alt i alt burde alle have fået hurtigere og/eller billigere bredbånd.
Har man problemer med internettet
skal man kontakte YouSee Support
på 70 70 40 40.

WEB TV
Det er nu muligt at man kan se
næsten hele ens tv-pakke på bl.a.
pc og tablets med YouSee Webtv.
Se mere om det på følgende
link: http://filskov.infoland.dk/
wp-content/uploads/YouseeWebTV.pdf

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.
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
fortsætter næste side
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Digital boks
Hvis man mangler de digitale kanaler
og ikke har et fjernsyn en digital tuner
af typen DVB-C, 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.
Filskov-IT kan levere sådan en boks.

funktion, Leje af film, YouSee Play
og i det hele taget bare gode råd. Eller
man kan få svar på spørgsmål man
kunne have.
Arrangementet foregår onsdag
den 29/5-2013 fra 17:00 til 20:00 i
Viadukthallens mødelokale.

YouSee Play
Har du bredbånd med hastighed over 2
Mb/s gennem Filskov Fællesantenne,
er der gratis adgang til mere end
18 millioner musiknumre fra Yousee
Play.
Se mere her: http://yousee.dk/Hjaelp_
og_Support/Bredbaand/YouSee_
Musik/Kom_godt_i_gang_med_
YouSee_Musik.aspx

Informationsaften
I samarbejde med YouSee og Dansk
Kabel TV vil vi lave en informations aften. Et åbent hus arrangement,
hvor man kunne komme forbi og
se de mange muligheder der er i de
produkter der udbydes, som f.eks.
TV Bokse, Web TV, Ekstra kanaler,
Start forfra, Optage funktion, Arkiv

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/filskovfaellesantenne
Bestyrelsen

KanaloversigtforTvͲprogrammerpr.4.marts2013
DVBͲCͲtvmedMPEG4ͲmodtagerogMPEG4ͲbokseͲikkefraYousee,NetværksͲid100
YouSeeBoksenellerHDStandardboks(Samsung)NetværksͲid:120
YouBioboksNetværksͲid:125(Boksenfinderselvnetværket)
AndreYouSeebokseͲsomSagem:NetværksͲid:130

Digital
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

Kanalnavn
DR1
DR2
DRK
YouseeTVguide
TV2HD
TV2Zulu
TV2Charlie
TV2News
TV3
TV3+HD
TV3Puls
Kanal4
Kanal5HD
6’erenHD
CANAL9HD
TLCHD
DiscoveryHD
BBCEntertaintment
TNTHD
MTVHD
DR3HD
TV2FriHD
dk4HD
TVSydHD
NationalGeographic
DRRamasjang
DisneyChannelHD
DisneyXD
CartoonNetwork
NickelodeonHD

AnalogKanal frekvens
10
210,25
8
196,25
5
175,25
KunDigital
217,25
9
203,25
45
663,25
44
655,25
41
631,25
21
471,25
43
647,25
59
775,25
46
671,25
11
359,25
42
639,25
KunDigital
49
695,25
53
727,25
55
743,25
KunDigital
65
823,25
KunDigital
KunDigital
6
182,25
KunDigital
52
719,25
7
189,25
60
783,25
58
767,25
50
703,25
64
815,25

Pakke
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
M,F
M,F
M,F
G,M,F
M,F
F
M,F
G,M,F
M,F
M,F
F
F
F
F
F
G,M,F
F
G,M,F
G,M,F
F
G,M,F
F
F
F
F

27
28
29
30
31
32
33
34
37
39
41
42
44
50
62
63
65
66
73
73
74
74
81
81
84
84
85
85
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
890
890

DRRamasjang
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
CNN
Sverige1HD
Sverige1HD
Sverige2HD
Sverige2HD
TV4
TV4
NRK1HD
NRK1HD
ARDHD
ARDHD
ZDFHD
ZDFHD
NDRHD
NDRHD
RTLHD
RTLHD
FolketingsTV
FolketingsTV
KanalSyd
KanalSyd
ReserveretlokalͲtv
ReserveretlokalͲtv
ReserveretbeboerͲtv
ReserveretbeboerͲtv
DR1Syn
DR1Syn

7
60
58
50
64
Kundigitalt
Kundigital
Kundigitalt
51
57
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
66
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
62
62
68
68
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
61
61
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
Kundigitalt
S10
S10
Kundigitalt
Kundigitalt

G=Grundpakken,M=Grundogmellempakken,F=Fuldpakken
G=Grundpakken,M=Grundogmellempakken,F=Fuldpakken

189,25 G,M,F
783,25
F
767,25
F
703,25
F
815,25
F
F
F
F
711,25
F
759,25
F
F
F
F
831,25
F
F
M,F
F
G,M,F
799,25
F
799,25
F
847,25
F
847,25
F
G,M,F
G,M,F
M,F
M,F
791,25
F
791,25
F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
G,M,F
168,25 G,M,F
168,25 G,M,F
G,M,F
G,M,F

”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

Kanaloversigtforradiokanalerpr.4.marts2013
Kanaloversigtforradiokanalerpr.4.marts2013

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

