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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov

Deadline for INFO næste gang er den 15. juli 2022.
Dette blad dækker månederne: maj, juni og juli
Kontaktudvalget i Filskov:
Kontaktudvalgs formand: Johan Andersen

Filskov Fællesantenne Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 30 65 30 05

Filskov Energiselskab Kjeld Moustgaard, Kirkehusvej 21 21 46 12 45

Filskov FDF & FPF Britt L. Harboe, Sognegårdsvej 1 31 38 20 11

Filskov Fodboldgolfklub Tommy Christensen, Slåenvvej 4 26 35 66 49

Filskov Fremtid Aps Jan Petersen, Fiskerivej 16 21 72 52 57

Filskov Friplejehjem Johan Andersen, Omme Landevej 1 75 34 81 81 

Filskov Friplejehjems Venner Jens Erik Rasmussen, Åbrinken 4 22 59 81 21 

Filskov Friskole & Børnehave Brian Nissen, Toften 24 20 73 19 65

Filskov Idrætsforening Lise Reichstein, Amtsvejen 25D 30 27 12 85

Filskov Jagtforening Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31 51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv Hanne Egebjerg, Slåenvej 2 21 35 57 46

Filskov Menighedsråd Jørn Jensen, Fiskerivej 28 20 99 84 83

Filskov Seniorklub Birgit Rasmussen, Åbrinken 4 75 34 83 27

Filskov Vandværk Anja Nissen, Toften 24 21 40 79 58

Viadukthallen Filskov Bo Henriksen, Kærtoften 15 20 30 85 27

Viadukthallens Venner / INFO Mette Østergaard, Hjortlundvej 5 24 67 81 23

Viaduktfesten Anja Nissen, Toften 24 21 40 79 58

Medl. af Billund Landdistriksråd Holger Willumsen, Slåenvej 10 61 18 35 55

Medl. af Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej 19 23 30 60 54
 Brian Nissen, Toften 24 20 73 19 65

Regnskabsfører Andreas Andersen, Kirkehusvej 8 75 34 87 87

Redaktion:
Mette Østergaard · Hjortlundvej 5, Filskov · 7200 Grindsted
Mobil 24 678 123                               Mail: infofilskov@gmail.com
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Seniorklubben:
  

Udflugt
Mandag den 30. maj har vi udflugt 
til Hjortsvang Museum og Bryrup 
Veteran bane. Afgang fra kirken kl. 10.

Pris for medlemmer 450 kr. 
Øvrige 500 kr. 

Sidste tilmelding onsdag den 25. maj 
til Elisabeth tlf. 23 31 59 83.

Vi holder sommerferie efter den 16. 
juni og så starter vi op igen onsdag den 
13. august.

Vi mødes hver onsdag i Viadukthallen 
cafeterie fra kl. 13.00 til 15.30
Hvor der spilles whist canasta og 
Rummikup eller andre spil men man 
kan også bare komme og kigge på 
eller få sin kaffe sammen med os. 

Vi håber at flere vil komme og være 
med. Det er hyggeligt.

Vi kan godt bruge mange flere med-
lemmer i seniorklubben.

Mange hilsner fra bestyrelsen.
Birthe Egeberg Nielsen Amtsvejen

Tove Pedersen Åbrinken
Søren Laustsen Engdraget

Birgit Rasmussen Åbrinken
Hanne Skovlyst Amtsvejen

Filskov Lokalhistorisk arkiv:
  

Arrangementer...
4. maj kl. 19.00 Mindes de faldne fly-
vere ved mindesten på Brunbjergvej 
med blomster og en sang.
Kl.ca.19.30 ved stenen på Vildkærvej.

4. maj kl. 20.00 Foredrag og kaffe i 
Viadukthallen

Arne Mariager kommer og holder 
foredrag.
Et causeri over 4. maj og betydningen 
for dem der ikke har oplevet befriel-
sen.

Entre og kaffe kr. 50,00

Filskov Lokalhistoriske Arkiv

Nyt fra Seniorklubben

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov
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Filskov FDF:
  

Nyt fra FDF
Billederne er fra vores sponsorbanko 
d. 20/4.

Kommende arrangementer:

Rundbold til byfest. Fredag d. 10/6 
kl. 18 er der rundbold turnering ved 
Viadukthallen. Der bliver igen dystet 
gadevis. Der bliver udvalgt en hold-
leder pr. hold, som skal sørge for at få 
samlet et hold – både børn og voksne. 
Vi håber mange vil være med.

Lørdag d. 11/6 kl.13 er der bål med 
mulighed for at lave et snobrød på 
festpladsen.

Kom til Sankt Hans i Multihuset tors-
dag d. 23/6 kl. 18. Vi starter med bål, 
derefter er der mulighed for at købe 
pølser og brød, øl og sodavand. 
Vel mødt.

Hilsen Filskov FDF
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Brian Nissen, Byrådmedlem:

Min politiske start
Så er de første 4 mdr. gået af min 
kommunalbestyrelsesperiode. Det er 
lidt vildt, at det er ca. 1 år siden jeg 
begyndte min valgkamp for netop at 
stå her i dag.

Hvordan er de første 4 mdr. så gået og 
hvordan er det, at være i kommunal-
bestyrelsen?
Siden 1 januar, hvor valgperioden star-
tede, har der som nyvalgt, været utro-
lig meget at læse op på, for at få noget 
indblik i hvad der sket i den tidligere 
byrådsperiode. Samtidig har der været 
arrangeret mange institutionsbesøg 
rundt i kommunen, et kattegatkursus 
for nyvalgte, samt et introduktionsse-
minar for hele kommunalbestyrelsen 
og forvaltningen.

Foråret har stået på udvalgsmøder 
i børn og familieudvalget, hvor jeg 
er næstformand. 3 kommunalbestyrel-
sesmøder og gruppemøder og diverse 
generalforsamlinger.

Heldigvis viste jeg, at der i det første 
halve år skulle afsættes mange dage og 
aftener i den politiske tegn, men det er 
kommet bag på mig, at man bliver så 
bombarderet med møder, diverse ind-
tryk og information, som det har været 

tilfældet. Så kalenderen har været på
overarbejde, for arbejde, skole og 
familie skal jo også prioriteres.

Jeg er startet godt, og syntes selv jeg 
har fået sat mine aftryk i min grup-
pe, og fået fokus på mine valgløfter. 
Selvfølgelig kan jeg ikke forvente at 
jeg kan få alt igennem, men jeg vil 
presse på, så det jeg er gået på valg 
på, også bliver diskuteret og forsøgt 
gennemført.

Jeg har den store kæphest med tra-
fikforbindelserne fra landsbyerne til 
Grindsted og Billund, som jeg gerne 
ser, bliver et emne der bliver taget 
utrolig seriøs i denne valgperiode. 
Det er utopi at tro der kan komme 
busforbindelser på timebasis, men der 
skal ses på, hvordan vi kan få vores by 
bedre forbundet med de andre byer, så 
man ikke nødvendigvis skal være så 
bundet op på forældrekørsel og egen 
bil. Jeg ved det bliver den sværeste 
kamp af minefokuspunkter, men det er 
samtidig noget jeg finder nødvendigt 
at få fokus på.

 fortsætter næste side
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Brian Nissen, Byrådmedlem, forsat:

Væresteder for de unge har jeg på 
gruppemødet i marts fået prioriteret, 
som noget vi som socialdemokratiet 
skal gøre noget ved. Derfor var der i 
marts et læserbrev fra os som social-
demokratisk kommunalbestyrelses-
gruppe, hvor vi sætter fokus på dette.

Filskov mangler en ungdomsklub, og 
jeg arbejder på at få os med i Billund 
kommunes ungdomsklubber. Vi har 
som skolebestyrelse startet klubben 
op, hvor jeg nu vil presse på, så vi 
kommer i samarbejdet. Vi har loka-
ler, faciliteter m.m., så det burde ikke 
blive en stor økonomisk byrde for 
kommunen, men det er vigtigt, at vi 
får vist, at vi ikke vil føle os overset.

Psykiatri og inklusion er også noget 
af det som jeg har fokus på, og sam-
tidig nogle af de lidt tungere fokus-
punkter. Psykiatri og Inklusion er 
nemlig nogle økonomisk tunge områ-
der. Men der er en tendens i samfun-
det, at vi ser flere og flere indenfor 
de områder. Jeg har allerede været til 
nogle møder om disse områder, og 
har også flere jeg skal til her i foråret.
Psykiatri og inklusion er utrolig vig-
tige, men samtidig skal vi også have 
mere fokus på hvordan der kan fore-
bygges, og gribes før ind på problem-
stillingerne. Kan man yde støtte og 

hjælp på et tidligere stadie, kan det 
forhåbentlig gøre, at vi ikke oplever 
så svære tilfælde, som der kan være 
tendens til pt.

Jeg er kommet utrolig godt i gang 
med mit kommunalbestyrelsesarbej-
de, og har fundet mig godt til rette 
blandt alle valgte i kommunalbesty-
relsen, samt samarbejdet med for-
valtningen går også planmæssigt.

De næste mange måneder kommer 
stadig til at gå med at blive klædt 
på til opgaven. Vi skal på en vision 
seminar, hvor vi skal have lagt pla-
nen for de næste 4 år. I efteråret skal
budgettet være færdig for 2023, hvor 
der nogle bliver nogle prioriterings-
debatter, for der er nok flere ønsker 
end penge. Så det bliver en spæn-
dende proces, som jeg glæder mig til 
at blive en del af.

Indenfor politik, forandrer situatio-
nen sig løbende, så det gælder om 
at være omstillingsparat. Vi har som 
gruppe været lidt udfordret på, at 
vores spidskandidat Ann Charlotte 
begyndte med en sygemelding. Det 
krævede lidt af gruppen, da vi var 
en del nyvalgte, men sammen har vi 
løst opgaven, og Ann Charlotte er på 
vej tilbage. 

 fortsætter næste side
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Brian Nissen, Byrådmedlem, forsat:

Vi har Kris Skriver, som er vores
folketingskandidat, når der engang 
inden for det næste år bliver udskrevet 
valg. Håber at i vil støtte op om ham 
som vores kandidat, så vi kan få en 
lokal folketingskandidat.

Jeg vil gerne sige, at jeg er stolt af at I 
har været med til at Filskov har fået 2 
personer i Kommunalbestyrelsen. Det 
gør, at vi gerne skulle blive mere set 
og hørt i kommunen.

Selvfølgelig kan vi ikke forvente at vi 
altid bliver hørt, men mulighederne er 
større nu. Robert gør et kæmpe arbej-
de for vores by og kommunen, og her 
kan vi samarbejde om at få vores by 
synliggjort.

Med Venlig Hilsen
Brian Nissen

Toften 24, Filskov
bnis@billund.dk/brian1974@live.

dk
TLF: 20558256/20731965
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Vi har i den mellemliggende pause 
også sagt farvel til Britta Pedersen. 
Britta har været en utrættelig kræft 
i planlægningen af Viaduktfesten 
igennem mange år og vi takkede 
hende for hendes arrangement ved 
vores generalforsamling i 2021. 

Viaduktfestudvalget:
 

Viaduktfesten 2022
Endelig, endelig, endelig kan vi plan-
lægge og afholde Viaduktfest igen.
Vi har som bestyrelse ventet længe på 
at komme i gang, og har holdt mange 
små mødre igennem de sidste par år. 
Hver gang er drømmen om at skabe 
en fest for Filskov gået i vasken pga. 
Corona. Men nu er alle forbehold væk 
og vi er klar.

Vi har benyttet pausen til at søge efter 
midler til udskiftning af vores gamle 
boder. Her er valget faldet på et par-
tytelt fra Kibæk Presenning på 4x24 
meter. Dog vil vi som en sidste gestus 
opstille de gamle boder igen i år. Vi 
har modtaget midler fra Landdistrikts 
puljen og fra Vestjyske bank, som gør 
at vi som forening kun står med en 
lille udgift på ca. 3000 kr. Tusinde tak 
for jeres bidrag.

fortsætter næste side
Kærtoften 9 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk



9

skæve episoder fra netop vores by. 
Her vil baren være åben så der er 
mulighed for at købe en forfriskning 
inden revyen og i pausen.

Fredag åbner festpladsen kl 18.00. 
Her står FDF for at afholde rund-
boldturnering med deltagelse af 
lokale hold. Baren vil være åben og 
der er mulighed for at købe aftens-
mad til hele familien. Vi satser på at 
kunne tilbyde helstegt pattegris med 
tilbehør, lækre sandwich og pølser 
på pladsen. Fredag aften vil vi blive 
underholdt af Jesper Iversen som vil 
tage os med igennem en rejse ind i 
musikkens verden med musik inden 
for mange forskellige genre. 

Viaduktfestudvalget, forsat:
 

Viaduktfesten i år foregår i uge 23, fra 
den 8. til den 12. juni. Så sæt allerede 
nu et stort kryds i kalenderen i den 
uge.

Vi starter onsdag med 
Viaduktmarch. 
Her mødes vi kl 18.30 ved multihuset 
inden turen går rundt på vores hjer-
testier i byen. Turen vil tage omkring 
en time og efterfølgende vil der være 
pølser og brød til alle deltager ved 
Multihuset. 

Torsdag vil der være revy i hallen 
for familierne i Filskov. Her møder 
vi vores yderst kompetente revyhold 
som vil guide os igennem sjove og 

 fortsætter næste side
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Viaduktfestudvalget, forsat:
 

Lørdag morgen er der traditionen 
tro gratis morgenmad og gudstjeneste 
i teltet. Vi arbejder på at finde nogle 
børne-/ungdomshold som vil spille 
fodbold på vores stadion lørdag, samt 
en evt. opvisningskamp med et hold 
fra Viborg. Dette er dog endnu ikke 
helt på plads. Festpladsen vil være 
åben indtil kl 16.00 lørdag.

Lørdag aften er der fest i hallen med 
fællesspisning og musik med lokal 
islæt. Filskov Kro står for den gode 
mad og Mads Noe Andersen med 
band står for musikken denne aften. 
Her skal vi selvfølgelig også se revy-

holdet på de skrå brædder, med histo-
rier fra vores lokalområde. Billetter 
vil kunne købes fra fredag d. 27. Maj.

Søndag satser vi på at underholde 
børnene og pleje forældrene. Igen er 
vores mad bod og isbod klar til at 
lever lækkerier. Underholdningen bli-
ver Den store tryllekunstner og hans 
kanin, som vil begejstre både børn og 
voksne med illusionen af tryllerier, på 
trods af en trodsig kanin. 

fortsætter næste side
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Viaduktfestudvalget, forsat:
 

Vardegarden vil igen gå i spidsen af 
optog igennem byen. Her er der en 
lille ændring i forhold til tidligere år. 
FIF har valgt ikke at inddele optog 
efter gader i Filskov, men i stedet lave 

tilmeldingen breder så alle der har lyst 
til at deltage kan deltage med dem 
de ønsker. Her kan det være grupper 
af venner, sportshold, arbejdspladser 
osv. kun fantasien sætter grænser. Vi 
håber på mange skæve/sjove indslag, 
og præmierer selvfølelig de 3 bedste 
indslag.

Søndag kl 17.00 siger vi tak for i år, 
og håber at årets fest har været en 
succes.

Velmødt til en brag af en fest!
Bestyrelsen for Viaduktfesten



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, onsdag og fredag kl. 13.00 - 17.00 · Lørdag kl 10.00 - 12.00

DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...

DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...



Det sker i Filskov
 2.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 4.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Foredrag og minde arrangement.
                                                     fra kl. 19.00.
 7.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 21.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring & arbejdsdag.
 30. Filskov Seniorklub: Udflugt - afgang fra kirken kl. 10.00. 
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 1.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 8.-12.  Filskov: Viaduktfest.
 8.  Viaduktfestudvalget: Viaduktmarch kl. 18.30 fra Multihuset.
 10.  Filskov FDF: Rundbold til byfesten - start kl. 18.00.
 11.  Filskov FDF: Vi laver snobrød på festpladsen fra kl. 13.00.
 11.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring & arbejdsdage.
 13.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 11.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring & arbejdsdage.
 23.  Filskov FDF: Sankt Hans ved Multihuset kl. 18.00.
 24.  Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag.
 25.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring & arbejdsdage.
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   Filskov Friskole og Børnehave: Sommerferie.
   Filskov Seniorklub: Ferie - opstart igen d. 13. august.
   Filskov Lokal Historisk Arkiv: Ferielukket.  



Hjortlundvej 13 A · Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8348 · www.filskovenergi.dk
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Mødekalender for
Indre Mission i Filskov

 

 Maj:
 

  5.   Møde ved Svend Erik Petersen, fritidsforkynder, Ringkøbing.
      
        19.   Møde ved Karsten Hauge..
                   

 Juni:
 

  2.   Møde ved Brian Olesen, Christiansfeld.

       16.   Møde ved Hans Ole Bækgaard, Formand for Indre Mission. 

 Juli:

          Ferie

 August:
 

  19.   Opstart hos Lene og Jakob.

     Husk kød til grillen.

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset, 
Omme Landevej 8, Filskov - Enhver er velkommen.

For yderligere info, kontakt formand Jakob Kristensen, telefon 7534 4343, mobil 2078 2126.
Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov Indre Mission. Hvis man ønsker at være med i sådan 
en gruppe, kontakt formanden for yderligere info om grupperne og om hvornår disse mødes.

Børne- og Juniorklub med tilknytning til Filskov Indre Mission.
For børn i alderen 5 år til 3. klasse er der hver anden mandag eftermiddag Børneklub.
For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse er der Juniorklub.
For mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen, telefon 7534 4211, mobil 3177 1271



xx
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Kontaktudvalget:

Ladestandere i Filskov
Billund Kommune har besluttet, at 
hele kommunen, og dermed også 
landsbyerne, skal forsynes med lade-
standere til el-biler i år.

Derfor har Teknisk Forvaltning fore-
spurgt de enkelte landsbyer, hvor de 
synes ladestanderne skal være og sam-
tidig peget på, at man gerne vil sætte 
standerne op ved Viadukthallen. Der 
er krav om, at ladestanderne kun kan 
sættes op på kommunalt ejet grund.

Kontaktudvalget har meldt tilbage, at 
det var en fin ide, at sætte standerne 
op ved Viadukthallen.

Kommunen er derfor nu gået i dialog 
med bestyrelsen for Viadukthallen om 
den endelige placering.

 
Bevilling til INFO-skærme
i Filskov
Kontaktudvalget har i foråret søgt 
landdistriktspuljen om tilskud til op-
sætning af 6 infoskærme i Filskov by.

Tilskuddet er nu bevilget, så i løbet af 
maj måned går Ballum IT i gang med 

at sætte infoskærmene op i Viadukt-
hallen, hos Min Købmand, Filskov 
Kro samt Filskov Børnehave, SFO og 
Filskov Friskole.

Kontaktudvalget vedligeholder skær-
mene og betaler licenserne fremover. 
Skærmene kan deles, så det enkel-
te ophængningssted også kan bruge 
skærmen til egne opslag.

Efter opsætning af Infoskærmene bli-
ver det dermed muligt at lægge arran-
gementer ind på INFO-land-app’en, 
så de bliver synlige på hjemmesiden 
og også på INFO-skærmene.

Det betyder, at vi alle får nemt ved at 
kommunikere arrangementer ud til 
hinanden fremover.

Derfor endnu en opfordring til at fået 
installeret INFO-land-app’en som be-
skrevet i februarnummeret af INFO.

Venlig hilsen
Kontaktudvalget
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Filskov Fællesantenne:

Generalforsamling
Filskov fællesantennes årlige gene-
ralforsamling blev afholdt den 21. 
februar i viadukthallen.

På valg til bestyrelsen var Jan 
Henriksen og Andreas Andersen. 
Begge blev genvalgt og bestyrelsen 
konstituerede sig efterfølgende. Det 
blev med de samme poster som hidtil. 
Formand er stadig Henrik Hansen. 

Streaming af NENT-kanalerne
Som flere måske har bemærket i 
diverse nyheder, så har NENT stram-
met lidt op på deres TV3-kanaler med 
sport, som fremover kun tillader én 
stream ad gangen.

Streamingtjenesten YouSee TV & 
Film tillader ellers at der er op til fem 
enheder tilknyttet. Fra disse enheder 
kan der være op til fire aktive samti-
dig, dvs. streame hvert sit. For kanaler 
fra Viasat og TV 2 gælder dog den 
yderligere begrænsning at det kun er 
muligt at streame to kanaler samtidig 
fra familien.

Man kan eksempelvis streame TV3 
og 3+ samtidig, men ikke f.eks. TV3, 
3+ og 3 Puls samtidig. Eller man kan 
streame TV 2 og TV 2 News samtidig, 

men ikke TV 2, TV 2 Charlie og TV 2 
News samtidig. Kun 2 kanaler fra de 
familier ad gangen.

Nu har selskabet bag TV3-kanalerne, 
NENT, indført yderligere begræns-
ninger som rammer TV3-kanalerne 
med sport, så samme kanal kun kan 
ses ét sted ad gangen. Så ikke noget 
med at se Champions League fodbold 
på 3+ fra to enheder som hidtil. Nu 
er det kun muligt at se kanalen på én 
enhed ad gangen.

Begrænsningerne på én stream ad 
gangen gælder for tv-kanalerne 3+, 
TV3 Sport og TV3 Max.
OBS: Bemærk at YouSee Tv-boks 
ikke tæller med som en enhed.

Disney+ i Bland selv pakken
Den populære kanal Disney+ er nu 
blevet en del af Bland Selv pakken 
hos You See.
For 7 point kan man vælge Disney+ og 
få adgang til alt indhold via Disney+’ 
platforme, hvor man kan streame løs 
via på mobil, tablet, computer, Smart 
TV, Apple TV, Chromecast og diverse 
spilkonsoller.
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Her fra starten kan man ikke se 
Disney+ via YouSee Tv &amp; Film-
appen, tv.yousee.dk og YouSee Tv-
boksen, men vi arbejder for, at alle 
vores streamingtjenester skal kunne 
opleves med tv-boksen.
Læs mere på Yousee.dk

Bredbånd
Umiddelbart forbinder man Filskov 
fællesantenne med Tv. Men faktisk 
kan man også bestille bredbånd gen-
nem foreningen. Hvis man gennem 
foreningen både har tv og bredbånd 
hos YouSee giver det nogle fordele 
og muligheder. Hvad det er kan man 
via et link på vores Facebookside 
læse meget mere om.

Gratis klarlægning af 
kabel på egen grund
Hvis der er nogen der skal i 
gang med gravearbejde på deres 
grund og har brug for at vide 
hvor antennekablerne ligger, ja 
så er der nu mulighed for at få 
det klarlagt uden at det medfører 
udgifter for en.
Man skal blot kontakte bestyrel-
sen. Så vil vi få Dansk Kabel TV 
ud for at klarlægge hvor kabler-
ne ligger og det er uden bereg-
ning for den enkelte forbruger. 
Det bør man kraftig overveje for 

hvis man starter gravearbejde og er 
uheldig og graver et kabel over, ja så 
kan det blive en bekostelig affære. Så 
hænger man nemlig på alle udgifter i 
forbindelse med genetableringen. Så 
brug den gratis mulighed hvis man 
lige står og skal i jorden på sin grund
og er usikker på om der er antenneka-
bel der hvor man skal grave.

Måndens premiere-film 
på Yousee-tv-boksen
Hver måned er der mulighed for 
at se en ny gratis premiere-film fra 
YouSee. Det kræver dog at man har
yousee- tv-boksen.

Man finder filmen på den selvstændi-
ge kanalplads som sender premiere-
filmen. Kanalpladsen ligger som den
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næstsidste, lige før netflix. På kana-
len vil man også kunne se trailer samt 
få information om filmen.

Gratis premierefilm er et tilbud fra 
YouSee hvor der hver måned kom-
mer en ny aktuel film. Man kan se 
filmen, når man vil. Hvor man vil. 
Og lige så mange gange som man vil

Mulighed for flere tv-bokse
Hvem kender ikke situationen. Man 
har flere fjernsyn men kun en tv-boks. 
Det problem er der nu en mulighed 
for at få løst. YouSee har lanceret 
et nyt abonnement der hedder ”tv i 
flere rum”. Her kan man få op til 4 
tv-bokse tilknyttet hjemmet. Prisen er 
99 kr pr. måned. Uanset hvor mange 
tv-bokse man vælger.

Se på yousee.dk hvordan man kan 
benytte sig af dette abonnement.

Filskov fællesantenne på 
Facebook
Vi er at finde på Facebook. Gruppen 
”Filskov fællesantenne” har allerede 
en del medlemmer og er du endnu 
ikke tilmeldt kan vi kun kraftig opfor-
dre dig til at gøre det.

Vi sørger for en løbende og omfat-
tende opdatering og information på 

siden så man hele tiden har mulighed 
for at følge med i de seneste nyheder 
og muligheder. Samtidig kan vi lave 
opslag med links til YouSee så man 
hurtigt og nemt kan komme hen til 
de YouSee sider der fortæller og viser 
hvordan man skal gøre og forholde 
sig til de forskellige ting man er i 
tvivl om.

Kort sagt forsøger vi så godt vi kan at 
opdatere om alt lige fra driftsstatus, 
gode tilbud og orientering om nyska-
belser fra YouSee osv. Samtidig har 
man også her mulighed for at stille 
spørgsmål til os hvis man er i tvivl 
om noget. Vi vil så forsøge at besvare 
dem så godt vi kan.

Vi vil gerne være så aktuelle som 
muligt og være i direkte kontakt og 
dialog med vores trofaste medlemmer 
så de får den allerbedst service. Og 
det har vist sig at denne Facebook 
gruppe har været helt ideel til at give 
jer kunder hurtig og nyttig informa-
tion om de forskellige hændelser der 
er sket.

Tilflytning eller Udflytning
Tilflytning eller udflytning bedes 
hurtigst muligt meddelt til kasserer 
Andreas Andersen på 30653005.
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24



Filskov Fællesantenne, forsat:
 

Så har vi mulighed for at få ændrin-
gen meldt til vores regnskabsfører og 
YouSee.

Og det giver også en meget større 
mulighed for at den TV pakke og 
en eventuelle bredbåndspakke man 
gerne vil have kan være helt på plads 
på dagen man flytter ind.

Driftsstatus
Man har altid mulighed for at få et 
overblik over driftsstatus på ens egen 
adresse. Det gælder både hvad angår
tv-kanaler, div. fejl på tv-signal og 
internet.

På vores hjemmeside Filskov-
faellesantenne.dk går man ind under 
”driftsinfo 7200” og taster sin adresse 
ind. Så vil man med det samme få en 
aktuel status på tv og internet signal 
og modtagelse i sit område.

Husk at finde og 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:

 · 100: Når tv’et har DVB-C og 
  MPEG4-modtager

 · 100: Hvis man har en MPEG4- 
  boks, som ikke er fra YouSee 

 · 111: Hvis man selv har blandet 
  sine kanaler (Bland Selv-pakke)

 · 120: YouSee Boksen

Bemærk at visse modeller kræver 
mere end de tre cifre. Der skal man 
så fylde op med ”0” FØR de tre cifre.
Frekvens skal være: 450, Symbolrate 
skal være: 6875, Modulation/Quam 
skal være: 64

Hvis du mangler TV kanaler
Så ring til en fra antenneforeningen 
FØR du ringer til en TV montør. Vi 
har flere gange set, at de ikke kan løse
problemet fordi det måske er et mere 
generelt problem, eller fordi der er en 
kanal der bevidst er taget ud af TV 
pakken eller at det ”bare” er et spørgs-
mål om at genindlæse kanalerne og så 
er alt ok igen. Man kommer stadig til 
at betale regningen og det kan være 
spild af penge.

Bestyrelsen
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Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Frugt & Grønt 
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33 

Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 30 65 30 05

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

os på
Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

 +45   21 27 46 22
 +45   75 34 84 30

 www.lystfisker.net

 75 34 80 21
Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Midtjysk isolerings teknik APS 
Omme Landevej 12 · Filskov ·    40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

 BBFilskov  Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info


