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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 22. januar 
2011.

Badminton
Vi er kommet godt i gang efter som-
merferie. 
 
For motionspiller (voksne) er alle 
baner besat.
 
Børn og unge spiller torsdage fra kl. 
15.45, der er rimelig mange, men der 
er plads til flere.... J
 
Træner for børnene i år er Mikkel 
Jørgensen. 

Børnene har mulighed for at komme 
til 5-6 stævner i løbet af sæsonen.

Spørgsmål kan besvares af Torben  
2090 2751.

 Badmintonudvalget

forsætter næste side

Filskov Idrætsforening:

Uddeling af lederpokal 
Lederpokalen gives til en person der 
har gjort en ekstra ordinær indsats 
i idrætsforeningen. Alle kan indgi-
ve indstillingerne og de sendes til 
arvad@mail.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 22. januar 2011.

Generalforsamling 2011 
Filskov Idrætsforening afholder gene-
ralforsamling onsdag den 26. januar 
2011 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
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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.

Indendørs fodbold:
Senior træner fredag fra 19:00 – 21:00 
med start fredag i uge 43.
Mandag er der træning for ungdoms-
holdene fra kl16:00 til 19:00.  I skri-
vende stund er de enkelte tider for U6, 
U7, U9 og U11 endnu ikke fastlagt. 
De aktuelle sider kan ses på www.
filskov-if.dk fra uge 43.

Med venlig hilsen
Fodbold udvalget.
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Filskov Idrætsforening forsat:

Fodbold
Efterårssæsonen 2010 har budt på 
mange gode resultater for fodbold-
holdene. På ungdomsholdene har der 
været mange spændende og underhol-
dende kampe. Seniorholdene i serie 5 
og 6 har klaret sig godt i efterårssæ-
sonen. Serie 6 sluttede som nummer 
3 i deres pulje, og sluttede af med to 
flotte sejre. Serie 5 holdet spillede 
i serie 4 i foråret, men mødte stor 
modstand og måtte en tur ned i serie 
5. I efteråret sikrede holdet sig i deres 
sidste kamp til gengæld oprykning til 
serie 4. Dette skete efter en flot sejr-
srække i 8 kampe i træk. Den sidste 
kamp blev vundet 5-1 med en utro-
lig flot fight. Efter at været kommet 
bagud viste holdet, at de var de rigtige 
oprykkere med 5 mål i de sidste 12-
13 minutter. Rigtig mange mennesker 
mødte op og støttede holdet i deres 
sidste og afgørende kamp på stadion, 
hvilket var en fornøjelse at opleve. Vi 
glæder os til at følge holdet i forårets 
kampe i serie 4.

Vores Oldboys hold sluttede som 
nummer seks i deres pulje og forbliver 
dermed i B-rækken.

forsætter næste side
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Filskov Idrætsforening forsat:

forsætter næste side

Hold Træningstid

U6+U8 
Mini

Charlotte Junge 
Zandra + Charlotte

Tirsdage kl. 
15.30-16.30

U10
Lilleputpiger

Jette Johnsen
Trine Louise Johnsen

Tirsdag
kl. 16.30-17.30

U12
Puslingepiger

Nita Hansen
Annegrethe Holm

Tirsdag
kl. 18.30-20.00

U14
Piger

Søren Elnegaard Mandag
kl. 19.00-20.30

Filskov- Elkjær
holdfællesskab 
U14 Drenge

Søren Elnegaard
Krista Kristiansen
Henrik Pedersen

Mandag
kl. 19.00-20.30

Senior damer Kaj Raahede Tirsdag
kl. 20-21.30

TrænereAldersgr.

-02

00/01

98/99

96/97

96/97

Serie 3

U10
Lilleputdrenge

Maibritt Rosengreen
Solveig Røndbjerg

Tirsdag
kl. 17.30-18.30

00/01

Senior herre Conny Kristensen
Holdleder
Finn Rosengreen

Torsdag
kl. 20.00-22.00Serie 3

Håndbold
De fleste hold er kommet godt i gang med turneringen. Der er plads til flere 
spillere på alle hold – børne- og seniorhold – så mød op, hvis du har lyst til 
god motion i fællesskab med andre. Træningstiderne er som følger og alle er 
velkomne. 



Filskov Idrætsforening forsat:

Vi har i år et holdfællesskab med 
Elkjær omkring U14-drengene. Der 
sigtes mod, at træning og kampe bli-
ver fordelt begge steder. Og der er 
trænere tilknyttet fra begge klubber. 

HJÆLP!!!
Pigetræner og herretræner
Vi mangler stadig en træner til at 
hjælpe Søren med U14-pigerne samt 
en træner til herrerne, hvor Conny 
Kristensen pt. hjælper os.

Desuden kan Kaj godt bruge en assis-
tent til træning af damerne, da der er 
et super flot fremmøde ;-> 

Håndboldudvalget
I håndboldudvalget kan vi også godt 
bruge lidt flere hænder…
Udvalget har mange opgaver bl.a. at 
finde trænere og personer til dom-
merbord, planlægge kampe, arrangere 
hjemmestævner for børn og voks-
ne, deltager i halfordeling og meget 
andet.
Skal der ske noget ekstraordinært for 
børnene – som et stævne i Flensborg, 
Indløb ved en liga-kamp i FC 
Midtjylland eller ’Brag i Hallen’, skal 
der flere hænder til…

6

Har du lidt tid tilovers, finder vi et par 
opgaver til dig, der svarer til den tid, 
du kan afse. 

Har du mulighed for at hjælpe som 
træner eller i håndboldudvalget, så 
ring til Susanne Røndbjerg på tlf. 40 
92 79 11. 
  Håndboldudvalget

Gymnastik
Knap et par måneder efter sæson start 
kan vi kun sige, at vi er kommet rigtig 
godt i gang og har mange både nye 
og gamle gymnaster - og der er stadig 
plads til mange flere :)

I september deltog tre unge hjælpeins-
truktører på Hjælpeinstruktør kursus 
på Vandel Ungdomsskole og i Oktober 
deltog både gymnastikudvalget og otte 
instruktører på Gymnastik Inspirations 
kursus i Messecenter Herning. Alle 
har suget til sig af ny inspiration og 
fået mange nye ideer til både træning 
og udvalgsarbejde, som nu skal prøves 
af i foreningen.

Seniorgymnastik
Seniorgymnastik starter mandag den 
1. november 2010  og træner kl. 16.30 

forsætter næste side
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Filskov Idrætsforening forsat:

- 17.30 i mødelokalet i Viadukthallen. 
Forhåndstilkendegivelse om deltagel-
se kan ske til Anny Duevang (tlf. 75 
34 43 14) ellers er der mulighed for 
tilmelding ved de første træninger.

Zumba
Der har været mange henvendelser og 
ønsker om Zumba hold i Filskov. Vi 
har pt ikke mulighed for at starte hold, 
da vi ikke har en uddannet instruktør, 
så sidder der en, der kunne have lyst til 
at tage Zumba instruktør uddannelsen 
er vi meget interesseret i at høre fra jer 
- FIF betaler selvfølgelig uddannelsen 
hvis man efterfølgende starter hold i 
Filskov.
 
Julegymnastik
Tirsdag den 28. december bliver der 
rig mulighed for at røre sig oven 
på juleanden og måske flere dages 
julefrokoster, 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.

Vigtige datoer:
Børnedag i Vorbasse (0. – 6. klasse) 
lørdag den 13. november 2010 
– tilmelding via instruktører
Instruktørmøde Tirsdag d. 16. novem-
ber 2010 kl. 19.00

Fællesmøde Omr. Billund i Filskov 
torsdag den 20. januar 2011 kl. 19.00

Instruktørmøde   
mandag d. 28. februar 2011 kl. 19.00

Gymnastikopvisning i Vorbasse: 
lørdag den 19. marts 2011

Gymnastikopvisninge i Filskov: 
søndag den 20. marts 2011

forsætter næste side



Filskov Idrætsforening forsat:

SPAR TOUR RACE.
4. september. Peter Junge har åbnet 
sin superfine Spar butik på bytorvet. 
Dertil kommer, at vi har fået flot, flot 
solskin på denne lørdag. Men det har 
Peter også fortjent, så han går rundt 
og smiler. Dertil kommer, at han jo 
efterhånden også fremtræder med en 
vis ”pondus”, som er en købmand 
værdig. Nogle af os husker jo nok 
Lyhne, og her var der værdighed og 
lune.

Nå, men det var altså det her cykel-
løb. Spar er sponsor for FIF:CYC, på 
vores nye cykeltøj, og udvalget fik 
så den ide, at tilbyde PJ at køre lidt 
cykelløb til åbningen.

Det var PJ helt med på. Vi fik så 
lavet en rute på 11 km pr omgang, 
godt nok helt flad, men med masser 
af sving, så den var vanskelig nok, 
og stillede ret store krav, da der jo 
også var en farlig viadukt på ruten. 
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Her skulle der så officielt køres et 
motionsløb; men rytterne ville det 
anderledes. Der blev bare gået til 
stålet, som nu om dage er af carbon.  

En racercykel er af kulfibre og vejer 
ca. 7 kg. 25 ryttere deltog i løjerne. 
De vejer lidt mere.
Vi havde regnet med en omgangstid 
på ca. 20 min. og 1. omg. hvor vores 
2 flotte veteranmotorcykler styrede 
farten tog 20 ½ min. Så snart ” Hurtig 
EL-Kai ” gav den gamle Nimbus gas, 
blev der ikke kørt motionsløb mere, 
men racerløb.

Næste omgangstid var på 16.8 min, 
og med 2 mand i udbrud, ca 500 m 
foran feltet, blev kæden fortsat holdt 
stram, meget stram hos alle ryttere. 
En enkelt tabte dog helt kæden. Han 
er nok alligevel blevet for gammel til 
det pjat. 3 omg. var på 16,4 min. og 
det svarer altså til en gennemsnitsfart 
på ca 39,5 km/t. 

forsætter næste side



Filskov Idrætsforening forsat:

Tænk så på, at farten i svingene  
(8 vinkel sving pr. omg.) skal ned 
under 25 km/t. Så skal der altså køres 
med over 5o km/t mellem svinge-
ne, hvor der så igen kun er 12-1500 
meter, at accelerere farten op på. 

Fanen & farten blev holdt højt på 4. 
& sidste omgang. 2 mand fik kæmpet 
sig op til udbryderne, som dog stadig 
holdt tiden på 16.47 for den omg.  
Feltet var dog halet stærkt ind på 
dem, og var kun 16 sek. efter i mål. 
Det vil sige, at feltet holdt en fart på 
over 4o km/t på sidste tur. Jeg var slet 
ikke klar over, de kunne køre så stær-
kt, og så, så længe. 44 km i alt.
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Vinder blev Thomas Gødsbøl fra 
GCM Give, og han fik en velfortjent 
SPAR vandrepokal med hjem. Han 
afsluttede flot og elegant med en 
uimodståelig spurt. Nr. 2 blev Søren
Andersen, GCM, - 3. Kristian 
Guttesen, FIF:CYC, og jernman-
den fra Give, Kim Thomsen nr. 4. 

Bagefter var der samvær og pølser for 
ryttere og hjælpere i Viadukthallen, 
og her lød det nærmest, som om alle 
var vindere. Drengerøve som de er.

Fegge

TØR DU LÆSE ?
Det kører bare derudad. pt. er der 
130 tilmeldte på 10 hold, så det er jo 
ret godt. Men det fortjener vores nye 
Spinningslokale også. En stor del af 
de tilmeldte er dog fra omegnsbyerne, 
og det undrer mig.
Sidste vinter, og hen over sommer-
en, var der adskellige, især piger, der 
antydede at de gerne ville have et hold 
med tidlig start. Nu har vi så et kl. 
16:30. - IKKE 1 eneste er til-meldt, 
så hvor bliver i af. Tror i det er for 
hårdt, så læs næste afsnit.

forsætter næste side



Filskov Idrætsforening forsat:

Vi kører 2 hold for pensionister. 
For et par år siden forsøgte vi, at få  
+ 60-erne i gang. ” DET ER ALT 
FOR HÅRDT o.s.v ” lød det . Sikke 
da noget vrøvl. Det er jo da dig selv 
der styrer belastningen. Vær ærlig 
over for sig selv, kend sin krop, og 
vælg det niveau, du kan klare den 
dag.

Sidste år kom der 18 styks +6o på 
cyklerne, og hvad var det lige der 
skete. De træder, bander, sveder og 
klager sig, men snakken går. Møder 
jeg dem i byen får jeg skrammer, men 
de er der altså bare igen i år. Endda 
endnu flere, over 30, blandet med 
Sdr. Omme folk. Og så skal det altså 
lige med, at der kører et par damer 
med, som er fyldt 79 år. 79 år...Tag 
lige den, dig - som måske ikke er 
halvt så gammel, og bare læner dig 
tilbage i sofaen.

Måske tænker du, at det altså ikke 
er dig, at gå til spinning ved en 
instruktør, der er helgammel (64), 
skallet, gråhåret, og småfed (fedt % 
16,5), og sikkert spiller musik af Lis
& Per, og tror han kan cykle i bjer-
ge.
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Tag nu og prøv det. Måske bliver du 
overrasket. Og så er der jo altså lige et 
par supergode kvindelige instruktører, 
med flere DGI-kurser, og som derfor 
bare ved, hvad det drejer sig om.

Når jeg ser folk i byen, så er der altså 
mange, der trænger til at få gang i 
kredsløbet.

Så kom og få din livs røvtur. Lær at 
optimere din formåen. Mød op hver 
gang, og derfra kører det. Dog må du 
nok regne med, at have ondt i røven 
de første 4 -5 gange.

Info om holdtider og tilmelding: 
Til Fegge på tlf. 51 54 75 42
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Filskov Friplejehjem:

Nu har Friplejehjemmet bestået siden 
1. april, og i den tid har vi haft 2 
sangaftener. Den første sangaften var 
i maj, hvor vi sang forårs og forsom-
mer sange og andre fællessange som 
deltagerne valgte. Anna Kathrine 
Pedersen spillede til.

I oktober sang vi fortrinsvis efterårs-
sange, og da var det Johan Andersen 
der spillede til.
Begge aftener har været godt besøgt, 
men vi kan altid være flere, og alle er 
hjertelig velkomne, og det er ikke et 
krav at man kan synge.

Vi kunne godt tænke os, at det kunne 
blive en fast tradition en gang i kvar-
talet, hvis der er stemning for det.

Næste sang arrangement er planlagt 
til torsdag d. 25. november (OBS 
ændret dato i forhold til tdl. udmel-
dt). Her vil Anna Kathrine Pedersen 
spille til og det vil især dreje sig om 
advents og også lidt julesange, så 
mød op til en hyggelig stund med 
masser af fælles sang .

Takkehilsen
En stor tak skal hermed gives 
til Viadukthallen fra Filskov 
Friplejehjems Aktivitetsudvalg, der 
på sangaftenen d. 4. oktober af Verner 
Søvang fik overrakt en pæn pengega-
ve, som var indsamlet i forbindelse 
med et fodboldarrangement på stor-
skærm i Hallen. MANGE TAK.

Inga Kristiansen

 

 

 

 

 

 

 

    Terrasser, indkørsler, gårdspladser, græsplæner. 

  Opgravning, nedgravning, nedbrydning, oprydning. 

   Kartofler sælges 

                     Niels Ove Svarre. Hedagervej 4. Granlygaard@mail.dk  

   

                                                                                                                                   

Sangaften på Filskov friplejehjem



Aktivitetskalender

Det sker i Filskov
November:
 4. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åben i hallen fra kl. 17-19.
 9. Filskov Borgerforening: Bankospil på Sognegården kl. 19.30.
 10. Filskov Skole: Maddag.
 17. Filskov Skole: Maddag.
 23. Filskov Pensionistforening: Juletur til Glücksburg og Flensborg,   
  afgang fra kirken kl. 7.30.
 24. Filskov Skole: Maddag.
 24. Filskov Friplejehjem: Sangaften/Julesange v/Anne Kathrine kl. 19.00
  Alle er velkommen. 25,- kr. pr. person incl. kaffe og brød.
 26-27. Filskov FDF: Overnatning i Viadukthallen kl. 19.00.
 27. Filskov Skole: Klippedag - Åbent Hus.

December:
 1. Filskov Skole: Maddag. 
 2. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åben i hallen fra kl. 17-19.
 8. Filskov Pensionistforening: Luciaoptog og banko - start kl. 13.30.
 10. Filskov Skole: Adventsfest i Viadukthallen kl. 19.00-21.30.
 12. Filskov Borgerforening: Juletræsfest på Sognegården kl. 14.00. 
 18. Filskov Skole: Juleafslutning i kirken.
 
Januar:
 4. Filskov Skole: Skolestart efter juleferien.
 5. Filskov Skole: Maddag.
 6. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åben i hallen fra kl. 17-19.
 8. Filskov FDF: Avisindsamling kl. 10.00 fra P-Plads ved kroen.
 11. Filskov Jagtforening: Generalforsamling i Viadukthallens mødelokale.
 12. Filskov Skole: Maddag.
 19. Filskov Skole: Maddag.
 22. Filskov Jagtforening: Rævejagt hos Hans Moustgård kl. 9.30.
 26. Filskov Idrætsforening: Generalforsamling i hallen kl. 19.00.
 26. Filskov Skole: Maddag.
 28. Filskov Skole: Åbent hus.
 29. Filskov Pensionistforening: Genralforsamling kl. 14.00 på centret.

Februar:
 1. Filskov Pensionistforening: Filskov Kirke kl 14.00, sammen med   
  indre mission, herefter er der kaffe på centret. Præsten er fra Grindsted.
 2. Filskov FDF: Kyndelmisse i Filskov Kirke kl.19.00.



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



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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Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
  November:

 4.  Tag med til Foredragsaften i Ringive med Flemming Kofod Svendsen 
   om ”Troen, sorgen og håbet”.

 9.-11. Møderække m. Kurt Hjemdal, Norge.
   9. I Filskov.
   10. I Grindsted.
   11. I Vorbasse.

 18.     Møde v. missionær Søren Grysbæk, Horsens. Salg af bøger. 
 22.  Bestyrelses- og lederkonvent i Vorbasse m. landsdelssekretær 
   Thorkild Vad, Videbæk. 

 December:

 2.       Årsfest m. generalsekretær IM Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding.    
  Indsamling til missionshuset.

 9.       Bibeltime hos Birthe og Bent Larsen, Gyvelvænget 21.

 16.     Familieaften. 
 28.     Julefest m. missionær Carsten Mikkelsen, Kolding.

 
 Januar:

      Uge 2:   Evangelisk Alliance Bedeuge 
 20.      Ydremission v. præst Anne Dolmer, Danmission, Vejle

 29.     Bibelkursus i Filskov kl. 13.30 og 15.00 v. Erik Klosten. Emne:    
  Hvordan bliver jeg en kristen 
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Men børnene, som jo er dem, der 
modtager servicen mærker forhåben-
tlig ikke nogen forskel. For det er jo 
ikke meningen at de skal lukkes ind 
i et stort rum, hvor døren så bliver 
åbnet en gang hvert år, og de som 
tilfældigvis ligger øverst, er dem som 
starter i skole i det pågældende år.
Nej der skal være små institutioner i 
den store institution. Og sådan er der 
tænkt hele vejen igennem.

Undtagen på skole området. På netop 
det område må vi bare erkende, at 
det vil være nemmere, at finde liv på 
månen, end at finde 13 byrådsmed-
lemmer som mener bare nogenlunde 
det samme. 

Det er (efter min mening) noget bras 
vi har fået lavet. I Billund by er det 
godt, det vi har lavet. To skoler bliver 
lagt sammen til en, og så er det, som 
er godt på skoleområdet også nævnt.

forsætter næste side

Byrådsmedlem, Robert Terkelsen:

En svær nød at knække...
Budget 2011 er nu vedtaget, det 
har været en svær nød at knække, 
besparelser i den størrelses orden er 
ikke noget man bare lige finder uden 
nogen lægger mærke til det, det gør 
ondt overalt i kommunen når ca. 50 
mill. kr. skal spares.
Venstre har hele tiden ment at så 
mange kr. som muligt af de 50 mill. 
Skulle findes ved struktur ændrin-
ger, det har vi fordi at borgeren, 
som modtager en eller anden form 
for kommunal service, helst skulle 
mærke besparelserne så lidt som 
muligt.

Hvis jeg skal fremhæve et eksempel 
kunne det være kommunens dagins-
titutioner. I Grindsted by, der laver 
vi to daginstitutioner i stedet for 
fem, det giver kommunen en ikke 
ubetydelig besparelse, to bygninger 
i stedet for fem, to ledere i stedet for 
fem osv. Men det giver selvfølgelig 
også en masse utryghed, blandt per-
sonale og forældre indtil strukturen 
er på plads. 

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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Kan vi igen få forhandlet tilbuddet om 
en fordelagtig overtagelse af bygnin-
gerne på plads, eller er det et engangs-
tilbud vi har fået?

Vil folketinget gøre det svære at eta-
blere friskoler i fremtiden?

Kan personalet på Filskov skole blive 
ved med at leve med det pres, som 
efterhånden opstår hvert eneste år, fra 
omkring 1 juli til budgettet er vedta-
get?

Kan Filskov som by leve med ikke at 
vide, om skolen er der om ti år?

Med Venlig hilsen
Robert Terkelsen

Mobil 23 30 60 54

Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, 
forsat:

Man kan efter min mening ikke tage 
kommunens to mindste skoler, gøre 
dem endnu mindre og så sige at sko-
lerne i de to byer er fremtidssikret, 
men kommunens tilbud om en over-
tagelse af bygningerne til en friskole 
står stadig ved magt indtil 1 august 
2011.

Det er det vi i Filskov skal have fun-
det ud af. Satser vi, beholder vi en 
kommunal skole fra 0-6 kl. tror vi på 
at folketinget ikke anbefaler at 6 kl. 
hører til overbygningen? måske, men 
hvis de gør hedder ”vores” skole altså 
en 0-5 kl. skole.

Tror vi på at byrådet, også i årene 
fremover vil betale den merpris, som 
der er ved små skoler?

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





Sdr. Omme-Filskov 4H:

Nyt fra 4H 
Lørdag den 21. august havde 
vi vores årlige familieud-
flugt, der i år gik til Momhøje 
Naturcenter og Skovlegeplads 
ved Kibæk.

Vi startede med at spise den 
medbragte mad, og så skulle 
de forskellige legeredskaber 
selvfølgelig prøves.

Derefter havde vi en lille 
konkurrence, hvor vi blev 
delt op i hold. Der var hængt 
100 sedler med forskellige 
spørgsmål op på grene. Hvilket 
spørgsmål, der skulle svares på, 
afhang af det antal øjne, man slog 
med terningerne. Det hold, der først 
nåede 100, havde vundet.

Vi sluttede med at gå en tur i områ-
det, hvor vi også fandt et smukt sted, 
hvor vi kunne spise kage.

Lørdag den 18. september skulle vi 
finde dyrespor hos Rikke Aarestrup 
i Filskov. Vi fandt bl.a. nogle få 
rådyrspor, som vi prøvede at lave 
gips-aftryk af.

forsætter næste side
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Sdr. Omme-Filskov 4H:

Fredag den 8. oktober havde vi 
afslutning på sommersæsonen på 
Filskov Skole, hvor 4H-erne skulle 
lave en vildtmiddag: Forloren Hare 
og Abemad. Senere kom forældre og 
søskende og spiste med. 

Vi så også video fra vores overnat-
ningstur i Givskud Zoo og sluttede 
med andespil.
Se mere på vores hjemmeside under 
Filskovs hjemmeside.

Næste år bliver temaet ”Naturens 
kræfter”, og bestyrelsen er i gang 
med at lave aftaler, hvor endnu
en overnatningstur indgår.

Sdr. Omme-Filskov 4H
Jens Erik Rasmussen

21

Tlf. 40 10 83 41
Søvangvej 28 . 7200 Grindsted



BORGERMØDE
Bevarelse af en skole i Filskov

men hvilken form skal den have?

Friskolegruppen indkalder
ALLE borgere i Filskov til møde

Mandag d. 8. november 2010
kl. 19.00 på Filskov Sognegård.

Det er vigtig at så mange som muligt
møder op så vi kan få et klart billede

af hvad folks holdning er. 

Både jer med børn
 - men lige så vigtigt jer uden.

Spørgsmålet om en skole
i Filskov berøre os ALLE

       På gensyn hilsen
          Friskolegruppen



Filskov FDF:

LOPPEMARKED...
Filskov FDF har afholdt 
LOPPEMARKED d. 18. september. 
Markedet var fint, og der var mange 
fine og gode effekter. Folk fra byen 
samt professionelle opkøbere stod i 
kø kl. 10 for at løbe ind til de enkelte 
borde.
Omsætningen var fin, og selve auktio-
nen indbragte godt 9.000 kr.
Vi forventer et overskud, som ligger 
på ca. 25.000 kr.

Dette kan kun lade sig gøre, da hele 
byen bakker op om dette og mange 
frivillige forældre, som andre kom-
mer og hjælper med at sætte op, 
sælge og rydde op. Tak til alle jer, at 
I så velvilligt hjælper os.

FDF holder juleafslutning som en 
overnatning i Viadukthallen. Vi 
mødes kl. 17, hvor der spises. Senere 
er der smuglerleg udendørs, som vi 
altid har i denne mørke årstid.

Vi skal se video, lege og hygge os 
samt være udendørs og lave aktivite-
ter. Vi holder juleferie til efter jul og 
starter op igen med KYNDELMISSE 
i kirken d. 2. februar kl. 19.
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SOMMERLEJREN FOR 
PILTE OG VÆBNER ER TIL 
LANDSLEJREN PÅ SLETTEN 
FRA D. 7-15 JULI.

Hvis der er børn og unge som gerne 
vil til at gå til FDF, er det aldrig for 
sent at starte. Kom og kig til os.
Mandag aften er det tumlinge (1-2 
kl.), samt væbner der er der.
Onsdag aften er det pilte (3-4 kl.) som 
er i hytten. Kontakt Lisbeth Dyrvig tlf. 
22 28 57 14, hvis du vil vide mere.



Filskov Pensionistforening:

Juletur til Glücksburg...
Afgang fra Filskov d. 23. november 
kl. 7.30.
Vi kører ned gennem det sønderjys-
ke og ved Haderslev nyder vi for-
middagskaffen i bussen undervejs til 
Glücksburg.

Efter kaffen kører vi gennem 
Flensborg og videre til Glücksburg, 
hvor vi skal besøge slottet.

Glücksburg slot hører til ét af de 
mest betydningsfulde slotsanlæg i 
Nordeuropa. Slottet blev bygget i 
1582-1587 på foranledning af Hertug 
Johan (Hans) den Yngre (1545-1622). 
Bygmester Nikolaus Karies opførte 
slottet på det sted hvor der indtil 
reformationen lå det middelalderlige 
Ryd Kloster, som tilhørte cistercien-
cermunkene.
Granitblokkene fra den gamle klos-
terkirke blev til dels brugt som fun-
dament, mens flere af teglstenene 
blev genbrugt til den hvidkalkede 
murstens- bygning.

Efter besøget kører vi ad kyst-
vejen tilbage til Flensborg. 
Middagsmaden nyder vi på Restaurant 
Borgerforeningen som ligger tæt ved 
gågaden.
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Efter middagsmaden bliver der 2 
timers fri til at gå en tur i den jule-
pyntede smukke gågade, her sælges 
de Glüchvin og Bratwurst.
Lige op til gågaden ligger også den 
store indkøbscenter, så der er også 
mulighed for at "slappe af" inden-
dørs.

Undervejs hjem vil vi servere en kop 
kaffe i bussen.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.

Pris 250,- kr. for medlemmer og 
300,-kr. for ikke medlemmer.
Prisen dækker: buskørsel, kaffe og 
1 rundstykke, entré og guide på 
Glücksburg Slot, middagsmad (2 ret-
ter)

Alle kan deltage - HUSK PAS...

Tilmelding til Harry senest den 15.  
november på tlf. 7534 8347 eller 
2041 9283.

forsætter på næste side



Filskov Pensionistforening, forsat:

Siden sidst...
Vi havde høstfest d. 24. september 
- en rigtig god fest med underhold-
ning og god mad. Vi købte maden af 
friplejehjemmet - meget lækker, en 
stor tak til Pia. 
Pyntningen af lokalet stod friplejeh-
jemmet også for - rigtig flot pyntet. 
tak for det, piger J

Filskov Pensionistforening
Elisabeth
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Filskov Fællesantenne:

10 gratis HD-kanaler 
– uden kort og uden boks
YouSee udbyder nu 10 HD kanaler 
”clear”, dvs. uden brug af boks eller 
kort og uden ekstra omkostninger. 
Indtil nu har adgangen til HD kana-
lerne krævet tillægsabonnement på et 
YouSee kort.
HD kanalerne har, med undtagelse af 
DR-HD, samme indhold som deres 
analoge ”søsterkanal”.

YouSee Play
Har du bredbånd med hastighed over 10 
Mb/s gennem Filskov Fællesantenne, 
er der nu gratis adgang til mere end 
6 millioner musiknumre fra Yousee 
Play. Se mere her: http://www.dansk-
kabeltv.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  

forsætter på næste side



Ændring i tv-pakkerne / 
Omlægning af kanaler 
For at få plads til de nye HD-kanaler 
er det nødvendigt at flytte rundt på 
enkelte kanaler.
Det sker mellem 30. november og 3. 
december 2010.

Bestyrelsen
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Filskov Fællesantenne, forsat:

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/

10 gratis HD-kanaler – uden kort og uden boks
YouSee udbyder nu 10 HD kanaler ”clear”, dvs. uden brug af boks eller kort og uden ekstra 
omkostninger. Indtil nu har adgangen til HD kanalerne krævet tillægsabonnement på et YouSee kort. 
HD kanalerne har, med undtagelse af DR-HD, samme indhold som deres analoge ”søsterkanal”. 

Ændring i tv-pakkerne / Omlægning af kanaler
For at få plads til de nye HD-kanaler er det nødvendigt at flytte rundt på enkelte kanaler. 
Det sker mellem 30. november og 3. december 2010. 

         



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 pr. 1. november 2008

Pr. 1/11 2008 er den månedlige pris fastsat til 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 kabelnettet,  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 til en fast månedlig pris
 • 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 hjemmeside: 
http://www.danskkabeltv.dk

30729/2048
**

349 kr.

20480/204
**

299 kr.

10240/2048
**

229 kr.

4096/512

169 kr.99 kr.

1024/256 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 


