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OG SÅ ER DER 
IKKE MERE..  

NYTÅRSMARCH 2023
ENDELIG...

Efter coronapause kan vi igen afholde
nytårsmarch i Filskov.

Nytårsmarch i Filskov søndag den 8. januar 
starter fra Multihuset (Spejderhytten) kl. 14.

KOM OG HØR ÅRETS TALER
Efter talen går vi en tur på Hjertestien, og 

mødes atter ved hytten til lidt varmt at drikke.

Kom og tag venner, naboer og familien med 
og lad os ønske hinanden et GODT nytår.

Hilsen Hjertestiudvalget. 
Hjerteforeningen i Filskov.
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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov

Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2023.
Dette blad dækker månederne: november, december og januar
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:
  

Foredrag
Onsdag d. 9. november kommer Brian 
Stæhr Reichstien i Viadukthallen kl. 
13 for at fortælle om sit arbejde som 
ambulanceflypilot.

Hvad sker der, fra han får opgaven, til 
patienten er afleveret på sygehuset.
Mon han ikke også kan svare hvis vi 
har spørgsmål til sådan en flyvetur, 
som heldigvis kun få får brug for.

Brian og hans familie bor på Østergård, 
og vi har også bedt ham fortælle lidt 
om, hvordan det har været for dem at 
flytte her til byen.

Alle er velkommen til dette arrange-
ment, og man må også gerne tilmelde 
sig pr. tlf. eller sms til Søren Laustsen 
på 40479861.

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

Sidste gang inden jul
Onsdag d. 7. december er sidste gang i 
cafeen før juleferien.
Derfor slutter vi af med pakkeleg, så 
tag en lille pakke med, hvis du vil del-
tage i legen.

Opstart i 2023 
Vi starter op igen efter jul onsdag d. 
4. januar.

Generalforsamling
Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 14.00 
Generalforsamling i Viadukthallen.

Hver onsdag
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

Nyt fra Seniorklubben
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Filskov FDF:
  

Nyt fra FDF
Torsdag 27/10 fyldte FDF 120 år. 
Dette blev fejret med et fødselsdags-
løb på selve dagen. Alle 5 hold gjor-
der deres bedste, så vi sluttede løbet 
af med 100% fødselsdagsstemning. 
Aftenen endte med sang og lagkager 
til både børn og forældre. 

Tirsdag 8/11 holder vi andebanko 
kl. 18:30 Dørerne åbnes kl. 18:00. Vi 
håber at se mange til en sjov og hyg-
gelig aften i Multihuset. Premierne på 
denne aften vil i år være en flæskesteg. 

Torsdag 15/12 holder FDF juleafslut-
ning samt mærke-uddeling. Forældre 
til børnene må meget gerne komme til 
mærke-uddelings delen ca. kl. 17:30
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Lokal Historisk Arkiv:

I dag Åbrinken 3. Kr. Mastrup og 
Lovise boede der  i 1940 -1954
På billedet er Louise Hansen også 
kaldet Lovise.

Historien er om gederne at de var 
datidens vejmænd, som passede 
rabatterne på Blåhøjvej. De blev 
tøjret langs vejen og sørgede for at 
holde græsset i passende højde. 

Det de ikke nåede at æde blev slået 
til hø med le og brugt til vinter-
fodring.

På et tidspunkt blev besætningen 
forøget med en jerseyko.

Huset hvor Kr. Mastrup Hansen boede på Blåhøj, Filskov
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Filskov Energiselskab:

Nyt fra varmeværket 
Filskov Energiselvskab afholdte 
generalforsamling d. 27. september 
i Hallen

På valg i år var: 
Jan Rosengreen Petersen genvalg
Per Astrup Ebbesen genvalg 
Kjeld Moustgaard genvalg
Holger Willumsen udtræder af besty-
relsen. ny valgt er Jan Harlev Ebbesen

Efter generalforsamlingen konstitue-
rede bestyrelsen sig således.

Formand: Jan Rosengreen Petersen - 
Hjortlundvej 5

Næstformand: Kennet Rahbek -
Åbrinken 8

Kasser: Kjeld Moustgaard -
Kirkehusvej 21

Sekretær: Jan Olesen - Toften 10

Øvrige medlemmer :
Bram Klaver - Ravlundvej 5 
(Leverandør)

Jan Harlev Ebbesen -
Kirkehusvej 17

Per Astrup Ebbesen -
Omme Landevej 9

Suppleanter:
Morten Christiansen - Åbrinken 7

Kasper Rosenhøj Linde -
Åbrinken 12

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov





FILSKOV GENBRUG
Kirkens Korshær · Amtsvejen 10 · Filskov

Vi modtager IKKE MØBLER, men har du tøj 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



Det sker i Filskov
 2.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00. 
 7.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 8.  Filskov FDF: Bankospil i Multihuset kl. 18.30.
 9. Filskov Seniorklub: Foredrag med Brian Stæhr Reichstien kl. 13.00.
 19. Filskov Friskole og Børnehave: Julemarked kl. 10-13.
 26.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengørings- og arbejdsdag.
 30.  Filskov Friskole og Børnehave: Juleklippedag.
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   Filskov Lokal Historisk Arkiv: Lukket i december måned.
 7. Filskov Seniorklub: Sidste Onsdagscafé inden jul - med pakkespil.
 8.  Filskov Friskole og Børnehave: Julefest.
 15.  Filskov FDF: Juleafslutning.
 16.  Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag inden juleferien.
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 2.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 4.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 4. Filskov Seniorklub: Opstart i Onsdagscafeen kl. 13 - 15.30.
 4.  Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag efter juleferien.
 7.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengørings- og arbejdsdage.
 8.  Filskov Hjertestiudvalget: Nytårsmarch kl. 14.00 fra Multiuset.
 14.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengørings- og arbejdsdage.
 24.  Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus med tilmelding.
 25. Filskov Seniorklub: Generalforsamling kl. 14.00 i Viadukthallen,
 30.-3. feb Filskov Friskole og Børnehave: Billund Builds.

Filskov Lokal Historisk Arkiv holder generalforsamling/årsmøde i arkivet 
Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19.00.



Hjortlundvej 13 A · Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8348 · www.filskovenergi.dk

Skovs Maskinstation
v/Aut. kloakmester Hardy Skov
Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted

Mobil 21 47 85 09 - Telefon 75 32 12 70 - Fax 75 32 11 77

os på
Filskov-IT

Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

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

 www.filskov-it.dk

Filskov

Filskov
Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk
! !

DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...
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Filskov Fællesantenne:

Kanal-ændringer og nyhe-
der fra YouSee
Som nogen nok har bemærket, er der i 
de seneste måneder sket flere ændrin-
ger på kanalsiden hvis man har valgt 
bland-selv pakken.

Nordisk Film + har nu samlet det 
bedste af indholdet fra både Dansk 
filmskat og Min bio og samtidig ned-
lagt disse to tjenester. Samtidig til-
føjes nye danske film og de bedste 
håndplukkede film fra Hollywood. 
Alt sammen nu samlet i en streamings 
tjeneste.

Paramount+ har også skiftet navn 
og hedder nu Sky Showtime. Her 
vil man nu kunne streame den bed-
ste underholdning med eksklusive 
serier og storfilm fra de 
største filmstudier i ver-
den. Paramount Pictures, 
Dreamworks, Showtime, 
Peacock, Universal 
Pictures, Paramount+ og 
Sky Studios.

APP. Samtidig ændre 
Yousee’s app også navn og 
hedder nu Youseeplay

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.

fortsætter næste side

Kærtoften 9 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk



Filskov Fællesantenne, forsat:
 

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 for-
bruger. 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 udgif-
ter 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 selv-
stændige kanalplads som sender 
premierefilmen. 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

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.

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:
 

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 nyskabelser 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 tro-
faste 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 information om de forskelli-
ge 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.

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:
 

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


