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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2021.
Dette blad dækker månederne: august, september og oktober
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Kjeld Moustgaard, Kirkehusvej 21

21 46 12 45

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

Filskov Fodboldgolfklub

Tommy Christensen, Slåenvvej 4

26 35 66 49

Filskov Friplejehjem

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Friplejehjems Venner

Sonja Laustsen, Engdraget 10

75 34 81 44

Filskov Friskole & Børnehave

Brian Nissen, Toften 24

20 73 19 65

Filskov Idrætsforening

Lise Reichstein, Amtsvejen 25D

30 27 12 85

Filskov Indre Mission

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Jagtforening

Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31

51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv

Jakob Kristiansen, Toften 11

51 24 84 75

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Seniorklub

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1

61 33 88 34

Filskov Fremtid Aps

Jan Petersen, Fiskerivej 16

21 72 52 57

Viadukthallen Filskov

Bo Henriksen, Kærtoften 15

20 30 85 27

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Viaduktfesten

Britta Pedersen, Amtsvejen 23

23 65 04 67

Medl. af Billund Landdistriksråd

Holger Willumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Medl. af Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

23 30 60 54

Regnskabsfører

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

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

Filskov Friskole & Børnehave:

Kære borgere i Filskov

Pirater indtog børnehaven

Vores fælles hjemmeside "https://
filskov.infoland.dk/" og før det "filskovogomegn.dk" har siden starten været
drevet af Kontaktudvalget. John Havn
har i alle årene været byen web-master
og har således stået for både opstart,
omlægning og diverse tekniske tilretninger undervejs. Desværre er John
blevet syg og web-masterfunktionen
overdrages til Mikael Lind, som fremover modtager henvendelser fra os
alle angående hjemmesiden på e-mail:
linds@altiboxmail.dk
Kontaktudvalget ønsker at sige John
en stor tak for det store arbejde, du har
lagt for dagen. Du har haft den særlige
evne både at være innovativ indenfor
området samtidig med, at du også
har været vedholdende i forhold til at
informere, uddanne, hjælpe og i det
hele taget har stået til rådighed for os
alle, når der skete ting i Filskov, som
skulle formidles via hjemmesiden.
På kontaktudvalgets vegne
Formand
Johan Andersen

På en helt særlig solskinsdag i juni
måned, indtog pirater Filskov friskoles
Børnehave.
Anledningen var at der på legepladsen, var blevet opsat et nyt piratskib,
et skib der skulle indvies.

Festlighederne foregik ved, at den røde
snor blev klippet, og en skattejagt blev
igangsat. Der skulle bla. løses opgaver
som puslespil, rim og remser og synge
en sang osv. For at finde frem til skatten, der gemte sig inde i skibet.

fortsætter næste side
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Filskov Friskole & Børnehave, forsat:

Skibet er sat i søen med midler fra:
Lekolar
Nordea-fonden
Ole Kirks fonden
FK Trådindustri
Landdistrikspuljen
Filskov Kro & Fodboldgolf
Geotherm varmepumper
C. Thaysen Byg ApS
Knud Petersen, Filskov
Blåhøj El
Min Købmand, Filskov
Samt penge indsamlet ved julemarkedet i 2019
En stor tak skal lyde til alle de frivillige, der har gjort det muligt. Med hjælp
til at pille den gamle legeplads ned,
gøre klar til skibet samt færdiggøre
arbejdet. Uden disse hænder havde det
ikke være muligt, at fuldføre projektet.

fortsætter næste side
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Filskov Friskole & Børnehave, forsat:

Viaduktløbet

Til september arrangere vi sammen med hallen for første gang
Viaduktløbet.
Det foregår
d. 11. september 2021 kl. 9-14.
Alle sejl er sat ind, for at skabe et løb,
hvor ruterne er indbydende og alle
kan deltage uanset alder eller formen
man er i.
Der vil være præmier til 1. pladser
i alle kategorier, samt lodtræknings
præmier på dagen.
- Der vil bliver designet og fremstillet medaljer af skolens elever.
- Der er diplomer til alle, medalje
kan tilkøbes på dagen for 15 kr.
- Efter løbet kan man købe en
grilpølse samt drikkevarer.
- Løbet starter ved skolen.
- Tilmelding på dagen koster
+ 20 kr.
Se mere samt tilmelding på:
https://my.raceresult.com/174306/info

Ved at melde dig til Viaduktløbet,
støtter du udviklingen af vores by, da
pengene ubeskåret går til udvielsen
af hal og skole. Du kan gå/løbe 1 km
(0-5 årige), 5 km, 10 km, 1/2 maraton
og maraton.
Kom til en hyggelig formiddag med
motion og fællesskab i fokus.
På vegne af bestyrelsen
Næstformand
Susie Mejer
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Filskov Energiselskab:

Nyt fra varmeværket

Vort nye tankvognssæt er nu ankommet og taget i brug. Efter en indkøringsperiode afleveres det gamle
vognsæt til en køber i Sønderjylland.
Varmeværkets varebil udskiftes også
i løbet af sommeren. Hos landmændene medbringer chaufføren en app
på smartphone, der præcist aflæser de
transporterede mængder og kvaliteter af gylle. Resultaterne kan aflæses
af både selskabet og landmændene.
Appen er udviklet i Vejle og hedder
Spurado.
Varmeværkets teknik: Enkeltdelene
i værkets tekniske udstyr udskiftes
løbende. Nogle gange sker det akut
efter pludselige nedbrud og andre
gange som led i en langsigtet planlægning. Værkets to gasmotorer udskiftes efter antal driftstimer. Om kort
tid udskiftes Caterpillarmotoren, der
ankommer fra USA først i oktober og
bliver installeret straks derefter. Den
anden motor er fra Jenbacher i Østrig.
Økonomi: Selskabets regnskabsår går
fra juli til juni lige som varmeregnskabet til andelshaverne. I løbet af
året kontrolleres økonomien ved hjælp
af kvartalsrapporter og i juni lægger
vi budget for det kommende år. Det

ville have været nemt, hvis vi kun
skulle føre et årsregnskab til generalforsamlingen og et særligt regnskab til skat, men så enkelt er livet
ikke for forsyningsselskaber. Vi
skal også udarbejde et hvile-i-sigselv-regnskab, der kontrolleres af
Forsyningstilsynet. I det sidst nævnte regnskab skal resultatet være nul,
hvilket sker ved brug af særlige
regler for afskrivning. Tallet skal
være nul, for overskud skal – med
skattepligt – udbetales til andelshaverne. Skattebetaling ville trække
penge ud af Filskov, så regnskabet
afsluttes altid med et nul.
Vores penge: Energiselskabet er
andelshavernes ejendom. Værkets
penge er derfor andelshavernes
penge. Dem må vi bruge til drift,
udvikling, markedsføring af fjernvarme og ikke noget som helst
andet. Varmeforsyningsloven er vort
lovmæssige grundlag. Vi må ikke
støtte af andre aktiviteter i Filskov.
En gang var der den opfattelse i
Filskov, at forsyningsselskaberne
for vand og varme var en slags fælles pengetanke, og at penge derfor
kunne tages ud til andre formål.
fortsætter næste side
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Filskov Energiselskab, forsat:

Det har ikke været lovligt i efterhånden mange år. Energiselskabet følger
loven. Bestyrelse udformede derfor
i vinters et opslag om projekter, som
trods stramme begrænsninger kunne
støttes inden for lovens rammer. Vi
ville gerne støtte projekter, der fremmer salg af flere fjernvarmetilslutninger i Filskov. Vi fik imidlertid ingen
ansøgninger, der holdt sig inden for
denne ramme. – Vi har siden hørt
det argument, at andre forsyningsvirksomheder yder støtte til andre formål,
men nej, det gør de næppe. Sådanne
virksomheder har tilknyttede selskaber, som ikke er underlagt varmeforsyningsloven, og som derfor har større
råderum. Hold øje med navnene på
disse.

viden og gerne nyere dåbsattester.
Vore grundlæggende ønsker er ret
beskedne: Sekretæren skal kunne
skrive. Kassereren skal kunne læse
et regnskab og lægge et budget.
Formanden skal kunne skabe synergi i bestyrelsen og forhandle konstruktivt med leverandører, aftagere
og andre samarbejdspartnere, når
han hjælper driftslederen. Allerede
nu vil vi gerne høre fra andelshavere med interesse for grøn energi og
lokal drift.
Der betales honorar for arbejdet. Allerede nu vil formand Jan
Rosengreen gerne høre fra interesserede på 2395 5985.
Læs mere om Filskov Energiselskab
på websiden www.filskovenergi.dk.
Bestyrelsen

Bestyrelsen: Næste ordinære generalforsamling finder sted
den 27. september 2021.
Vi har behov for mindst ét
nyt bestyrelsesmedlem, da
Henrik Mikkelsen udtræder.
I 2022 forlader et par ældre
medlemmer bestyrelsen. Nu
er det tid at overveje bestyrelsens sammensætning.
Vi vil gerne sikre, at FE
ledes af en handlekraftig og
stabil bestyrelse med gode
Kærtoften 9 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
kvalifikationer, relevant
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Filskov Idrærtsforening:

Nyt fra idrætsforeningen

Idrætsforeningen har afholdt generalforsamling. Det forgangne års begrænsede begivenheder og dermed den
deraf følgende manglende aktivitet
og indtjening afspejlede selvfølgeligt
regnskabet, men da Lalandia Cup heldigvis nåede at blive gennemført i
2020, kom vi fornuftigt igennem året,
alt taget i betragtning.
I år var der flere indstillinger til såvel
lederpokalen samt årets unge pris. Vi
er i bestyrelsen glade for at se indstillingerne, årsagerne til disse indstillinger er jo en stor del af den energi og
drivkraft, der sikrer vores sammenhold gode tilbud.

Til årets lederpokal var indstillet:

Bøje Pedersen, FIF cykeludvalg.
Lea Våben, FIF fitness
Susanne Røndbjerg, FIF fodboldudvalg
Søren Elnegaard, FIF håndboldudvalg
Lederpokalen blev uddelt til Lea
Våben.

Til årets ungepris var indstillet:

Freja Nielsen, FIF fodboldafdeling
Markus Christensen, FIF gymnastikafdeling og denne blev tildelt Markus
Christensen.
Der var tæt afstemning og vi synes fra
bestyrelsen, at alle indstillede fortjener, at deres indstillinger ikke kun er
kendt for generalforsamlingen.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforeningen, forsat:

Vi håber på en lysere og mindre
restriktiv sæsonopstart og glæder os
til en masse aktivitet og fællesskab
efter efter ferien.
FIF bestyrelse

Indstillinger:

Susanne Røndbjerg
Susanne er aktiv i såvel fodboldudvalg som trænerhvervet for de mindste. Hun er altid villig til at påtage sig
opgaver, hvilket hun har vist igennem
mange år.
Søren Elnegaard
Søren har lagt et stort stykke arbejde i
håndboldudvalget. Han har også lagt
en del arbejde i at få startet forskellige børnehold op igen i Filskov. Selv
har han været træner for de 6-9 årige.
Hvor der, inden corona lukkede alt
indendørs træning, var rigtig mange
børn. Så mange at det kunne blive til
to hold. Hvilket også kan tilskrives
Sørens arrangement og evne til at
fange børnene på deres niveau og
dermed gøre træningen spændende
og lærerigt. Derfor skal året lederpokal gå til Søren, en af ildsjælene i
Filskov IF.

Bøje Pedersen
Bøje har siden starten af Filskov
Cykelklub tilbage i 2003 været aktiv
som medlem og de seneste mange
år været en ledende figur på både
ude og inde aktiviteter under motions
cykling.
Bøje er et stort aktiv for klubben og
har siden 2009 siddet som formand
for cykeludvalget. Igennem tiden har
han varetaget opgaver som instruktør
på spinning og styrketræning, kaptajn
på landevej og MTB, samt på eget
initiativ planlagt og ledet den årlige
påske træningstur i bakkerne omkring
Ådalen. Som instruktør eller kaptajn
på landevej har han altid været godt
forberedt og gået foran med et godt
eksempel. Sikre at der var plads til
alle niveauer og det blev gjort under
sikker og forsvarlig kørsel.
Under etablering af MTB Banesporet
har han altid været en af de flittigste
kræfter til at deltage i de frivillige
mange timer og bruger meget af sin
tid på at forbedre og vedligeholde
sporet til gavn for hele byen og besøgende.
Han har nu valgt at træde ud af cykeludvalget og vi syntes på baggrund
af mange års virke og indsats han
fortjener denne pokal som en tak for
indsatsen.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforeningen, forsat:

Lea Våben
Lea har startet crossfit i Filskov, er
en del af instruktørteamet i motionsrummet og har andre ideer til, hvordan flere i Filskov kan blive aktive
i Filskov Idrætsforening, med f.eks.
løb.
Lea er energisk, forberedt og formår
at samle mange på hendes hold periode efter periode. Hun er medvirkende
til at rigtig mange unge mellem 18-35
år træner i idrætsforeningen. Hun
opfordrer med opslag til at komme
forbi motionsrummet og har i det hele
taget været synlig på voksen siden de
seneste par år.
Hun skubber til andre unge så de også
får lyst til at deltage i det frivillige
foreningsliv og er på den måde med
til at holde idrætsforeningen i gang
med nye initiativer.
Derfor skal Lea have årets lederpris.
Freja Nielsen
Freja indstilles til prisen for sit trofaste og positive arbejde i Filskov
Idrætsforenings fodboldafdeling.
Freja har gennem de seneste 5 år
været hjælpetræner på sandkasseholdet, hvor hun med sit altid positive
væsen og smil på læben har taget
godt imod de små fodboldspillere.
Freja har formået at gøre de små

spillere trygge og bringe smil og småsnakke frem.
Freja har evnerne til både at lære
børnene fodbold og har selv stået for
træningen, men har også evnerne til
at trøste og bringe roen tilbage, når
de små fodboldspillere har brug for
det. Og er der brug for en ekstra hånd
til oprydning eller andet praktisk, er
Freja altid klar på at hjælpe.
Freja har været trofast og en fast
hjælper på holdet onsdag efter onsdag, kun afbrudt af enkelte dage, hvor
Freja selv har spillet fodboldkamp.
Freja vil blive savnet i klubben, nu
hun skal et år til Tyskland.
Men vi håber selvfølgelig på at se
Freja tilbage i klubben igen på et
tidspunkt.
Vi vil gerne sige Freja tusind tak for
trofast og positiv samarbejde de seneste mange sæsoner – og held og lykke
med Tysklandsåret.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforeningen, forsat:

Markus Christensen
UNGE PRISEN 2021
I 2018 indstillede gymnastikudvalget
Markus til Vingsted-ugen med følgende ord:
Det er 7. år du er med som hjælper/
hjælpeinstruktør på Tons og Tummel.
Du udmærker dig ved at være en rolig
og meget omsorgsfuld person som har
styr på redskabsopstillinger og er god
til at hjælpe gymnasterne. Vi er glade
for at du holder ved tjansen som hjælpeinstruktør selvom du ikke til daglig
går til gymnastik.
I sæson 2020/2021 er Markus, 17 år
og tilbage som hjælper på 2 børnehold.
Tons og Tummel, samt 0.-1. klasse
efter endt efterskoleophold.

Markus er rolig, har overblik og er
hjælpsom. Han tager fat når de store
redskaber skal på plads og overvejer
om der skal skrues op eller ned for
niveauet når der sætter redskabsbaner
op.
Det er fantastisk for små gymnaster at
have en ung dreng at se op til og samtidig viser du vejen for yngre hjælpere
om at man sagtens kan holde ved en
frivillig tjans trods at der også er en
hverdag med skole og venner.
Markus Christensen indstilles til årets
ungepris 2021 fordi du med din indsats gør en stor forskel både for de
mindste gymnaster og gymnastikken
i Filskov.
Bestyrelsen

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 - 12.00

Det sker i Filskov
11/9
27/9

Filskov Friskole/Viadukthallen: Viaduktløbet - start kl 9.00.
Filskov Energiselskab: Generalforsamling.

Ja der er stadig ikke så mange arrangementer, men det håber vi der kommer ☺

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
August:
		 20. 		
					

Opstart kl. 18.30 hos Mette og Jakob, Sdr. Egsgårdsvej 12, 7323 Give
Medbring selv kød til grillen.

September:
		
2. 		
					
		 4. 			
						
		 16. 		
		

30. 		

Soldatervennerstævne kl. 19.30. Taler Jens Medum Madsen.
Slutter med genralforsamling.
Udendørs vedligehold af Missionshuset. Vi starter kl.10.00 med kaffe og
rundstykker. Taler: Morten Mouriszen.
Høstfest kl. 19.30. Taler Heri Elttør.
Familieaften med fællesspisning kl. 18.00. Taler Steen Søvndal.

Oktober:
		 10. 		
					
		 14. 		
		
28. 		

Lovsangsaften kl. 19.30 hos Jenny og Hans Peter, Høgelundvej 44,
7323 Give.
Ydremission kl. 19.30 om mission i Tyrkiet.
IM møde kl. 19.30. Taler Erik Bach Pedersen.

November:
		
		

11. 		
25. 		

IM møde kl. 19.30. Bogsalg denne aften. Taler Erik Kloster.
IM møde kl. 19.30. Taler Mogens Thams.

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

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

Amtsvejen 6 - Filskov
Tlf. 75 34 83 71

os på
!

Filskov
!

Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk

Filskov-IT
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.filskov-it.dk

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

Kan VI blive bedre til at Genbrugs sortere i Filskov?
Vi har modtaget en evaluering af containeren ”Småt Brændbart”.
Det bør vi kunne gøre meget bedre.

Evaluering på adgangskontrol
juni 2021

Adgangskontrol, bom og åbningstider
har været i drift siden marts 2021 på
alle tre genbrugspladser og borgere
har efterfølgende skulle benytte enten
sygesikringskort, mobiltelefon/app eller nummerpladegenkendelse for at få
adgang til pladserne i åbningstiden.

Tilmeldte

På nuværende tidspunkt er der ca.
1.800 borgere tilmeldt adgang til genbrugspladserne i Filskov, Vorbasse og
Sdr. Omme. Affaldsteamet modtager
fortsat løbende tilmeldinger, dog nogen færre end i opstartsfasen først på
året.
Siden adgangskontrollen blev etableret 1. marts, har der været registeret
2.129 besøg på Filskov genbrugsplads.
Fra mandag til fredag er der i gennemsnit 103 besøgende, hvor der lørdag og
søndag i gennemsnit er 48 besøgende.

Affaldsmængder

I 2019 blev der i gennemsnit henstillet
omkring 140 kg/måned affald pr. genbrugsplads. Fra marts-april 2021 er
dette faldet til omkring 55 kg/måned

affald pr. genbrugsplads. Dette udgør
dog fortsat affald, så som elektronik,
farligt affald, maling og lign, som
ikke modtages på pladserne.
Foruden et fald i henstilling af affald
på pladserne har adgangskontrollen
medført et generelt fald i de samlede
affaldsmængder. De samlede mængder for marts og april er i gennemsnit
faldet med omkring 15%.

Stikprøvekontrol/
Sorteringskvalitet

Træfraktionerne (Inde og ude træ)
Ud fra en stikprøvekontrol af træfraktionerne og småt brændbart foretaget
i juni 2021 kan det konstateres at fejlsorteringen i træfraktionerne er faldet.
Sammenlignet med lignende stikprøvekontrol fra 2020, udgør hovedparten af fejlsorteringer i træfraktioner
at borger-ne bytter om på rent og trykimprægneret træ. Det vil sige at trykimprægneret træ bliver afleveret som
rent træ og omvendt. Dog ses der fortsat fejlsorteringer af affaldstyper der
tydeligvis ikke skal sorteres som træ.
fortsætter næste side
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Filskov Genbrugsplads, forsat:

Småt Brændbart:
Af stikprøvekontrollen for småt
brændbart kan det konstateres, at der
fortsat er store mængder fejlsorteret
affald i fraktionen. Der anbringes store mængder dagrenovation i containeren, hvilket omfatter både mad- og
restaffald og farligt affald i form af
spraydåser, batterier, maling og elektronik. Desuden sorteres der betydelige mængder genanvendeligt affald i
containeren. Det glæder blandt andet
pap, papir, hård plast, plastfolie og
haveaffald – alle affaldstyper der kan
afleveres på pladserne i nogle af de
øvrige containere.

Billeder fra stikprøvekontrol
Filskov Genbrugsplads 2021:

Småt brændbart
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Træfraktionerne
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Filskovs socialdemokratiske byrådskandidat:

Så er det snart byrådsvalg og det betyder selvfølgelig, at der kommer utrolig meget fokus på de enkelte kandidater, hvad partierne står for osv.
Jeg tænker, at utrolig mange i Filskov og omegn ved hvem jeg er, samt hvad jeg
står for som person. Men alligevel vil jeg selvfølgelig gerne benytte muligheden
for at få sat et indlæg i Info, for det er jo et blad som der er byens blad.

Hvem er jeg så som person, samt hvad står jeg for politisk.

Jeg hedder Brian Nissen, er 46 år og er født og opvokset i Filskov. Jeg er landmandssøn, og har 3 søskende. Min far og mor bor stadig på gården, hvorimod
jeg siden 21-årsalderen har boet i Filskov. Siden 2003 har jeg været sammen med
Anja, som jeg blev gift med i 2004.
Jeg har brændt utrolig mange fodboldstøvler af i Filskov Idrætsforening, som
fodboldspiller, helt op til oldboys alderen. Desuden har jeg haft utrolig mange
sjove og hyggelige stunder med at træne diverse ungdomshold, samt seniorholdet i nogle år. Alting har jo en ende, og er stoppet med fodbolden for en del år
siden.
Hullet fra fodbolden fik jeg hurtig lukke ved at komme i friskolebestyrelsen. Her
har jeg nu været i 8 år, hvor de sidste 6 år har været som bestyrelsesformand. Til
generalforsamlingen i juni blev jeg genvalgt til bestyrelsen for 2 år mere, så jeg
nu kører på 7 år, som formand.
					

fortsætter næste side
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Filskovs socialdemokratiske byrådskandidat, forsat:
Bestyrelsesarbejdet finder jeg utrolig spændende og lærerigt, samt det er med til
at udvikle mine kompetencer indenfor ledelse. Jeg er utrolig glad og stolt over at
være i bestyrelsen med alle mine bestyrelseskollegaer, samt det vi gennem årene
har fået sat i gang og været med til at skabe.
Jeg har 3 drenge, Marcus, Alexander og Nicklas som alle har gået på friskolen.
Jeg har Nicklas tilbage, som skal gå i 8 Klasse her til August. De går i skole i
Grindsted på 10 klassetrin, samt 2 års HF. Jeg har oplevet byens skole gå fra at
være en folkeskole over til at være friskole og børnehave.
Tiden vil vise, om det er min sidste periode i bestyrelsen, men hvis jeg bliver
valgt til byrådet, vil jeg have en del fokus på Folkeskolerne, samt friskolerne/
privatskolerne.
Det samme gælder friplejehjemmet som jo befinder sig i samme dilemma som
friskolen, at det ikke er kommunalt ejet.
Jeg kan se hvilke udfordringer vi som lille landsby har, hvis vi ikke bliver ved at
have fokus på hvordan politikken indenfor koblingsprocenterne bliver fremlagt.
I landspolitik bliver vi som friskole, sammenlignet med de store friskoler og
privatskoler, der giver millionoverskud. Jeg er godt bekendt med, at mange ser
friskoler og privatskoler som nogle der burde lukke, da de er med til at ødelægge folkeskolerne. Men her er jeg uenig, for i de små landsbyer kan friskoler og
privatskoler være muligheden for at byen forbliver en by i udvikling i stedet for
afvikling. Så det gælder om at finde en fair balance på økonomien.
Samtidig er inklusion m.m. noget som nok er kommet for at blive, så her vil jeg
gerne være med til at finde løsninger for at det bliver bedre. For det fungerer
ikke optimal, og nogle steder slet ikke. Det går ud over børnene, både de udfordrede og dem der har det nemt.
Arbejdsmæssigt har jeg været lidt omkring i mit arbejdsliv. Hvilket giver indsigt
i flere områder. De sidste 2 steder har dog været i CCB på Billund Lufthavn,
samt hvor jeg er ansat nu, nemlig som faglig medarbejder på 3F i Varde/Billund.
På Billund Lufthavn var jeg ansat fra 2003 til 31 december 2019. I den periode
har jeg været fragtportør, instruktør og siden 2014 som vagtplanlægger og administrativ.
I 2008 blive jeg valgt som tillidsrepræsentant, og siden Fællestillidsrepræsentant.
I 2014 stoppede jeg som 3F tillidsrepræsentant, da jeg blev vagtplanlægger, som
var en HK-stilling. 					
fortsætter næste side
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Filskovs socialdemokratiske byrådskandidat, forsat:
I 2015 blev jeg HK-tillidsrepræsentant, som jeg stoppede med i 2019.
Grunden til, at jeg nævner disse poster, er fordi at jeg gennem disse poster har
opnået utrolig mange af de kompetencer, som jeg mener jeg kan bruge i dag, hvis
jeg kommer i byråd. Det gælder nemlig her om at kunne finde løsninger, at kunne
samarbejde og at kunne argumentere for sine synspunkter. Der er mange mennesker der i dit virke som tillidsrepræsentant, åbner op for dig, og gerne vil have
hjælp eller vejledning.
Det er vigtigt for mig, at man står ved det man har sagt, og ellers være stor nok til
at stå frem og indrømme, at man har taget fejl. Det finder jeg også vigtigt i politik,
for det er mange mennesker ens beslutninger kan påvirke.
I januar 2020, startede jeg på 3F. Nu har jeg været der i 1 ½ år og jeg har ikke
fortrudt skiftet. Jeg får lov at arbejde med det jeg brænder for, samt hvor jeg kan
udnytte det, jeg selv syntes, jeg er rigtig god til. Nemlig at hjælpe og støtte medlemmerne, som har brug for hjælp.
Friskolen, Lufthavnen og 3F er alle steder, hvor man på et eller andet punkt er i
berøring med politik, så derfor finder jeg det nærliggende, at jeg nu i en alder af
46 år, vil prøve kræfter med byrådspolitik. Jeg har altid sagt, at byrådspolitik og
landspolitik ikke er helt at sammenligne. I byrådspolitik er det mere nærmiljøerne
man har fokus på. Det gør, at man ser virkningerne af de politiske beslutninger
hos sine medborgere, hvorimod i landspolitik, har man ikke samme fokus på, hvad
beslutningen betyder ude i kommunerne. Jeg ved, at beslutninger indenfor politik
ikke altid har den store opbakning i befolkningen, men her er dialog i hvert fald en
vigtig ting, da ordet FORDI, bare ikke er godt nok.
Robert Terkelsen har jo været byens byrådskandidat i mange år, og i min verden
så skal han fortsætte så længe han har lysten. Jeg forsøger ikke, som socialdemokratisk kandidat at overtage hans plads, men jeg håber derimod at vi begge kan
komme ind. Så det krydser jeg mine fingre for, da Filskov vil få utrolig meget
indflydelse i byrådet hvis vi kan stille med 2 kandidater. Dog kommer vi fra hvert
parti, og ser nok ikke helt ens på alle ting, men alligevel vil vi begge byens bedste.
Jeg har i min valgkamp egentlig ikke tænkt alverden over hvordan den skulle gribes an. Men det ved jeg nu, for jeg har, som mange af jer jo nok har hørt eller set,
fået mig en Junior kampagneleder. Nemlig Kiana Harboe. Hvordan kan man sige
nej til en 13-årig pige, der er utrolig interesseret i politik og som utrolig gerne vil
følge min kampagne.
					

fortsætter næste side
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Filskovs socialdemokratiske byrådskandidat, forsat:
Så jeg har indtil videre, haft hende med til Udvalgsmøder, hvor vi har været i gang med at
udfærdige børneområdets valgprogram, samt
unge og kulturområdets valgprogram. Det er jo
børnene der er tættest på den politik der bliver
ført på området.
Samtidig var hun med til generalforsamling i
Grindsted og Hejnsvigpartiforening.
Her mødte vi Troels Ravn, socialdemokratisk
folketingskandidat.
Til August står den på valgkamp, og det glæder vi os
til, så jeg håber jeg møder jer derude, men håber også
at i vil tage fat på mig, hvis i har noget vi skal have en
dialog om eller have vendt. Det eneste jeg gerne ser, er
at vi holder en god tone hvis vi er uenige.
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Filskov Fællesantenne:

NYHED: Tilkøb flere point i Bland-selv-pakken.
Der er nu flere muligheder for dig til
selv at bestemme, hvordan din perfekte tv- og streamingpakke skal se
ud. YouSee har tilføjet en ny mulighed for valg af 10 ekstra Bland Selvpoint til Bland Selv-løsningen.
Det betyder, at du med en tv-pakke
i vores forening fremover kan vælge
en tv- og streamingpakke, der består
af enten 10, 20 eller 36 point til at
blande tv-kanaler og streamingtjenester.
Med den nye mulighed kan du vælge
flere tv-kanaler og streamingtjenester, og få præcis den underholdning,
du ønsker. De 10 ekstra point kan fx
bruges til at vælge Netflix, Viaplay,
TV 2 PLAY og/eller tv-kanaler.
Du bestiller Bland Selv i YouSeeButik, på 70 70 40 70 eller på yousee.
dk/tv. Mellem- og Fuldpakke med
Bland Selv betales direkte hos vores
forening. Vil du have 20 point, skal
du både bestille en Mellempakke med
Bland Selv og 10 ekstra point. De 10
ekstra point koster 70 kr./md. og betales direkte til YouSee.

4 gode grunde til at vælge
Bland Selv
• Saml al underholdning ét sted

• Vælg frit mellem over 50 tv-kanaler
og 13 populære streamingtjenester

• Udskift tv-kanaler og streaming
tjenester lynhurtigt fx direkte via
YouSee Tv-boksen
• Få et fantastisk overblik over al
indhold, og find dét, du vil se nemt
og hurtigt.

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 youseetv-boksen.
Man finder filmen på den selvstændige 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.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

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 opfordre dig til at gøre det.
Vi sørger for en løbende og omfattende 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 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 information om de forskellige hændelser der
er sket.

Tilflytning eller Udflytning

Tilflytning eller udflytning bedes
hurtigst muligt meddelt til kasserer
Andreas Andersen på 30653005 eller
75348787, så vi har mulighed for at få
ændringen 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 Filskovfaellesantenne.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:

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 spørgsmål 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

• 100: Når tv’et har DVB-C og
MPEG4-modtager
• 100: Hvis man har en MPEG4boks, som ikke er fra YouSee
• 111: Hvis man selv har blandet
sine kanaler (Bland Selv-pakke)
• 120: YouSee Boksen

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

os på

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

 75 34 80 21

Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted
+45 21 27 46 22
+45 75 34 84 30
 www.lystfisker.net

Frugt & Grønt
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

Midtjysk isolerings teknik APS

Omme Landevej 12 · Filskov ·

BBFilskov

40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33
Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

