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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2013.
Dette blad dækker månederne: februar, marts, april.

Redaktion:
Mette Østergaard
Hjortlundvej 5, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 63 
mobil 24 678 123
 
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 Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 75 34 87 87
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

MAILADRESSE: 
mette.oestergaard@turbopost.dk



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
Mail: kirkehusvej@mail.dk og 
lbmc@arlafoods.com eller  
næstformand Jan Henriksen,  
Kærtoften 5.  
tlf. 7534 8356 og 2926 3898
Mail: janh@pc.dk 

Mere oplysning om Filskov Vandværk 
finder du på http://filskov.infoland.
dk/forsyning/filskov-vandvaerk/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Filskov Vandværk:
 

Generalforsamling
Filskov Vandværk afholder general-
forsamling tirsdag den 19. marts, kl.
19.30 på Filskov Sognegård.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

WebGIS
Et kort over vort ledningsnet er ble-
vet digitaliseret. Nu er vi også ble-
vet tilknyttet ledningsejerregistret på 
www.ler.dk. Før et gravearbejde på 
din grund kan du få et kort over 
ledninger fra Filskov Vandværk og 
andre ledningsejere ved henvendelse 
til LER.
Du kan også få et kort over kun 
vandledningen hos vor formand, som 
sender dig et kort på pdf-fil.

Vandmålere
I løbet af de kommende måneder 
fortsætter vi med udskiftning af yder-
ligere 100 af vore knap 400 vand-
målere hos forbrugerne. De udvalgte 
husstande bliver kontaktet af VVS-
installatør Kn. Petersen med henblik 
på aftale om adgang til vandmåleren. 
Vandmålerne ejes af vandværket, 
så udskiftningen sker uden specifik 
udgift for de berørte husstande.
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Filskov Cykelklub:

Der er kommet nye folk i FCK, som 
samtidig er udvidet fra 3 til 4 peroner.
Udvalget består af: Lisbeth Fegge, 
Richard Kristoffersen, og Jørgen 
Herlufsen. Bøje Pedersen tager endnu 
en periode.

Opstart
Sæsonstart bliver for race-team 
torsdag 4. april kl 18:00 fra 
Viadukthallen.
Motion-holdet mandag 8. april kl. 
18:00 fra Viadukthallen.

Motion-holdet kører herefter hver 
mandag, hvor Christian Guttesen vil 
stå for træningen, og hvor hans egen 
datter (8 år) vil være blandt rytterne.
Der køres 1 time i moderat tempo, og 
med det sociale i højsædet, så ALLE 
KAN og MÅ være med.
Vi kunne ønske at der her var nogle 
mennesker, især unge eller større børn 
der kunne tænke sig at prøve kræfter 
med cykelsporten. Muligheden er til
stede her. 
Motion-holdet kan endvidere være 
første skridt på vejen til at komme på 
race-team for dem der har ambition i 
den retning.

Race-team vil køre hver torsdag kl 
18:00, og næsten som sidste sæson, 
dog vil vi prøve at køre med skiftende 
kaptajner, så vi får mulighed for større 
variation i træningen.
 
Er der nu nogle der om mandagen 
synes de ikke har fået træning nok, når 
de efter 1 time vender tilbage til hal-
len, de kan så køre en ekstra tur, så er 
man på "egne hjul"
Men kører man med på holdet fra start, 
så kører man også med HELT hjem.
Ønsker man ydeligere træning, kan 
man køre til Give Cykel Motion, hvor 
man kører onsdag aften og søndag 
formiddag. Som medlem af Filskov 
Cykel Klub må man køre med på et af 
holdene i Give, og de må selvfølgelig 
også komme og køre hos os. 

På udvalgets vegne
Bøje
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Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

Godt Nytår
Når et nyt år starter, kan jeg godt lide 
at se tilbage på året der er gået, ikke 
fordi man skal dvæle ved fortiden, 
men fordi at man skal lære af de erfa-
ringer som man, enten som person 
eller som samfund har gjort sig, det 
runder og udvikler os. Det er jo også 
derfor at ting som var soleklart da man 
var yngre, i dag ikke altid er enten 
eller, men derimod både og.

Vi i Filskov er en del af Billund kom-
mune og vi skal have øje for udviklin-
gen i hele kommunen, men vil selv-
følgelig ganske naturligt have ekstra 
fokus på udviklingen i Filskov. Det 
er også ok så længe det ikke bremser 
Billund kommunens udvikling.

Det er vi efter min mening også bevi-
ste om, så Filskovs udvikling skubber 
til Billund kommunens udvikling. Det 
er der så sandelig også grund til, for 
det er jo det, det hele handler om. 
Udvikling, hvis vi ikke udvikler vores 
by og vores kommune, så afvikler 
begge dele på sigt sig selv.
Men heldigvis, i Filskov tør vi have 
Visioner for vores by. Vi vil en hel by, 
et helt samfund, med rum og plads til 
alle.

Der bliver med kontaktudvalgets 
hjælp sat klart lys på vejene frem mod 
målene, kort sagt, Filskov formår 
den svære kunst at gå fra holdning 
til handling, og i dag er vi kommet 
langt, så langt at vi selv har indflydel-
se, bestemmende indflydelse på vores 
by. Her tænker jeg selvfølgelig på 
ting som varmeværk, Friplejehjem, 
friskole, børnehave, viadukthallen, 
og alle foreninger i byen som gør et 
kæmpe stykke frivilligt arbejde.

Det er alt sammen ting som betyder 
uendelig meget for en lille bys frem-
tid, der er en masse arbejde i de ting, 
men der er også en masse mulighe-
der. 

fortsætter næste side

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted
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Vi bestemmer selv hvad vi som by 
vil tilbyde, og er ikke så afhængige af 
mere eller mindre tilfældige politiske 
beslutninger og studehandler.

Alt det jeg her har nævnt, gør at 
Filskov er et fantastisk godt sted at 
tilbringe livet, hvad enten man er 
barn, ung, midt i livet, eller er blevet 
en ældre medborgere.

Hvis jeg nu skal prøve at kigge frem 
i tiden, og komme med mit bud på 
et par af de udfordringer som næste 
valgperiode vil byde på.
Der kommer en ny skolereform fra 
Christiansborg, det der er sluppet ud 
indtil nu, gør at man må formode at 
vores skolestruktur i Billund kom-
mune vil komme under pres.

På ældreområdet har vi stadigvæk 
nogle udfordringer, som gør at vi nok 
ikke er færdige med at snakke struk-
tur på plejehjemsområdet, enten det, 
eller også skal vi måske ”bare” leve 
med, at der nogle steder i kommunen 
er dårligere service end andre, vil vi 
byde vores ældre borgere det?

I Filskov er vi godt forberedt på 
fremtiden, og kan bruge vores energi 
på, at udvikle i stedet for den tilba-
gevendende kamp for at bevare det 
vi har.

Med venlig hilsen

Byrådsmedlem
Robert Terkelsen
mobil 23306054

Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat:
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Filskov Friskole & Børnehave:

Det første halve år er gået og vi er 
så småt ved at have det praktiske på 
plads. Vi har lært meget på det halve 
år, der er gået – men der er også 
mange ting, vi endnu ikke har stiftet 
bekendtskab med. 

Vi arbejder på at opbygge årshjul 
for såvel det faglige, administration 
og bestyrelsesarbejdet. Desuden har 
personale, ledelse og bestyrelser taget 
hul på en visionsproces, hvor der 
arbejdes med friskolen og børneha-
vens værdier.

Frivilligt arbejde
Den månedlige forældrerengøring 
fungerer rigtig fint. I er flittige og 
skole og børnehave skinner, når I går 
hjem – tak for den store indsats, det 
gør at vi kan holde en pæn, ren skole 
og børnehave. Vi er også taknemme-
lige for den feed back, vi får fra jer. 
Det gør, at vi kan forbedre og optime-
re på rengøringen.
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Har du tid til at tage en fast tjans 
i friskolen eller børnehaven?
Vi har frivillige opgaver for enhver, 
så hvis du har tid til at tage en tjans 
- stor som lille - på friskolen eller i 
børnehaven vil vi være meget tak-
nemmelige. 

Det kan være 

r	du den første torsdag i måneden 
fra kl. 12-14, vil hjælpe med at 
holde opsyn med børnene på lege-
pladsen, mens børnehavepersonalet 
har stuemøder 

r det kan være, du gerne vil holde 
det grønne område foran skolen fri 
for ukrudt gennem sommerhalvåret

r det kan være rengøring af et 
område eller en ting, som vi normalt 
ikke kan komme til

r det kan være, du gerne vil bage 
boller til arrangementer på skole 
eller i børnehave 

r noget helt andet 

fortsætter næste side



Filskov Friskole, forsat: 

Indskrivning i børnehaven
Indskrivning til børnehaven foretages 
løbende. Et barn kan starte i børneha-
ven den 1. i den måned, hvor barnet 
fylder 3 år. Indskrivning foregår på 
en indskrivningsblanket, som fås på 
kontoret eller i børnehaven. 
Blanketten kan også tilsendes pr. 
mail ved henvendelse til børnehave-
leder Kirsten Nyholm på mail kn@
filskovfriskole.dk Evt. spørgsmål kan 
ligeledes rettes pr. mail eller tlf. 7534 
8112 til Kirsten.

Generalforsamling for Filskov 
Friskole & Børnehave bliver ons-
dag den 17. april 2013
Dagsorden er ifølge vedtægter, men 
hold øje med dagspressen for nærme-
re oplysninger.  

Fondsmidler fra Ole Kirks fond, 
Den Jyske Sparekasse og Sydbank
I løbet af efteråret har vi modtaget 
fondsmidler fra ovennævnte fonde. 
Det betyder rigtig meget for os, for 
vores muligheder for at investere, 
forbedre og renovere. 
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Bl.a. har vi bestilt interaktive tavler til 
de resterende klasselokaler og vi skal 
have skiftet tag på børnehavebygnin-
gen, der forbinder tidligere inspektør-
bolig med skolen. Desuden skal vi 
renovere børnehavens legeplads.  

Ny hjemmeside
Vi arbejder fortsat på en ny hjem-
meside. Vi har taget mod et tilbud 
om hjælp til at få denne gjort ekstra 
lækker, derfor må vi vente i spænding 
lidt endnu.

Følg os på www.filskovfriskole.dk 
eller på intra.

Bestyrelsen kan kontaktes på 
bestyrelsen@filskovfriskole.dk  

Bestyrelsen for 
Filskov Friskole & Børnehave



HUSK !



Foreningen opstod, medens spore-
ne blev lagt til DSBs nye jernbane-
linje mellem Esbjerg, Grindsted og 
Silkeborg. Efter jernbanens åbning 
for trafik og indvielsen af Filskov 
Station i 1916 blev Filskov forvandlet 
fra landsby til stationsby med et gan- 
ske bredt udbud af handlende og hånd-
værkere. Det mest synlige resultat af 
foreningens virke er byens anlæg, 
som blev etableret i 1941.

Jernbanen lukkede for persontra-
fik i 1971 og for godstrafik i 1977. 
Samtidig med denne udvikling begyn-
dte en anelse mismod at snige sig ind 
i Filskov. Med butiksdød og færre 
næringsdrivende var det øjensynlig 
vanskeligt at drive en forening for 
både erhvervsfolk og andre borgere.

Medvirkende til nedgangen ind i 
1970′erne var også kommunalreformen 
i 1970, hvor Filskov Sognekommune 
blev nedlagt og den politiske ledelse 
af sognet flyttet til Grindsted. 

fortsætter næste side
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Holger Willumsen

Borgerforening er nedlagt
Nedlæggelsen fandt sted på en eks-
traordinær generalforsamling på 
Sognegården tirsdag den 22. januar 
2013. Syv personer deltog i gra-
vlæggelsen, der fandt sted blot 21 
dage før, foreningen ville være fyldt 
100 år. Nedlæggelsen skete, fordi 
de ledige pladser i bestyrelsen ikke 
kunne besættes med nye medlemmer.
Opgaver og kapital overdrages derfor 
til Kontaktudvalget.
Den afgående bestyrelse takker alle 
borgere for samarbejdet i årene, der 
gik.
 
Historie 1913-2013
FILSKOV SOGNS BORGER- OG
HAANDVÆRKERFORENING blev 
stiftet tirsdag den 12. februar 1913 på 
Filskov Kro. Initiativet blev taget i en 
kreds af lokale næringsdrivende og 
borgere, der med fokus på udvikling 
og forskønnelse ville omdanne lands-
byen til stationsby med alt hvad dertil 
hører af økonomisk, social, kulturel 
og fysisk forandring. I det første 
år havde foreningen 25 medlemmer 
og ved foreningens lukning den 22. 
januar 2013 var der cirka 200 medle-
mmer.



vedligehold af anlægget, flagning 
langs hovedgaden, årligt bankospil 
på Filskov Sognegård, julebelysning 
af hovedgaden og juletræsfest den 
første søndag i december på Filskov 
Sognegård. Foreningen var medarran-
gør af den årlige Viaduktfest, og cirka 
hvert femte år blev der udgivet en 
lokal telefonliste.

I de seneste år blev det vanskeligt at 
skaffe nye medlemmer til bestyrelsen. 
Åse Jensen var formand i de sidste 
hen ad 20 år. Efter mange års ihærdig 
indsats måtte hun sammen med resten 
af bestyrelsen i 2012 konstatere, at 
lukning var den eneste rigtige løsning, 
da ingen andre var parat til at over-
tage opgaverne. Der var behov for 
en forenkling af byens foreningsliv. 
I det sidste halve års tid blev akti-
ver realiseret og sammen med opga-
verne overdraget til Filskov Sogns 
Kontaktudvalg.

Holger Willumsen, forsat:

 Den lille stationsby havde behov for et 
nyt slagkraftigt forum for målrettede 
beslutningstagere. Det fik den i 1978, 
da Filskov Sogns Kontaktudvalg blev 
etableret af byens foreninger. Her er 
Borgerforeningen blot én af de mange 
foreninger. Det nye forum overtog 
en del af samarbejdet mellem byens 
borgere om sager af fælles interesse. 
Stor betydning havde det navnlig, at 
Kontaktudvalget påtog sig rollen som 
repræsentant for byens borgere i for-
handlinger med politikerne på det nye 
rådhus i Grindsted.

 Samtidig forkortede Borgerforeningen 
sit navn til FILSKOV SOGNS 
BORGERFORENING og fortsatte 
sit virke for forskønnelse og sels-
kabelig virksomhed. Indtil somme-
ren 2012 stod den fortsat for en 
række opgaver, der havde forskøn-
nelse og festligt samvær som over-
skrift. Borgerforeningen varetog 
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FILSKOV-IT
Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * 

WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud

Kærtoften 7, Filskov – Tlf.: 21 27 46 22 – Din professionelle IT partner



Aktivitetskalender

Det sker i Filskov
Februar:

 7. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 10. Filskov FDF: Fastelavnsfest kl. 14.
 11-15. Filskov Friskole: Vinterferie.
 20. Filskov Pensionistforening: Kagedag/konkurrence kl. 14.00.
  Indgang: En kage eller 25 kr.
  
Marts:

 7. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 9. Viadukthallen Venner: Martsfest i hallen fra kl. 19.00 - 01.30.
 12. Filskov Pensionistforening: Filskov kirke kl. 14.00 v/Jørgen Johansen, 
  Hejnsvig. Derefter kaffe og samvær på Friplejehjemmet.
 16. Filskov Idrætsforening: Gymnastikopvisning kl. 9.30.
 19.  Filskov Vandværk: Generalforsamling kl. 19.30 på Filskov Sognegård.
 20. Filskov Pensionistforening: Pakkebanko på Friplejehjemmet kl. 14.00. 
  (medbring en pakke til ca. 25,- kr.) 
 24. Filskov Idrætsforening: Brag i hallen - håndbold fra kl. 10.
 25-01/04. Filskov Friskole & Børnehave: Påskeferie.
  
April:

 4. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl. 16-18.
 4. Filskov Cykelklub: Sæsonstart Race-team kl. 18.00 fra hallen.
 8. Filskov Cykelklub: Sæsonstart Motionshold kl. 18.00 fra hallen.
 17. Filskov Friskole & Børnehave: Generalforsamling - hold øje med  
  dagspressen for nærmere information.
 24. Filskov Pensionistforening: Foredrag v. Astrid Qureshi kl. 14.00. 
  Livet som kvinde i Pakistan. Pris 50,- kr.

Maj:

 4. Filskov FDF: Avis indsamling.



Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
  
 

 Februar:
 
  7.    Ydremission med Israelsmissionen. Indsamling til Israelsmissionen.
  21.      Møde med journalist IMT Anette Ingemansen, Fredericia.  
   Indsamling til missionshuset.
 27.      Kvindestævne i Vorbasse kl. 14.00 med fritidsforkynder  
   Ingrid Markussen, Christiansfeld.
  28.      Kvindestævne i Vorbasse kl. 14.00 med Per Weber, 
   Ordet og Israel. Kl. 19.30 med Per Weber.
 

 Marts:
  
    7.      Møde med præst Karl Lund, Ansager. Herefter generalforsamling.
 12       Fællesmøde med IM og pensionistforeningen kl. 14.00 i kirken.  
   Gudstjeneste med sognepræst i Hejnsvig, Jørgen Johansen. Derefter  
   kaffe og samvær på friplejehjemmet.
 21.      Møde med missionær Knud Dalsgaard, Århus. Emne: 1. kor 3,16.  
   “I er Guds tempel”
 

 April:

  4. Soldatervennestævne.
    8.      Kredsmøde/generalforsamling i Billund. Tale v/præst Jan Mortensen, Kolding.
 18.      Familiaften med Jens Kristian Plougmann. Fællesspisning kl. 18.00.
.

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



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

Stationsvej 4 · 7200 Grindsted · 75 31 00 22 · www.�lskovfrisør.dk 
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Vi vil selvfølgelig også gerne komme 
fordi jer, som vi plejer. 
 
Hvis I ikke har hentet gevinsterne, 
kommer vi også rundt med dem.

Her er de udtrukne vindernumrene:

4 x 1. præmie på kr. 200,-  
nr. 29, 75, 376 og 378

7 x 2. præmie på kr. 150,-  
nr. 79, 87, 98, 165, 253, 308 og 398

8 x 3. præmie på kr. 100,-  
nr. 62, 83, 94, 142, 207, 209, 324 og 
348

Gevinsterne kan afhentes hos Henrik 
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er 
afhentet, tager vi med når vi kommer 
rundt for at forny aktierne.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening:

Godt Nytår
Vi vil gerne ønske alle et Godt nytår 
og sige tak til alle trænere, holdle-
dere, udvalgsmedlemmer, sponsorer, 
bestyrelsesmedlemmer og andre hjæl-
pere, der i årets løb har gjort en stor 
frivillig indsats i foreningen.

Idrætsaktier
Idrætsaktierne skal fornyes i foråret, 
vi kontakter alle der har købt aktier 
om de er interesseret i at forny deres 
idrætsaktier. Vi kommer rundt i april 
og maj måned. 

Dine Idrætsaktier kan genkøbes gen-
nem Conventus. 
Dette gøres på følgende måde:

Du går ind på vores hjemmeside 
Filskov-if.dk, trykker på Idrætsaktier 
og derefter tryk antal I har. 
Såfremt der ønskes ændringer i antal 
kontakt Henrik 7534 8590. Derefter 
opretter du dig som NYT Medlem 
(Også selvom du er tidligere medlem) 
der er en ekstra linje hvor I kan skrive 
jeres idrætsaktie numre og derefter 
gennemføre betalingen.



18

Brag i hallen
Igen i marts vil vi afholde Brag i 
Hallen. Programmet finder du neden-
for. Denne gang med alle hold, som er 
i turnering (U-6 holdet spiller stævner, 
og skal derfor ikke spille). Vi håber, 
at der igen til marts vil komme rigtig 
mange tilskuer og gøre denne dag helt 
speciel for især vores børnehold, som 
ser frem til denne dag. 

I den forbindelse vil vi gerne takke de 
folk, som hjælper ved dommerbord og 
de forældre, som bager kage til dag. 
Hvor der er gratis kage og kaffe til alle 
tilskuer.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:

Håndbold
Så er vi startet på anden halvdel af 
håndboldsæsonen, og vi glæder os til 
at følge de forskellige hold, da flere 
af dem er rykket op i B-rækken efter 
jul. Vi syntes, at der er flot at kunne 
præsentere 5 børnehold, hvoraf de tre 
spiller i B-rækken. Vi er også glade 
for, at vi stadig har både et dame hold 
og et herre hold. Da der i starten af 
sæsonen ikke var for mange spiller 
på de enkelte hold. Men det hjalp på 
dame holdet, at vi desværre var nødt 
til at nedlægge U-18 pga. for få spil-
ler. Hvad angår herrerne, ja så har der 
været stor tilgang i løbet af efteråret. 
Der blev endda drøftet, om vi skulle 
melde to herre hold til efter jul.

BRAG I HALLEN D. 24.03.2013
Kl. Række Hjemmehold Udehold
10:00 U-10 Piger C Filskov IF Billund IF 2
10:50 U-10 Drenge C Filskov IF Billund IF 2
11:40 U-12 Piger B Filskov IF HK Give Fremad
12:30 U-12 Drenge B Filskov IF Grindsted HK 2
13:20 U-14 Piger B Filskov IF HK 73 - Lindved
14:10 Serie 3 Herrer A Filskov IF Sdr. Omme IF
15:10 Serie 3 Damer A Filskov IF Øster Nykirke IF
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Lørdag den 16. marts 2013 kl. 9.30 
afholdes vore lokale forårsopvisning i 
Viadukthallen. I år byder vi velkommen 
til Balle Musik- & Idrætsefterskole der 
med sine 160 elever i år har tre lokale 
piger med på holdet, som vi glæder 
os til at se på hjemmebane. Vi håber 
igen i år,at der er nogle forældre, der 
har lyst til at hjælpe med at bage en 
kage, så vi traditionen tro kan slutte 
dagen med fælles kaffebord. Hold i 
øvrigt øje med opslag i byen og aviser 
for nærmere info om opvisningen i 
Filskov.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:

Opvisninger
Lørdag den 9. marts 2013 deltager 
3 lokale hold i Forårsopvisningen i 
MAGION Grindsted. Programmet er 
i skrivende stund ikke helt færdigt, 
men der venter en dag med hold i alle 
aldre, størrelser og niveauer. Fra loka-
le foreningshold, til Grand Prix hold, 
Landsdelshold og Efterskole hold. 
Over 1.000 gymnaster skal på gulvet 
i løbet af hele dagen, så der er lagt 
op til en fest af en opvisning. Dagen 
starter med indmarch kl. 10.00



Filskov Idrætsforening, forsat:

Springdag i Ølgod
Søndag den 27. Januar er der arran-
geret springdag for Tons & Tummel, 
1. - 5. Klasse piger og drenge samt 6. 
- 10. Klasse på Ølgod Efterskole. Vi 
håber alle får en hyggelig dag med 
masser af leg og gymnastik.  

Sidste år deltog ca. 20 gymnaster i 
springdagen og vi håber på lige så 
stor tilslutning igen i år. 
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Sommergymnastik
Der bliver arbejdet på at sætte to hold 
sommergymnastik i gang efter påske. 
Folder med informationer om ins-
truktører, træningstider og opvisning 
er klar ved sæsonafslutning og opvis-
ning, så I har noget at glæde jer til

Sæson afslutning
Med mindre andet er aftalt, har alle 
træning i uge 11 (ugen før vores loka-
le opvisning)

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



Viaduktfestudvalget:

Så nærmer tiden sig...
Dejligt at man allerede er begyndt 
at planlægge sin tid i forbindelsen 
med byfesten - der har været rigtig 
mange henvendelser på hvornår den 
afholdes J

Derfor er det måske også tid til at gøre 
opmærksom på at der igen i år skal 
byttes lidt med hensyn til hjælpen 
ved vores byfester i henholdvis Sdr. 
Omme og Filskov (så vi i udvalgene 
også kan være med til festen J)
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SÅ... derfor vil vi gerne høre om 
der er nogen som kunne tænke sig at 
hjælpe os med servering i Sdr. Omme 
- lørdag d. 11. maj. (vi skal bruge 10-
12 personer)

Yderligere information kan fåes 
ved henvendelse til Britta Pedersen 
- tlf.2365 0467 eller Jan Rosengreen 
Petersen - tlf. 2395 5985

På udvalget vegne 
Jan Rosengreen Petersen

Formand

I
FILSKOV

23. - 26. maj 2013

VIADUKTFEST
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Filskov Fællesantenne:

Mobil støj kan give dårli-
ge signaler i hjemmet
Telefonselskaberne har startet op for 
det nye 4G net for mobiltelefoner. 
Frekvenserne på 4G nettet ligger i 
samme frekvens område som TV sig-
nalerne ligger i. 
Det betyder at man fremover vil 
kunne opleve dårlige signaler – også 
kaldet ”støj” – rundt omkring i hjem-
mene, hvis ens installation ikke er det 
man kalder HF tæt.  
4G er endnu ikke startet op i Filskov. 
Men det vil være en god idé at være 
forberedt på det.
Se mere om det på følgende link: 
http://www.danskkabeltv.dk/i-hjem-
met/installation/installation
Vi forventer at Dansk Kabel TV vil 
sende et tilbud ud om at man kan 
få efterset sin hjemme installa-
tion.
Vi ved endnu ikke hvornår det 
sker.

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

Ændringer i programmer
"TV2 Midt/Vest HD" er kommet til. 
Den ligger på Kanal 81 digitalt.
"TV2 Sport HD" hedder nu "3 SP 
HD". Den ligger stadig på kanal 37 
digitalt og 51 analogt (711,25MHz).
"The Voice TV" hedder nu "SBS 7". 

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Den ligger stadig på kanal 74 digitalt 
og 68 analogt (847,25MHz).
"DR3" går i luften 28. januar 2013. 
Det nye medlem af DR-familien, DR3 
er for seere med et ungt sind og har 
et programtilbud med et stærkt fokus 
på videnskab, dokumentar, humor, 
sport, fiktion og musik.
Samtidig med at DR lancerer DR3 
lukkes ned for DR HD.
Kan man se DR HD kan man også 
se DR3 og skal således ikke foretage 
sig noget.

Husk at finde kanalerne 
på dit TV
Mange nye fjernsyn har indbygget en 
digital tuner af typen DVB-C. 
Det er en rigtig god idé at benytte 
sig af den digitale del af sit TV 
og ikke kun bruge den analoge 
del.

Man får mange ekstra kanaler ved at 
gøre det. Det man skal gøre er at ind-
stille sit TV til at lede (scanne) efter 
de digitale 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 
følgende nummer: 
DVB-C-tv med MPEG4-modtager 
samt MPEG4-bokse der ikke er fra 
Yousee: Netværks-id: 100

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

DVB-C-tv med MPEG2-modtager 
samt MPEG2-bokse der ikke er fra 
Yousee: Netværks-id: 110
YouSee boksen eller HD Standardboks 
(Samsung): Netværks-id: 120
Andre YouSee bokse – som Sagem: 
Netværks-id: 130

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.
 
YouSee Play
Har du bredbånd med hastig-
hed over 10 Mb/s gennem Filskov 
Fællesantenne, er der gratis adgang 
til mere end 10 millioner musiknumre 
fra Yousee Play. 
Se mere her: http://www.danskka-
beltv.dk/bredbaand/youseeplay/hvor-
dan-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 hjemmesiden: http://
filskov.infoland.dk/forsyning/filskov-
faellesantenne

Bestyrelsen







Har du bredbånd med hastighed over 10 Mb/s gennem Filskov Fællesantenne, er der 
gratis adgang til mere end 6 millioner musiknumre fra Yousee Play.  
Pris på onlineoprettelse kr. 0, – oprettelse via mail/kupon kr. 99,00. Professionel insta-
llation kr. 695,00, netkort/pc opsætning kr. 149,00. Router DI-604 395,- + ekspeditio-
nsgebyr 50 kr. 1 måneds opsigelse. Alle priser er inkl. moms.

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

Pris pr. 
måned

Hastighed

INTERNET ABONNEMENTER pr. 1. januar 2013

30/5Mb

329 kr.

25/4Mb

289 kr.

15/3Mb

229 kr.

2/1Mb

119 kr.99 kr.

1Mb/512kb 60/6Mb

399 kr.



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

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto
Postbutik

Frugt & Grønt
Brugskunst/gaveartikler
Apotek
Filmfremkaldelse

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand 75 34 80 21

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov


