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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov

Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2022.
Dette blad dækker månederne: august, september og oktober
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 29. august udflugt til 
Svendborg hvor vi skal se Forsorgs-
museet. Derefter frokost på Børsen i
Gerritzgade.
Afgang fra kirken kl. 8.00.

Pris for medlemmer 500 kr. 
Øvrige 600 kr.
 
Sidste tilmelding onsdag d. 24. august 
til Inge Adelsbøll tlf. 29 92 01 02.

Onsdag den 7. september kl. 13.00 er 
der foredrag med Jette Seidenschnur. 

Sidste tilmelding mandag d. 5. sep-
tember til Birgit Rasmussen tlf. 20 97 
52 40.

Prisen for dette er 75,00 kr. inkl. kaffe

Vi holder ferie til d. 10. august.

Vi mødes hver onsdag i Viadukthallen 
cafeteria fra kl. 13.00 til 15.30.

Hvor der spilles whist, canasta, 
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

Nyt fra Seniorklubben

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov



Med slutningen af turneringen 21/22 
blev det samtidig også til et farvel 
til seniortræner Jan Erik Djurhus. Vi 
takker hermed Jan for hans trofaste og 
solide arbejde for klubben igennem 
flere år, hvoraf de to seneste som både 
dame- og herretræner. Det har til tider 
været en yderst vanskelig opgave med 
mange Corona-aflysninger i perioder.

Også til alle børnetrænere skal lyde en 
kæmpe tak for den indsats, som bliver 
ydet til glæde for alle børnene uanset 
alder og hold.

For det kommende år bliver der til-
knyttet nye trænere til seniorholdene. 
Her vil bl.a. Boe Rasmussen og Georg 
Danielsen stå for dameholdene. De har 
begge stort lokalt kendskab og mange 
års erfaring herunder bl.a. fra division.

I det kommende år vil vi i håndbold-
udvalget søsætte et par nye initiativer.

Derfor sæt allerede nu kryds i kalende-
ren fredag d. 26/8 og søndag d. 2/10, 
hvor der vil være håndbold opstart/
introduktion for børn i hallen med til-
knyttet mulighed for spisning for såvel 
børn som voksne. Mere herom følger 
på diverse medier.
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Filskov Idrætsforening - Håndbold:
  

Nyt fra FIF Håndbold
Håndboldsæsonen 21/22 sluttede af  
på fornem vis med en finalekamp for 
håndbolddamerne i Jyske Cup. Det 
blev dog til et knebent nederlag til 
Hjallerup, som til daglig spiller i 3. 
division. På vejen mod finalen blev 
indtil flere hold fra Jyllandsserien og 
3. division sendt ud af turneringen af
vores damehold, som spiller i serie 
1 – FLOT

For herrerne sluttede sæsonen i serie 1 
ligeledes positivt af med muligheden 
for oprykning til Jyllandsserien. Efter 
to oprykningskampe mod Kjellerup IF, 
måtte det dog konstateres, at det ikke
lykkedes i denne omgang.

For 2. holdene i såvel herre- som 
damerækken blev det til fastholdelse 
af placeringerne i hhv. serie 2 og 3.

For børneholdene har der været støt 
og rolig tilgang af nye spillere. Efter 
et par år uden deltagelse af børnehold 
i JHF turneringen har der været et U9 
drengehold tilmeldt samt U7 og U8 
mix hold med deltagelse i forskellige 
stævner i lokalområdet. Hertil kom-
mer Trille Trolde hold for de mindste 
uden deltagelse i stævner.
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Robert Terkelsen, Byrådmedlem:

Nyt projekt...
Som nogen ved, er jeg formand for bl.a 
beskæftigelsesområdet - et område, 
hvor der altid er udfordringer. Enten 
er ledigheden for høj, hvilket medfø-
rer både menneskelige og økonomiske 
udfordringer. Eller også er ledigheden 
lav (som nu på ca 1,2 procent), hvor 
der er akut mangel på arbejdskraft i en 
del fagområder.

Trods den lave ledighed har vi i 
Billund Kommune omkring 200 unge 
i aldersgruppen 15-30 år, som perma-
nent står uden for både uddannelses- 
og beskæftigelsesområdet. Det samme 
gør sig gældende for ca 100 personer 
over 30 år. Det er mennesker, som har 
nogen udfordringer i livet, der gør, 
at de ikke umiddelbart er klar til en 
stilling på arbejdsmarkedet - i hvert 
fald ikke uden en eller anden form for 
støtte. 

Derfor har vi netop opstartet et nyt 
projekt i Billund Kommune: vores 
virksomhedsnetværk.

Virksomhedsnetværket er tænkt som 
et samarbejde mellem virksomheder 
i kommunen og JobCenter Billund. 
Det er frivilligt og op til den enkelte 
virksomhed, om de vil være med, og 

hvor meget fokus de vil give netvær-
ket. Indtil videre har 16 virksomheder 
tilmeldt sig netværket.

Vores fælles fokus, og grunden til 
vi overhovedet har startet netværket 
op, er et ønske om at hjælpe menne-
sker med udfordringer i livet ind på 
arbejdsmarkedet igen. Alle tre parter i 
dette samarbejde, borgerne, virksom-
hederne og kommunen, skal finde det 
meningsfuldt og få noget ud af det. 

Det at have et arbejde og være en del 
af et fællesskab er utroligt vigtigt for 
alle mennesker - både menneskeligt, 
socialt og økonomisk. Det er også 
vigtigt for Billund Kommune. Som 
kommune kan vi dog ikke gøre det 
uden et tæt og fortroligt samarbejde 
med kommunens virksomheder. Jeg er 
derfor glad for, at netværkets tilmeldte 
virksomheder kommer fra hele kom-
munen, og at der også er et par lokale 
med herfra.

Samtidig vil jeg hermed gerne opfor-
dre til, at flere af vores lokale virksom-
heder tilmelder sig - om ikke andet så 
for at høre om, hvad og hvordan andre 
griber det an. 

fortsætter næste side
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Robert Terkelsen, Byrådmedlem, 
forsat:

Det er jeres engagement og jeres virk-
somheder, som kan gøre en forskel. 
Det er også derfor, at vi årligt uddeler 
den sociale virksomhedspris til en 
virksomhed, der har taget et særligt 
socialt ansvar. Det gør vi selvfølgelig 
igen i år, og man kan stadigvæk nå at 
indstille en virksomhed til prisen på 
vores hjemmeside.

Jeg vil glæde mig til at følge netvær-
ket, de kommende samarbejdsrelati-
oner og de gode historier, som jeg er 
sikker på vil komme ud af vores sam-
arbejde. Det her er en fælles opgave, 
som vi bare skal lykkes med.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for UUB
Gruppeformand V

Mobil 23306054

Filskov FDF:

FDF afholdte sankt hans med et 
stort fremmøde på ca 100, som hørte 
Johan Andersens gode båltale, så 
heksen brænde af, som de seje dag-
plejebørn havde lavet til os. Vejret 
var perfekt til at sidde og nyde en 
pølse bagefter.

Et par af vores dejlige børn og ledere 
har været på landslejr på sletten ved 
Ry, men ca 10.000 andre FDF’ere 
fra hele landet. 2 af dem var så seje 
at de hoppede op på scenen og så for 
dem alle.

Hos FDF er vi altid ude og holder 
vores møder. Men hvad lavet vi så? 
Vi laver bla mad på bål, lavet knop, 
går baglæns ned til rundkørslen 
imens vi synger børnesange, laver 

fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

div løb, lære en masse om naturen, 
de store lære livreddende førstehjælp 
med dukker og hjertestarter.

Hos os er det vigtigste at være en god 
ven, og give dem en ny måde at være 
sammen på.

Pt har vi 4 hold og børn primært fra 
Filskov og Grønbjerg, men vi har osse 
et par børn fra Billund og Farre.

Puslinge/tumlinge (5 år-2.klasse) 
ledes af Mette, Inge og Camilla
Pilte (3-5 klasse) ledes af Britt
Væbnere drenge (6-8 klasse) 
ledes af Arne og Lars
Væbner/seniorvæbner piger (6 klasse 
og op) ledes af Birgitte.
Men vi samarbejder på kryds og tværs 
og kan blande holdene ved nogle 
møder.

Vi starter torsdag d.18/8 kl.16.30-18.00



Mette Nicolajsen. Viadukthallen:

Sommerferien er ved at være over-
stået og vi har fået afspadseret opar-
bejdet timer, få gjort ekstra rent, 
malet samt få færdiggjort vores 
lille ombygning i køkkenet med ny 
udsugning. Derudover er vi i fuld 
gang med planlægning af den nye 
sæson og vi glæder os allerede, da 
der ser ud til at blive godt gang i 
den. Vi er i tæt samarbejde med 
idrætsforeningen så vi kan få udnyt-
tet vores fine faciliteter fuldt ud.

Vi arbejder bl.a med at det vil blive 
muligt at booke en badmintonbane 
via en app i forskellige tidsrum.

Derudover er der igen i år fritidsda-
ge i Billund kommune som ligger 
den første weekend i oktober. Så sæt 
allerede kryds i kalenderen.

I samarbejde med LOF så 
forsætter Yoga her i huset 
og som noget nyt starter 
der i efteråret højskoledage 
op 10 mandage hen over 
sæsonen. Mere info når vi 
nærmere os dette.
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Vi håber på at vi kan få lov at afhol-
de alle de planlagte stævner/arrange-
menter som allerede ligger i kalende-
ren, så det ser meget lovende ud med 
alle de aktiviteter. 

Det betyder også at der pr. 1. septem-
ber bliver ansat hjælp til rengøring. 

Men der er stadig brug for den fri-
villige hjælp i cafeen. Vi har pt. 
nogle fantastiske hjælper som yder 
en kæmpe indsats, hvilket er med til 
at gøre det til et fedt sted at komme. 

Så tænker du, at du vil være med i 
dette unikke fællesskab, så hold dig 
ikke tilbage for vi har brug for netop 
dig JJ

Kærtoften 9 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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værkets medarbejdere. Der må nem-
lig kun leveres den aftalte mængde, 
hverken mere eller mindre. Med 
stabil drift har personalet ramt den 
rigtige mængde af elektricitet til 
Centrica. Siden nytår har Filskov 
Energiselskabderfor haft større ind-
tægtfra salg af elektricitet.

Prisen på varme:Regnskabsåret 
sluttede den 30. juni. Regnskabsåret 
2021-2022 var et godt regnskabsår 
med et meget positivt resultat. Det 
betyder, at betalingen i næste regn-
skabsår bliver anderledes end tidli-
gere. Det faste kontingent sænkes 
fra 2.000 kroner til 400 kroner pr år. 

Denne ændring er ikke den ene-
ste gode nyhed til forbrugerne.

Efter ny nærlæsning af lovgiv-
ningen viser det sig, at Filskov 
Energiselskab ikke har pligt til at 
opkræve sammeindbetaling fra 
andelshaverne i alle 10 måneder 
fra september til juni. Der må 
gerne være forskel fra måned til 
måned, men detaljerede regler 
for regulering og varsling af skal 
følges.

fortsætter næste side

Filskov Energiselskab:

Nyt fra varmeværket
Efter udskiftning af gasmotoren af 
mærket Caterpillar har varmevær-
ket nu igen en god og stabil drift. 
Varmeværket har to gasmotorer til 
afbrænding af metangas dannet i bio-
masse, som er gylle og andet organisk 
affald.

Salg af el: Filskov Energiselskab har 
i en række år solgt elektricitet til den 
offentligt ejede virksomhed Energinet, 
der betaler en fast pris pr kilowattti-
me. Siden nytår har FE solgt en del af 
elproduktionen på det frie elmarked til 
firmaet Centrica Energy Trading. Det 
sker til markedspris på vilkår, som 
kræver en rigtig god planlægning af 
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Filskov Energiselskab, forsat:

I september 2022 vil der på sædvanlig 
vis ske opkrævning med endelig afreg-
ning for regnskabsåret 2021-2022. 
I de fire måneder oktober, novem-
ber, december 2022 og januar 2023 
opkræves ikke opkrævet betaling for 
varme. Denne fremgangsmåde sikrer 
returnering af overdækning til for-
brugerne. Selskabets drift i gennem 
de kolde måneder af fyringssæsonen 
2022-2023 vil vise, om der også kom-
mer betalingsfrie måneder i foråret 
2023.

Generalforsamling:Energiselskabets 
årlige hovedbegivenhed finder i år 
sted på Filskov Kro, mandag den 26. 
september kl. 18.30. Dagsorden ifølge 
vedtægterne, der kan ses på websi-
den. Annoncering vil desuden ske i 
Ugeavisen Grindsted og på selskabets 
webside.

Læs mere om Filskov Energiselskab 
på websiden www.filskovenergi.dk.

Danmark kan mere II

Folketinget lægger op til at så mange husstande som mulig bliver tilsluttet 
fjernvarme hvor det er muligt.

Derfor er værket interesseret i at høre fra borger inden for bygrænsen som 
er/kunne være interesseret en snak om fjernvarme til deres ejendom.

Ring til driftleder Niels Winther på 75348348 for mere information.



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
 1.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 3.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00. 
 7. Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag.
 13.  Filskov Seniorklub: Opstart efter ferien.
 18.  Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus fra kl. 16.30 - 18.30 i   
  anledning af skolen og børnehavens 10 års jubilæum.   
 20.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengørings- og arbejdsdag
 26.  Filskov Idrætsforening: Opstart/Intruduktion til håndbold.
 29. Filskov Seniorklub: Udflugt til Svendborg. Se mere på side 3.
 31.  Filskov Friskole og Børnehave: F.orældremøde - mellemtrin 
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 3.-4.  Stafet for livet.
 5.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 6.  Filskov Friskole og Børnehave: Idrætsdag m/Hedegaard og Karlskov
 7. Filskov Seniorklub: Foredrag med Jette Seidenschnur kl. 13.00.
 7.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 10.  Filskov Friskole og Børnehave: Viaduktløbet
 17.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengørings- og arbejdsdage.
 19.-21.  Filskov Friskole og Børnehave: Klasselærerdag/fagdag.
 24.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengørings- og arbejdsdage.
 26.  Filskov Energiselskab: Generalforsamling på kroen kl. 18.30.
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 2.  Filskov Idrætsforening: Opstart/Intruduktion til håndbold.
 3.  Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus med tilmelding.
 3.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 5.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 7.-13.  Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge.
 14.  Filskov Friskole og Børnehave: Motionsdag.
 17.  Filskov Friskole og Børnehave: Efterårsferie.
 25.  Filskov Friskole og Børnehave: Fotografering.
 29.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengørings- og arbejdsdage.



Hjortlundvej 13 A · Filskov · 7200 Grindsted
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Mødekalender for
Indre Mission i Filskov

 

 August:
 

  19.   Opstart hos Lene og Jakob kl. 18.00.
     Husk kød til grillen. 
                  

 September:
 

  1.   Soldatervennestævne.

       15.   Høstfest/familieaften. Taler: Katja Aagaard.
      Pizza - Fællesspisning kl. 18.00.

  29.   IM. Møde ved Brian Madsen.

 Oktober:

   7.  Lovsangsaften, hos Jenny og Hans Peter, Høgelundvej 44, 7323 Give

       27.   Ydre Missionsaften med Promission.

 November:

  3.   IM. Møde ved Metha Sørensen.

  17.   IM. Møde ved Heinrich Pedersen.

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
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Genbrugspladsen: 

Ny kampagne ”Rest efter sortering” 
Borgere skal forvente, at der igen i slutning august/begyndelse september vil bli-
ve afholdt tilsvarende kampagne som i foråret, hvor frivillige genbrugsvejledere 
og personale fra kommunen vil optræde på alle genbrugspladser i kommunen. 
Og her vil alt til ”Rest efter sortering” igen blive udsat for minutiøs sortering.

Formålet er naturligvis at gøre opmærksomme på, at meget af det som kommer i 
”Rest efter sortering” kan sorteres endnu mere op i forskellige fraktioner.
Vi ser for MEGET: 
MADAFFALD i ”Rest efter sortering” – skal i egen container hjemme.

PLASTIC i ”Rest efter sortering” – skal i plastic containere.

PAP i ”Rest efter sortering” – skal i pap containeren.

Og så en lille bøn fra en frivillig genbrugsvejleder:
Vil i ikke nok SELV sortere det i stiller i bytte containeren? Det er nemlig det der 
er meningen, at man SELV sorterer sit eget GENBRUG.

På forhånd TAK af hjertet J

Effekt af kampagnen ”Rest efter sortering” i foråret
Kommunen er ved at lave en større evaluering af effekterne på kampagnen ”Rest 
efter sortering”, som kørte i foråret. Man kommer til at kigge mere på mængder-
ne for at se om det kan spores hvor de er flyttet hen. Men det er ikke klart endnu.

Men her på næste side er lidt figurer af hvad man kan se lige nu.



Figur 1: De samlede mængder ’Rest efter sortering’ på alle pladser. Samlet set 
er mængderne faldet.

Figur 2: Rest efter sortering på de forskellige pladser. Der kan man se at niveau-
et ligger stabilt på de små pladser, og der er en mærkbar effekt i Grindsted og 
Billund.

Figur 3: Mængder ’Rest efter sortering’ i Filskov i tons. Mængderne ligger sta-
bilt mellem 3-5 tons. Niveauet i år er lavere end sidste år.

Kommunen er som sagt ved at se mere ind i tallene. De venter også på at få 
mængderne fra juni med, så de kan lave en 1⁄2-årig status. Så de vil helst ikke 
konkludere for meget ud fra de data der ligger nu.

Med venlig hilsen Genbrugsvejlederne
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Kontaktudvalget:

Så fik Filskov de nye 
INFO-skærme
Kontaktudvalget fik i maj måned af 
Landdistriktspuljen bevilget midler til 
indkøb af 6 INFO-skærme til Filskov 
by. Derfor er der nu sat skærme op 
ved:

Min Købmand
Filskov Kro

Viadukthallen
Filskov Friskole – i aulaen, 

Børnehaven og i SFO.

Intentionen med skærmene er at smi-
diggøre kommunikationen mellem 
alle vore foreninger, institutioner og 
forsyningsselskaber, så alle i god til 
ved, hvilke arrangementer der foregår 
rundt omkring i byen.

Den nye INFO-land app er her et godt 
redskab for os alle, idet der nu, som 
før beskrevet, kan lægges arrange-
menter og begivenheder op, så alle 
kan se dem på app’en og på infoskær-
mene kort tid efter.

Der skulle derfor nu gerne være moti-
vation hos alle foreninger, institutioner 
og forsyningsselskaber til fremover at 
få lagt den del af deres arrangement-
skalender, som skal være tilgængelig 
for alle i byen, ud på app’en og der-
med på INFO-skærmene, så de kan 
ses ovenstående steder.

4 fra Kontaktudvalget, Mikael Lind, 
Holger Villumsen, Andreas Andersen 
og Johan Andersen har her op til som-
merferien været på kursus i, hvordan 
man lægger op på skærmene. I samme 
åndedrag har vi tilbudt vore skærm-
holdere starthjælp via Ballum-it, som 
leverede skærmløsningen, så de også 
kan komme i gang med at udvikle de-
res egen halvdel af infoskærmen. Ud-
over Ballum IT hjælper Mikael Lind 
også gerne med det tekniske, hvis der 
er behov for dette.

Skulle nogen være tvivl om, hvordan 
man lægger ind på INFO-app’en brin-
ger vi her igen beskrivelse til down-
load af app’en. Også her kan Mikael 
være behjælpelig.

Vi beder alle bestyrelsen være op-
mærksomme på, at kalenderen bliver 
fyldt op med arrangementer. Kun der-
ved bliver den værd at følge i hverda-
gen, der hvor vi alle færdes.

På forhånd tak
Formand for

Kontaktudvalget i Filskov
Johan Andersen
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Filskov Fællesantenne:

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 
&amp; Film tillader ellers at der er 
op til fem enheder tilknyttet. Fra disse
enheder kan der være op til fire aktive 
samtidig, 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 samti-
dig 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.

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. 

fortsætter næste side



Filskov Fællesantenne, forsat:
 

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 bestyrelsen. 
Så vil vi få Dansk Kabel TV ud for 
at klarlægge hvor kablerne ligger og 
det er uden beregning 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 gen-
etableringen. 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
næstsidste, lige før netflix. På kanalen 
vil man også kunne se trailer samt få 
information om filmen.

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

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:
 

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.
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.

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:
 

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


