
31. årgang November 2021www.filskov.infoland.dk

Øvrige nyheder... 
Nytårsmarch...
Læs mere på side 3
Friplehjemmets Venner...
Læs mere på side 4
Nyt fra Energiselskabet...
Læs mere på side 5
Seniorklubben...
Læs mere på side 8
Nyt fra FDF...
Læs mere på side 15
Invitation til en gåtur...
Læs mere på side 16
Nyt fra FIF...
Læs mere på side 18
Lidt fra antenne-
foreningen...
Læs mere på side 19
OG LIDT MERE...  

Efterår...

og der
er ved

at komme
gang i 
tingene
igen ☺



22

INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov

Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2022.
Dette blad dækker månederne: november, december og januar
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 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 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 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

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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Filskov Stiudvalg:
  

Efter 2 års aflysninger kan vi endelig 
igen mødes og ønske hinanden Godt
Nytår i Filskov søndag den 2. januar 
2022.

Kl. 14 holdes nytårstalen ved Spejder-
hytten i Filskov.

Efter talen går alle, som har lyst en tur 
rundt i byen.

Vi mødes igen ved hytten efter ca. en 
tur på 1 times tid til lidt varmt.

Alle er velkommen.

Hilsen Stiudvalget. 
Jytte, Sonja og Hanne.

Filskov Lokalhistorisk arkiv:
  

Åbningstider i arkivet
Mandag d. 1. nov. 
åbent 9.30 - 11.30

Onsdag  d. 3. nov. 
åbent 19.00 - 21.00

Dec. lukket

Mandag d. 3. jan. 2022 
åbent 9.30 - 11.30

Onsdag d. 5. jan. 2022 
åbent 19.00 - 21.00 

Lørdag d. 18. september mistede vi 
John Havn som var medlem af arkivet 
- savnet er stort. 

John klarede alle vores IT-opgaverne.
Han var god til at organisere, og var en 
stor hjælp, når der skulle laves udstil-
linger. Der kom John's store viden 
vedr. billeder og byfesten til gavn.

Nu prøver vi selv at klare dette så godt 
som muligt.

Jakob Kristiansen
tlf. 51248475

NYTÅRSMARCH.
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Filskov Friplejehjems Venner:
  

Siden sidst...
Efter generalforsamling for 2021, der 
endelig kunne holdes den 30. august, 
har bestyrelsen konstitueret sig på føl-
gende måde:

Jens Erik Rasmussen Formand
Hanne Skovlyst Næstformand
Jakob Kristiansen Kasserer
Kirsten Mortensen Referent
Anita Kusk Kontaktperson til 
Friplejehjemmet

Coronatiden og den nye økonomi på 
Friplejehjemmet har sat sine begræns-
ninger for de tilbud, der er blevet 
gennemført i løbet af 2020 og 2021. 
Forhåbentlig bliver tingene mere nor-
male igen.

Bestyrelsen i Friplejehjemmets Venner 
vil i al fald gøre sit til, at der fortsat 
tilbydes et alsidigt udbud af udflugter 
og aktiviteter.

Tak til alle dem, der yder en indsats 
som skubber, hjælper ved spil, køretu-
re og andre aktiviteter.

Vi kunne godt tænke os, at flere 
Filskovborgere ville give en hjælpende 
hånd ved de aktiviteter, der tilbydes, så 
der er for eksempel mulighed for at 
hjælpe med borddækning og opryd-
ning ved eftermiddags- og aftenarran-
gementer, hjælp med bobspil og andre 
spil, følge beboer til læge, hjælpe ved 
dansearrangementerne og andet.

Man hjælper kun i det omfang, man 
selv har tid og lyst.

Har du mod på at være med, så kontakt 
Anita på Friplejehjemmet. Bedst mel-
lem kl. 8 og 14.

På Friplejehjemmets Venners vegne
Jens Erik Rasmussen
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Filskov Energiselskab:
  

Nyt fra Varmeværket...
aflagde sin første beretning, som blev 
godkendt uden spørgsmål eller kom-
mentarer. Regnskabet blev også god-
kendt. Resultatet for regnskabsåret 
2020-2021 er meget tilfredsstillende. 
Alle spørgsmål blev besvaret kvalifi-
ceret af Michael Jessen fra Martinsen 
Rådgivning og Revision.

Bestyrelsen: 
Nyt medlem af bestyrelsen er Jan 
Olesen, Toften 10, da Henrik 
Mikkelsen afviste genvalg. 

Der var genvalg til Kenneth Rahbæk 
og til landmand Bram Klaver, der er 
leverandør af gylle. 

Som ny 1. suppleant valgtes Kasper 
Rosenhøj Linde, Åbrinken 12. Jan 
Harlev Ebbesen, Kirkehusvej 17 gen-
valgtes som 2. suppleant. 

Konstitueringen gennemførtes straks 
efter generalforsamlingen uden omfor-
deling af opgaverne. Jan Rosengreen er 
fortsat formand og Kjeld Moustgaard 
kasserer. Per Ebbesen er næstformand 
og Holger Villumsen sekretær.

Varmeværkets teknik: 
Den transporterede biomasse registre-
res nu elektronisk ved hjælp af en app 
med navnet Spurado, som gemmer 
data om mængde og indholdet af gød-
ningsstoffer med mere. 

Appen udvikles fortsat af IT-firmaet 
Plature ApS i Vejle i et pilotprojekt, 
hvor Filskov Energiselskab deltager 
sammen med andre biogasanlæg i 
Midt- og Sydjylland. 

Baggrunden for udviklingen af 
Spurado er myndighedernes krav om 
data, der beskriver mængden og ind-
holdet i den transporterede biomas-
se, herunder gylle, der nu opfattes 
som farligt gods. Spurado viser også 
mængden af tørstof, hvilket energi-
selskabet benytter som grundlag for 
afregning til landmændene.

fortsætter næste side 
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Filskov Energiselskab, forsat:
  

Spurado for landmænd:        
Leverandørerne af gylle har også 
adgang til Spurados data. Dem benyt-
ter de i deres eget regnskab over gød-
ning udkørt på markerne. 

Landmændene holder især øje med 
mængden af kvælstof og fosfor i den 
afgassede biomasse, som de får retur 
fra værket, da gødningseffekten kan 
være for kraftig. 

I værkets reaktor blandes gylle med 
cirka 25 % industriel biomasse, der i 
reglen virker kraftigere end gylle, og 
industrien aftager ikke afgasset bio-
masse retur, efter som den ikke har 
nogen marker at udsprede den på. 

Risikoen for overgødskning 
kan landmændene nu opdage i 
tide ved hjælp af Spurado. Den 
mængde af biomasse, som gyl-
leleverandørerne ikke kan tage 
retur, leveredes til brug på mar-
ker hos landmænd uden husdyr.

Råstofgrundlag: 
I juli modtog vi fra Billund Kommune 
en udvidelse af vor miljøgodkendel-
se. Nu må Filskov Energiselskab 
årligt hjemtage op til 110.000 tons 
biomasse mod hidtil 80.000 tons.

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

Bestyrelsen
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Kontaktudvalget:
  

 

Kære Borgere i Filskov.

Kontaktudvalget gør opmærksom på, 
at ansvaret for renholdelse af fortovet 
udfor matriklen samt bortskaffelse af 
ukrudt mv. på fortovsarealer påhviler 
den enkelte grundejer.

Kontaktudvalget opfordrer derfor alle 
til at huske dette.

 

Venlig hilsen

Kontaktudvalget 

Hjælp med at holde Filskov pæn og ren
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Filskov Seniorklub:

Nyt fra Seniorklubben
Viadukthallen. Det blev en god aften 
og det lykkedes os at finde en som vil 
træde i bestyrelsen.

Udflugt og Jubilæum
Vi har været på udflugt En tur i gen-
foreningens tegn, Som blev udsat til i 
år det var d. 23. septemer 2021 det var 
en dejlig tur.

Vores jubilæum blev d. 6. oktober med 
mad på Filskov Kro og musik af Steen 
Nielsen som også underholdt med 
musik quiz.

Vi mødes hver onsdag i Viadukthallen 
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 medlemmer i senior-
klubben.

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

Ps. Vi holder møde om mit id hvor-
dan griber vi det an.
Det sker i Viadukthallen onsdag d. 
27. oktober kl. 13.00.

Mange hilsner fra bestyrelsen.
Birthe Egeberg Nielsen Amtsvejen

Tove Pedersen Åbrinken
Søren Laustsen Engdraget

Birgit Rasmussen Åbrinken
Hanne Skovlyst Amtsvejen





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

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 Kirke: Allerhelgensgudtjeneste kl. 15.30 i Filskov Kirke.
 8.  Filskov Friskole og Børnehave: Omfotografering + 9. kl..
 9.  Filskov Friskole og Børnehave: Skole hjem samtaler efterår 2021.
 14.  Venstre Vælgerforening: Mød dine kandidater i anlæget kl. 14.00.
 14.  Blåhøj Kirke: Aftensang i Blåhøj kirke kl. 19.00.
 20.  Filskov Friskole og Børnehave: Julemarked.
 26.  Filskov Friskole og Børnehave: Juleklippedag.
 26.  Filskov FDF: Starter salg af juletræer hos Min Købmand.
 27.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring/arbejdsdag.

N
O

V
E

M
B

E
R

D
E

C
E

M
B

E
R

 2.  Blåhøj Kirke: Spaghettigudstjeneste for Blåhøj og Filskov kl. 17.00.
 8.  Filskov Kirke: Julekoncert, med Vocal Pleasure kl. 19.30.
 9.  Filskov Friskole og Børnehave: Adventsfest i Viadukthallen kl. 18.30.
 17.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældrekaffe i SFO kl. 13.15-15.30.
 19.  Filskov FDF: Julehygge på Peter's Pladsen kl. 14-16.
 21. Filskov Friskole og Børnehave: Juleafslutning.
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 2.  Filskov Stiudvalg: Nytårsmarch kl. 14 - start ved Spejderhytten.
 3.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 4.  Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag efter juleferien.
 5.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 8.  Filskov Friskole og Børnehave: Halrengøring.
 15. Filskov Friskole og Børnehave: Forældrerengøring/arbejdsdag.
 31.  Filskov Friskole og Børnehave: Billund Builds



Oversigt over hjertestartere i Filskov
Hjertestarterne er placeret ved 
Friplejehjemmet - Moni - Viadukthallen - Filskov Kro
(Skulle der være flere er i velkommen til at skrive det til redaktionen)

Vi havde fået lidt plads i overskud ☺- så derfor er der plads til at bringe over-
sigten over vores hjertestarter igen. Skulle der være kommet nye til hører vi 
gerne fra jer.



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...



Mødekalender for
Indre Mission i Filskov

 

 November:
 

  11.   Møde ved Erik kloster Ringkøping Gymnasium.

  25.   Møde ved Mogens Thams, Sognepræst i Rindom Sogn.
                   

 December:
 

  9.   Årsfest: Ved Henning Hansen fra Give.

       16.   Adventsfest og familieaften. 

       28.   Julefest ved Henrik Bak fra Grindsted. 

 Januar:

      Evangelisk bedeuge d. 11, 12, 13 januar.

  21.   Lovsangsaften. 

   27.   Famileaften ved Frederik Meyer.

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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Filskov FDF:

Lidt om FDF...
Hver torsdag kl. 16.30-18 mødes vi 
ved multihuset.

Pt. har vi 30 børn fordelt på 3 hold:
  5 år - 2. klasse.
  3. – 5. klasse og
  6. klasse og opefter.

Vi laver mange forskellige ting; nye 
retter på bål, skovtur, stjerneløb, er 
kreative, øver knob. De 2 store hold 
har været så heldige at komme ind og 
se Grindsted Falck station. Det mel-
lemste hold har været på en stor lejr 
sammen med mange andre FDFere. 
De store har holdt FDF kollektiv i 
multihuset. De store skal i gang med 
dramamærker og vandremærker.

Skulle du have lyst at prøve om FDF 
er noget for dig, skal du bare møde op. 
Du kan prøve 3 gange for at finde ud 
af om det er noget for dig.

Udlejning af Multihuset...
Ønsker du at leje multihuset er du vel-
kommen til at kontakte Lone Thom-
sen på 21968494.

Juletræer..
FDF vil igen i år sælge juletræer fra 
Min Købmand. Salget starter d. 26/11 
og prisen er 175,- stk.

Jul på Peters Pladsen.
Kom til julehygge på p pladsen ved 
Min Købmand søndag d. 19/12 fra kl. 
14-16. Nærmere information kommer 
bla. på facebook.



Jeg er på Filskov Venstrevælgerforening generalforsamling, som 
blev afholdt den 21/3-2021 valgt som Venstres byrådskandidat.
Det er jeg stolt over og glad for, men også meget ydmyg, for det er 
en stor tillid som Venstres medlemmerne igen har givet mig og hvis 
det lykkes at blive genvalgt vil jeg arbejde både for Filskov, men 
også for Billund kommune som helhed.

Rigtig mange ting er lykkedes i Filskov - bl.a. cykelstier, legeplads, 
nyt erhvervsområde m.m.  Det skyldes i høj grad de rigtig mange 
frivillige vi har i Filskov som gør et fantastisk stort stykke arbejde. 

Men det kræver også politisk indflydelse, samt en løbende dialog 
om hvad der rør sig i kommunen.  Her er det vigtigt med en kontakt 
der har indflydelse, og derfor beder jeg om din stemme til kommu-
nalvalget, for et godt personligt valg giver mere indflydelse.

Den indflydelse skal bl.a bruges til at støtte og videre udvikle de 
ting vi allerede har, det som fylder i øjeblikket er udbygning af fri-
skolen og viadukthallen samt en ny udstykning med byggegrunde 
og så er der meget politisk arbejde med vores friplejehjem.

Billund Kommune skal som de fleste ved have en ny borgmester til 
nytår, da vores nuværende borgmester Ib Christensen ikke genop-
stiller. Venstres nye bud på en borgmester hedder Stephanie Stor-
bank og hun kommer fra Stenderup/Krogager.

Stephanie og jeg vil gerne invitere på en lille gåtur 
søndag den 14/11-21 kl 10.00 for dem som har lyst

Vi starter ved den nye legeplads i anlægget, vi har bagt lidt kage 
og brygget noget kaffe, som vi finder et godt sted at nyde.

Håber vi mødes til en lille snak både om Filskov 
og om politik i almenlighed.

16

Robert Terkelsen - Filskov's Venstre byrådskandidat:



17



18

Filskov FIF:

Håndbold...
Endelig ser det ud til, at vi er kommet 
på den rigtige side af alle udfordrin-
gerne, som Covid-19 gav og os i sæ-
sonen 2020/2021.

Derfor ser det heldigvis ud til, at 
håndbold igen kan få lov at blive spil-
let i hallen. I håndboldudvalget er vi 
derfor glade for igen at kunne byde 
indenfor til håndbold.

Inden Covid-19 sidste år lukkede 
sæsonen ned, inden vi stort set var 
kommet i gang, havde vi fået mange 
børn i gang med håndbold, hvilket vi 
håber vil lykkedes igen i år. Alle børn 
fra børnehave til og med 3. klasse er 
derfor altid velkommen om tirsda-
gen, hvor der bliver spillet håndbold i 
hallen. (se evt. nærmere på idrætsfor-
eningens hjemmeside)

Er du ældre end 3. klasse og interes-
seret i at spille håndbold er du altid 
velkommen til at kontakte Søren El-
negaard (tlf. 20203982), så vil han 
hjælpe dig videre

For senior-håndbold er der nye tiltag i 
gang. På dame-siden har vi fra denne 
sæson lavet et samarbejde med Sdr. 
Omme for at vi i begge klubber kun-

ne tilbyde håndbold for såvel spilleren 
med ambitioner som motionisten. Det 
betyder, at kampe afvikles på skift i 
Sdr. Omme og Filskov ligesom den 
daglige træning også gør. Vi ser frem 
til et godt og frugtbart samarbejde 
imellem klubberne.

For herrerne fortsætter det uændret i 
det gammelt kendte setup.

Samlet kan vi derfor mønstre to her-
rehold og to damehold til sæsonen 
2021/2022

Som træner for seniorholdene har vi 
endnu en gang indgået en aftale med 
Jan Djurhus, som med stor erfaring og 
dygtighed fører såvel damer som her-
rer igennem sæsonen

Fra håndboldudvalgets side ser vi frem 
til at kunne byde indenfor til nogle 
spændende kampe for såvel børn som 
voksne i sæsonen 2021/2022. Hold 
øje med vores arrangement ”Brag i 
hallen” samt alle øvrige hjemmekam-
pe – støt vores hold og mød op i hallen 

☺



Filskov Fællesantenne:
 

Generalforsamling
Den 13. september blev den udsatte 
generalforsamling afholdt i møde-
lokalet i viadukthallen. På valg til 
bestyrelsen var Henrik Hansen, 
Johnny Mikkelsen og John Skou. 
Alle blev genvalgt så bestyrelsen er 
den samme. Henrik Hansen er stadig 
formand og de andre titler og opgave-
områder for de valgte til bestyrelsen 
blev der heller ikke ændret ved.

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 kon-
takte 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 eller 
75348787, så vi har mulighed for at få 
ændringen meldt til vores regnskabs-
fører 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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Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov







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. 75 34 87 87

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


