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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2017.
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 Niels Erik Adelsbøll, Engdraget 5 75 34 83 48 

Filskov FDF & FPF Helle Schmidt, Birkemosevej 20 51 37 76 08

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 Lene Carstens, Åbrinken 3 28 35 89 02

Filskov Indre Mission Michael Lind, Gyvelvænget 18 79 37 07 16

Filskov Jagtforening Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31 51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv Vera Styrbro, Midtgårdsvej 10 29 42 64 14

Filskov Menighedsråd Jørn Jensen, Fiskerivej 28 20 99 84 83

Filskov Pensionistfor. Birgit Rasmussen, Åbrinken 4 75 34 83 27

Filskov Vandværk Holger Villumsen, Slåenvej 10 61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps Verner Rahbek, Omme Landevej 46 40 64 83 91

Viadukthallen Filskov Verner Søvang, Engdraget 4 53 66 83 43

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

Medlem af Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej 19 75 34 84 58

Regnskabsfører Åse Jensen, Sognegårdsvej 9 27 22 85 94

Redaktion:
Mette Østergaard
Hjortlundvej 5, Filskov · 7200 Grindsted
Tlf. 75 34 81 63 · Mobil 24 678 123
Mail: infofilskov@gmail.com



komne, når i møder dem på stadion. 
Med samarbejdet har vi valgt at 
anskaffe nye spillerdragter, for at mar-
kere den nye start. Valget faldt på den 
orange/sorte spillerdragt, der både er 
en fin sammenlægning af de hidtidige 
spillerfarver (gul og rød) samt en knap 
så ofte anvendt farve ved modstander-
ne. Vi glæder os til at se de fine dragter 
i brug. 

Idrætsforeningens sidste nye ting hen 
over sommeren har været indgåelsen af 
en samarbejdsaftale med Sportmaster 
Billund. Sportmaster Billund afholder 
klubaften for Filskov Idrætsforening i 
efteråret. Datoen for dette meldes ud 
på hjemmesiden. 

Den nye sæson er kommet godt i gang. 
Der er masser af deltagere på de for-
skellige hold, men der altid plads til 
flere. Er du i tvivl eller bare nysgerrig, 
så mød op og deltag inden du beslutter 
dig.
For de idrætsudøvere der allerede er 
tilmeldt, vil vi gerne opfordre alle til 
at få betalt kontingent.

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening:
 

Sidste nyt 
Sommeren 2016 har budt flere nye 
tiltag i Filskov Idrætsforening. 
Henover sommeren har der været 
mulighed for at indsende forslag til et 
nyt logo. Ud af de indsendte forslag 
fandt vi ved afstemning i august vores 
nye logo.
Sideløbende har vi arbejdet med et 
nyt design til vores hjemmeside. Dette 
faldt på plads i starten af sæsonen og 
vi håber i kan lide det nye look. 

En anden lidt større ting, har været 
vores nyligt indgåede klubsamarbej-
de med Blåhøj på fodboldsiden. Det 
har i flere sæsoner været nødvendigt 
at samle indtil flere af børneårgan-
gene på samme hold, hvilket ikke 
har været optimalt. Derfor har vi 
med hjælp fra DBU nu indgået et 
samarbejde med Blåhøj på børne- og 
ungdomsholdene for at skabe bedre 
muligheder for den fremtidige fod-
bold i Idrætsforeningen. Samarbejdet 
har medført et fælles fodboldudvalg 
med udvalgsmedlemmer fra begge 
idrætsforeninger. 

Vi håber, i alle vil være med til at 
støtte op om samarbejdet og byde de 
nye spillere, trænere og forældre vel-
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4. Behandling af indkomne forslag. 
 Afstemning vedrørende tildeling  
 lederpokal

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer   
 for 2 år

6. Valg af 2 suppleanter for 1 år

7. Valg af 1 revisor for 2 år og 1   
 revisorsuppleant for 1 år

8. Valg af udvalg for 2 år

9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være forman-
den i hænde senest den 18. januar 
2017.

Gymnastik
Vi er kommet godt fra start med endnu 
en sæson med fuld fart på i gymna-
stikken. Ca. 110 gymnaster er godt i 
gang fordelt på hold med de yngste på 
forældre/barn til de ældste på Motion. 
Der er stadig plads til flere på alle 
vores hold. Så går du og overvejer at 
begynde så kom afsted, der er et par 
gratis prøvetræninger, hvor du kan 
finde ud af, om det er noget for dig, 

fortsætter næste side

Filskov Idrætsforening, forsat:
 

Årets frivilligfest blev afholdt 1. okto-
ber med ca. 100 deltagere. Tak for 
deltagelse og godt humør til alle del-
tagere. 

Uddeling af lederpokal
Lederpokalen gives til en person der 
har gjort en ekstra ordinær indsats i 
idrætsforeningen. Alle kan indgive 
indstillingerne og de sendes til hen-
rikarvad@outlook.com eller ligges i 
postkassen Gyvelvænget 19. Vi stem-
mer om hvem der skal have tildelt 
pokalen på generalforsamlingen.

Indstillinger skal være modtaget 
senest den 18. januar 2017.

Generalforsamling 2017
Filskov Idrætsforening afholder gene-
ralforsamling onsdag den 25. januar 
2017 kl. 19.00 i hallens mødelokale, 
med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning og hand- 
 lingsplan for det kommende år

3. Fremlæggelse af foreningens års- 
 regnskab og budget for det kom- 
 mende år
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Filskov Idrætsforening, forsat:
 

inden du træffer den endelige beslut-
ning!
De fleste instruktører har allerede nu 
været på et eller flere kurser for at få 
ny inspiration og ideer til vinteren.

Børnedag
Lørdag d. 5. november er der Børnedag 
i Billund Idrætscenter hvor der også vil 
være deltagelse fra Filskov børn. Det 
vil blive en dejlig dag, med masser af 
sved på panden, masser af grin, god 
gymnastik og flotte spring. Der bliver 
også mulighed for at prøve Billunds 
springgrav, hvilket jo kan være en stor 
oplevelse. 

Gymnastikopvisninger
Område opvisning i Billund lørdag 
den 11. Marts 2017.

Forårsopvisning i Filskov 
Viadukthallen lørdag den 
18. Marts 2017 kl. 9.30. 

NYT-NYT-NYT
Vi har i vores udvalg fået to nye 
UNGE medlemmer. Det er et nyt til-
tag, at vi vil have en til to unge i vores 
udvalg, som siger ja til en sæson ad 
gangen. De unge i år er Cilla og Inge 
Marie, der skal lyde en STOR TAK, 
fordi at I har sagt ja til at klare denne 
opgave. De vil være med når vi i 
udvalget holder møder, og skal bare 
byde ind med ideer. Der vil komme 
små overkommelige opgaver til dem 
løbende i sæsonen. Målet er at de 
unge finder ud af at det ikke er så 
farligt at sidde i et udvalg, og jo flere 
hænder jo nemmere er det at få løst 
opgaverne. 

fortsætter næste side

Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk



Filskov Idrætsforening, forsat:
 

HJÆLP.........!!!!!!
Da Linette har valgt at stoppe til janu-
ar 2017!!!! leder vi med lys og lygte 
efter en eller to nye til at sidde i gym-
nastikudvalget sammen med den/de 
unge og Marianne Pedersen. 

Vi har i udvalget fået indført foræl-
dremøder i starten af sæsonen, hvor 
vi får uddelegeret mange af vores 
opgaver så sæsonen og især opvis-
ningen bliver mere overskuelig for 
os. Derudover er der som sagt kom-
met unge med i udvalget som også 
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udfører nogle opgaver. Vi mødes 4-6 
gange om året i udvalget og har 
derudover 3 gange hvor vi mødes 
med instruktørerne samt opvisnin-
gen i marts som vi skal møde op til. 
Det er nogle hyggelige møder, det er 
overskuelige opgaver og det er din 
mulighed for at følge dine ideer om 
gymnastikken til dørs! 

Har det din interesse, må du meget 
gerne kontakte os Marianne 41425620 
eller Linette 60166525 

fortsætter næste side
Billed af U14 drenge, håndbold - de har fået 
nye trøjer af FK Trådindusti.



Filskov Idrætsforening, forsat:
 

Endnu en nyhed
Vores lille forening kan med stolthed 
fortælle, at vi nu har en spiller, der 
spiller med i Danmarks bedste række 
i U15 drenge elite.

Thomas Junge har i et halvt år spillet 
hos Brande IF og flyttede før som-
merferien til Vejle VB. Her har han 
spillet sig til en fast plads på elite-
holdet. Det til trods for, at han er den 
yngste på holdet.

Thomas spiller som central midt. Vi 
vil med spænding følge hans udvik-
ling. Målet er en fast plads på Vejle 
VB U17 elitehold. Thomas’ drøm er, 
at komme på DBU´s ungdomslands-
hold.
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Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov



Filskov Pensionistforening: 

Siden sidst 
Har Filskov Pensionistforening været 
på udflugt til Them. Vi var sammen 
med Stenderup – Krogager pensio-
nistforening, hvilket gav” lidt” pro-
blemer. Vi var en halv time forsinket 
fra start, fordi vi havde fået samme 
mødetid. Det var vi forsinket resten 
af dagen, men ellers var det en god 
tur. Vi besøgte Silkeborg rovfugles-
how og det var virkeligt et show med 
forskellige falke og ugler. Derefter 
fik vi kaffe, med kage vi selv havde 
med. Derefter kørte vi til Lindholdt 
landbohave i Linå en rigtig flot have 
på 13.000 m2 
På vejen hjem spiste vi aftensmad på 
Svostrup kro. Vi kunne også se for-
skellige antikviteter som var udstillet 
rundt omkring i stuer og stalde.

Den 14. september havde vi pakke-
banko Vi havde en rigtig hyggelig 
eftermiddag.

Den 2. november kl. 14.00 kommer 
Søren Ervig og holder foredrag og 
viser film fra rejser.  Pris 75,- kr. 
Tilmelding til Mona tlf. 23 32 86 58 
senest d. 30. oktober.
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Den 3. december er der udflugt til 
Lübeck. Afgang fra kirken kl. 7.00 
hjemkomst efter aftensmad ved en 
grænsekiosk. Tilmelding til Inge 
Adelsbøl tlf. 29 92 01 02 Bemærk 
ændret tlf. nr. 
   
Den 7. december har vi Lucia optog.  
Tilmelding til Mona tlf. 23 32 86 58.                       
senest d. 5 december.

Den 25. januar har vi generalforsam-
ling. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer 
på valg og ingen af dem ønsker gen-
valg.

Pensionistforeningen har en fane. Den 
kan man låne, til medlemmers bisæt-
telse el. begravelse, ved henvendelse 
til formanden.

Bestyrelsen



Filskov FDF:
 

I FDF mærker vi, at der er mange om 
buddet hvad angår tilbud om fritids-
aktiviteter til børn og unge. Vi mener 
dog, at vi har et unikt tilbud i FDF, 
som henvender sig til ALLE børn.

Kernen i FDF er fællesskabet, både 
for børn og voksne. Det at lege, 
hygge, grine og tale sammen, og at 
blive mødt med respekt uanset bag-
grund, alder eller evner. Vi tror på 
potentialet i hvert enkelt menneske, 
og det præger den måde, vi er sam-
men på.
I FDF vil vi gerne inspirere børn til 
at tænke kreativt og bruge fantasien. 
Gennem leg, rollespil og opfinderi 
udfordrer vi os selv, og den verden vi 
lever i. De konkrete aktiviteter vari-
ere men leg og friluftsliv udgør ofte 
den røde tråd. 

I FDF møder børn og unge engage-
rede voksne, der har en holdning til 
livet, og FDF er et godt afsæt i livet. 
Mange FDFere har fået stærke sociale 
kompetencer og har lært at tænke ud 
af boksen. De har sans for at vælge til 
og fra over for de vigtige ting i livet. 
FDF giver børn og unge en ballast og 
et ståsted at møde verden fra.
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FDF Filskov har 
startet sæsonen op, 
og vi holder til i 
Multihuset. Kom og 
mød os hver man-
dag fra kl. 17.00!

Banko
HUSK: kom og vind anden til 
Mortens aften, når vi afholder banko 
i Multihuset 
tirsdag 
d. 8. 
november 
kl. 19.00!

Juletræsfest
Juletræsfesten afholdes en søndag 
eftermiddag i december med hygge 
og leg for børnene. Nærmere info 
incl. dato følger – se opslag på tavler-
ne rundt om i byen.



Filskov Lokal Historisk Arkiv:
 

Nye åbningstider i Lokal 
historisk Arkiv
1. mandag i måneden kl. 9.30-11.30
1. onsdag i måneden kl. 19.00-21.00
Udenfor disse tider gerne efter aftale: 
Jakob Kristiansen tlf: 51248475.
Juli og december lukket.

I øjeblikket arbejder vi med at lave 
et arrangement i november 2017 
omkring fejringen af jernbanens 100 
års jubilæum.
Hvis der skulle være nogen, der lig-
ger inde med noget af interesse til 
dette, vil vi meget gerne høre fra jer. 
Både stort og småt har interesse.

Til kommunens udstilling den 28. 
februar og hele marts måned i Billund 
Centret vil vi bruge noget af dette 
materiale.

Ellers eftersøger vi hjælp til arbejdet 
i arkivet. Vi har meget spændende 
materiale, som venter på at blive arki-
veret til vore efterkommere.

Hilsen
Lokal historisk Arkiv
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Filskov Hjertestiudvalget:
 

Nytårsmarch
Nytårsmarch i Filskov søndag den 8. 
januar 2017 kl. 14.00 fra anlægget.

KOM OG HØR ÅRETS TALER.
Efter talen går vi en tur rundt i byen 
ca. en time.
Efter gåturen mødes vi igen i anlæg-
get til lidt varmt at drikke.

P.S. I år deltog ca. 40 i bidende 
kulde. Forhåbentlig bedre vejr i 
2017!!!!!!!!!!!

GANG i Filskov
Vi går stadigvæk hver onsdag kl. 
10.00 på Hjertestien. Mødested på 
Peterspladsen. I løbet af turen får vi 
drøftet både stort og småt! Alle kan 
deltage.

Hjertestiudvalget



Filskov Friskole:

Filskov gør det igen
Den 24. september var 52 energiske 
og glade børn fra Filskov Friskole 
og Børnehave igen klar til at tram-
pe i pedalerne. Denne gang var det 
skolens nye SFO der skulle cykles 
penge ind til.

Lørdag morgen skinnede solen fra en 
skyfri himmel – det var helt perfekt 
for dagens arrangement, hvor 52 ele-
ver fra skolens børnehave og indsko-
ling skulle cykle penge ind til den nye 
SFO, der i løbet af 2017 skal flytte i 
nye lokaler på Filskov Sognegård. 

På en time blev der cyklet intet min-
dre end 810 km., hvilket gav et flot 
resultat på 98.600 kr.  
   
Eventgruppen bag arrangementet er 
yderst tilfredse med al den hjælp og 
opbakning vi har fået i form af både 
sponsorpenge, praktisk hjælp og en-
gagement. 

fortsætter næste side
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Filskov Friskole, forsat:
 

Hvad arbejder bestyrelsen 
ellers med?
Bestyrelse og ansatte har i starten af 
skoleåret 2016/2017 mødtes omkring 
visioner for Filskov Friskole og Bør-
nehave. 

Det var en givtig aften, hvor vi kunne 
inspirere hinanden og blive klogere på 
den hverdag, der er aktuel for institu-
tionens brugere og ansatte.

Aftenen var delt i to, hvor første del 
havde fokus på, hvordan skolen frem-
adrettet skal markedsføres og forhå-
bentlig tiltrække endnu flere elever til 
VORES skole, hvor der er fokus på 
trivsel, tillid og tryghed.
 
Anden afdeling havde fokus på læ-
rere og pædagogers hverdag, hvor vi 
fik snakket både konflikthåndtering, 
sammenlæsning af klasser, karakter-
givning, overgangen mellem børneha-
ve - skole og ikke mindst flytningen 
af SFO, som kommer til at fylde rigtig 
meget den næste tid. 

Vil du støtte vores arbejde?
Ønsker du at støtte arbejdet på Filskov 
Friskole og Børnehave, er der flere 
muligheder. Du kan f.eks. melde dig 
ind i Skolekredsen, du kan deltage i 
Knejtawten (11/11) eller Quindeaw-
ten (3/2) – du kan også ”bare” donere 
et lille beløb. 

Ligesom overskuddet fra cykelspons-
orløbet, går overskuddet fra Knejt- og 
Quindeawten også til flytningen af 
SFO. 
   
TAK til alle jer, der allerede gør en 
forskel for vores skole. 
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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 - 13.00

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
! !

PRIVAT DAGPLEJEN
Julsmølles små stjerner v/Lone E. Julsmølle

Blåbjergvej 20 · Filskov · 7200 Grindsted
dagplejen.jss@outlook.dk · www.julsmølles-småstjerner.dk



 2. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
 2. Filskov Pensonistforening: Foredrag v/Søren Ervig kl. 14.00.
 3. Filskov Friskole og Børnehave: Åben skole 16.00-19.00.
 5. Filskov Idrætsforening: Børnedag i Billund Idrætscenter.
 7. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 9.30-11.30.
 8. Filskov FDF: Bankospil i Multihuset kl. 19.00.
 11. Filskov Friskole og Børnehave: Knejtawten kl. 18.30 på Filskov Sognegård.
 12. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 14.-17. Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 8. og 9. kl. 
 16.-17. Filskov Friskole og Børnehave: Fagdage 0.-7. kl.
 24. Filskov Friskole og Børnehave: Kalenderlys børnehaven.
 24. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.

 1. Filskov Friskole og Børnehave: Børnehaven - udflugt til Giveegnens Museum.
 5. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 9.30-11.30.
 3. Filskov Pensonistforening: Udflugt til Lübeck.
 7. Filskov Pensonistforening: Lucia optog på Friplejehjemmet.
 7. Filskov Friskole og Børnehave: Lucia optog for 6. kl. på Friplejehjemmet.
 7. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
 8. Filskov Friskole og Børnehave: Julefrokost i Børnehaven.
 8. Filskov Friskole og Børnehave: Adventsfest kl. 19.00 for Friskolen.
 10. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 13. Filskov Friskole og Børnehave: Julegudstjeneste i Filskov Kirke for børnehaven.
 13. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
 20. Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag inden jul - Friskolen tager i kirke.

 2. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 9.30-11.30.
 4. Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Åbent fra kl. 19.00-21.00.
 5. Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag efter juleferien.
 8. Filskov Hjertestiudvalget: Nytårsmarch kl. 14.00 fra anlægget.
 14. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 23. Filskov Friskole og Børnehave: Hockeystævne 4.-5. kl.
 25. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
 25. Filskov Idrætsforening: Generalforsamling kl. 19.00 i hallens mødelokale.
 25. Filskov Pensonistforening: Generalforsamling.
 30.-3. feb. Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge

 3. feb. Filskov Friskole og Børnehave: Kvindeawten, Filskov Sognegård.
 

Det sker i Filskov
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Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
 November:

 3. Ydermissions aften, ved BDM (Brødremenighedens Danske Mission).
 17. Møde ved Sten Fyhn Mortensen, Lære på Sydvestjyllands Efterskole.
 21. Kredsmøde i Løvlund ved Brian Madsen.
 
        December: 
 1.   Årsfest - Indsamling til missionshuset ved Metha Sørensen, Medlem 
  af IM Hovedbestyrelse.

 15.  Familieaften ved Børneklub - Juletræet pyntes.

 28. Julefest.

 
         Januar:
      10.-12.  Evangelisk Alliances bedeuge.

 19. Ydermissions møde. LM's ydermissions arbejde.
  Ved Erik Haahr Andersen, Underviser på bibelskole i Tanzania mv.
 
 27.-29. Familielejr på Hestlund Efterskole. Program følger.

         Februar:
  2.  Sangaften ved Benjamin Hougaard, musiksekretær i IM.

 6. Kreds arrangement - Kredsmøde i Billund kl. 19.30.

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 Vandværk:

Velfungerende
Filskov Vandværk er et forholdvis lille 
vandværk, men modtagerne bor over 
et område, der ikke se så lille endda. 
Ledningsnettet udvides jævnligt til 
nye brugere. Alle kan få vand til kaf-
fen plus, hvad I ellers bruger vand til. 
Vandværket drives af en håndfuld fri-
villige, som en sjælden gang imellem 
får vi spørgsmålet: Hvorfor har jeg 
ikke vand i hanen?
I foråret havde et mindre område i 
byen lavt vandtryk. Årsagen var rød-
der, der var trængt ind i rørene. Ved 
fremtidige rørarbejder overvejer vi nu 
en ny metode til samling af rør. Sam-
mensvejsede rør holder bedre tæt end 
muffede samlinger, men koster mere.
En gang i sommers var alle bruge-
re berørt af lavt vandtryk. Vi har et 
alarmsystem, der normalt ville kal-
de driftslederen på arbejde, men det 
svigtede. Årsagen var en knækket te-
lefonledning et sted ude i byen. Ska-
den blev udbedret og alarmsystemet 
blev tjekket en ekstra gang.

www.ler.dk
Af og til til svigter vandforsyningen, 
fordi en af byens meget aktive bor-
gere rammer vort ledningsnet med 

et effektivt graveredskab. Til Jer, der 
gerne vil grave dybt: Kender I webs-
iden www.ler.dk? På ledningsregistret 
kan I gratis bestille en oversigt over 
alle typer nedgravede ledninger. Det 
er en meget nyttig webside. Den spa-
rer både både brugerne og vandværket 
for penge og ulejlighed.
Husk bare at bestille oplysning i god 
tid.

Kontakt
Henvendelse om flytning og regning 
rettes til Grindsted Vandværk, Tårn-
vej 24, 7200 Grindsted, telefon 7532 
1166, e-mail: mail@gev.dk

Henvendelse om ny tilslutning eller 
driftsforstyrrelser og andre tekniske 
forhold rettes til Filskov Vandværks 
formand Kent Røndbjerg, Kærtoften 
22. Telefon 2244 0275. kentrond-
bjerg@gmail.com

Mere oplysning om Filskov Vandværk 
finder du på http://filskov.infoland.dk/
forsyning/filskov-vandvaerk/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Filskov Kontaktudvalg:
 

Indlæg fra Nils Nordholm, Billund 
Kommune

Kære borgere
 
Tak for sidst! Hermed en kort opda-
tering på jeres lokale genbrugsplads. 
Hen over sommeren har vi arbejdet på 
det helt rigtige koncept for jeres loka-
le plads.
 
Til borgerinddragelsen før sommeren 
meldte en arbejdsgruppe sig. De har 
haft et møde i starten af september 
med projektteamet bag genbrugsplad-
serne. På mødet blev konceptet præ-
senteret, og gruppen kom med input 
og støtter konceptet.
 
Der var på mødet enighed om, at for-
slaget til pladserne bliver ubemande-
de og døgnåbne, så det bliver muligt 
for jer borgere at komme af med fx 
haveaffaldet på alle tider af døgnet.
 
Der var enighed om, at Billund kom-
mune giver simple rammer, i det 
omfang økonomien tillader det, for 
funktioner som hyggeområde, bytte-
område og reperationsområde, og at 
borgerne står for at skabe aktiviteter 
og hygge på pladsen. Jeres arbejds-
gruppe foreslog:
 

at en frivilliggruppe tager på inspi-
rationsture til andre frivilligt drevne 
pladser for at se hvordan aktiviteter og 
frivillige er med til at skabe pladserne 
der.
 
Jeres plads er skabt til at kunne blive 
udviklet, således at jeres fremtidige 
gode idéer kan blive ført ud i livet ef-
ter 3 måneder, 6 måneder eller 2 år. 
Hvordan og hvad der skal udvikles på, 
er op til jer i lokalsamfundet.
 
Jeres plads bliver ikke lige så om-
fangsrig i forhold til affaldstyper som 
Billund og Grindsted genbrugsplads, 
men bliver linket mellem jeres nuvæ-
rende sorteringsløsning (den grønne 
affaldsspand, som ikke bliver berørt) 
og Grindsted genbrugspladsen (som 
kan tage i mod, og professionelt hånd-
tere, alle slags affaldstyper). Derfor 
bliver det muligt for jer at aflevere 
disse typer af affald: batterier, lys-
kilder, glas, alu-dåser, metal, træ, 
impregneret træ, hård og blød plast,

fortsætter næste side
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Filskov Kontaktudvalg, forsat:
 

brændbart, haveaffald, murbrokker og 
tekstiler (dem der ikke kan sendes til 
genbrugsforretningen).
 
Vi arbejder nu videre med skitsen og 
konceptet og vurderer nu også på de 
økonomiske forhold for jeres plads og 
vender tilbage med mere nyt senere på 
året.
 

De bedste hilsner 
Billund Kommune & WorldPerfect

Hvis du ønsker at vide mere kan du 
kontakte dit lokalråd eller projektle-
der Nils Nordholm fra Billund Kom-
mune, tlf: 7972 7095

Genbrugspladsen er oprettet 
på byens hjemmeside under: 
Forsyning mm.

Privat Dagplejer i Filskov:
 

Privat dagplejen 
Julsmølles Små stjerner
Lone Elkær Julsmølle (42 år) er ble-
vet godkendt som privat dagplejer i 
Billund og Vejle kommune.
Lone og hendes mand Per (flymeka-
niker) tilflyttede Filskov marts 2015 
og er bosat i naturskønne omgivelser 
på Blåbjergvej 20.

20
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Privat Dagplejer i Filskov, forsat:
 

Lone udtaler:
Den 3. september 2015 blev vi foræl-
dre til dejlige lille Liam.
Dagplejedrømmen har efterhånden 
luret længe og nu føles alle betingel-
serne for at starte op rigtig.

Som privat dagplejer, kan jeg tilbyde 
en dagpleje, som er fleksibel og hvor 
I som forældre har stor medindflydel-
se på dagligdagen. Jeg har mulighed 
for dagligt at tage hensyn til børnenes 
"dagsform" og tilrettelægge herefter.
Maden jeg serverer bliver primært 
lavet af økologiske/danske råvarer.

Vi kommer meget ud i naturen og i 
børnenes egen "trygge base" er her 
både en labrador, staldkatte og 5 
ponyer. 

21

Vi har to indhegnede legeområder og 
går man indenfor forefindes et dejligt 
legeværelse, men vi leger nu lige så 
ofte i alrummet/stuen, hvor her også 
er mulighed for at få en gyngetur.
Vi ses desuden med andre dagpleje-
børn og deres private dagplejere.

Jeg vægter knus og kram og plads til 
udfoldelse højt. "Mine" børn får lov 
til at være børn. Vi synger og danser 
og tumler og sker det udenfor, kan det 
godt være at vi bliver liidt beskidte. 
Meen vi leger nu også stille lege, som 
f.eks at kigge og læse i bøger.

Og så lige! Stedet er naturligvis 100% 
røgfrit.

I kan læse meget mere på min hjem-
meside:
www.julsmølles-småstjerner.dk 

Jeg håber at I som slår et smut ind 
forbi min hjemmeside vil efterlades 
med en varm fornemmelse. At I kan 
se og føle, hvor meget det ligger mig 
på sinde at bidrage til en tryg og dejlig 
opvækst for mine kommende dagple-
jebørn.
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Filskov Fællesantenne:

YouSee slukker for FM radio-
signaler til februar
Det har altid været en del af tv-pakker-
ne men nu er det slut. Til februar har 
YouSee valgt at lukke ned for radio-
signalerne i deres tv-pakker.  Årsagen 
til dette skridt er, at man ønsker at 
udbygge hastigheden på det digitale 
net endnu mere. Derfor er man nu 
nået til at slukke FM-signalerne og 
altså en opfølgning af lukningen af 
de analoge tv-signaler i februar 2016.

Kort sagt betyder det at der fra 1. 
februar ikke længere vil være radio-
signal fra antennestikket. Det rammer 
rigtig mange og for at imødekomme 
dem tilbyder YouSee en gratis stuean-
tenne hvis man ønsker det. Man skal 
blot gå ind på yousee.dk/tv2017 og 
skrive sig på en liste her og så vil man 
få en stueantenne tilsendt helt uden 
beregning. Dermed vil man stadig 
kunne modtage radiosignalerne på sin 
stureradio. 

En anden mulighed er at benytte 
DAB radio. Her har YouSee indgået 
en aftale med Elgiganten så alle med-
lemmer af Filskov fællesantenne ved 
at oplyse en rabatkode vil få 20 % 
rabat på alle DAB radioer og DAB-

adaptere. Rabatkoden finder man på 
Filskov Fællesantennes facebook-si-
de eller ved at kontakte John Skou. 
Tilbuddet gælder både hvis man køber 
i butikker eller i netbutikken. 

Du vil i øvrigt stadig kunne finde de 
fleste radiosignaler på dit tv og aflytte 
dem her. 

Via link på vores facebook-side kan 
man læse endnu mere om lukningen af 
radiosignalerne og hvilke muligheder 
man har. 

Ny startfrekvens ved indlæs-
ning af tv-kanaler
Fra 2017 ændrer YouSee startfrekven-
sen. Denne frekvens har betydning 
når du indlæser tv-kanaler på dit tv. 
Tidligere har startfrekvensen været 
143 MHz men fra 2017 ændres denne 
til 450 Mhz. Hvis denne kode ikke 
bliver ændret vil man fra det nye år 
ikke kunne genindlæse kanaler på sit 
tv. Det er dog blot at ændre koden på 
sit tv og så vil man ikke opleve pro-
blemer. 

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

 

Man kan allerede ændre koden nu. 
Man kan læse meget mere om dette 
på Yousee.dk. Link finder du også på 
vores Facebook-side. 

Filskov fællesantenne på 
Facebook
Husk at Filskov fællesantenne er at 
finde på Facebook. Vi har oprettet en 
gruppe hvor vi løbende vil orientere 
om de mange ting der sker på områ-
det og som vedrører vores forening. 
Det kan være alt lige fra driftsstatus, 
gode tilbud og orientering om nyska-
belser fra YouSee osv. Desuden har 
man også her mulighed for at stille 
spørgsmål til os hvis man er i tvivl 
om noget.

Kort sagt vil vi gerne være mere aktu-
elle og være i mere direkte kontakt 
og dialog med vores trofaste med-
lemmer. 

Derfor: Bliv medlem af gruppen. Søg 
på Filskov fællesantenne på Facebook 
og søg om at blive medlem af grup-
pen. Det er der allerede en del der har 
gjort.

Priser og opkrævning
Som man måske allerede har opdaget 
er Filskov fællesantenne nu gået over 
til kvartals opkrævning i stedet for èn 
årlig opkrævning.

Priserne for de forskellige pakker er 
følgende:

Grundpakke: 2096,88.
Mellempakke: 4456,56

Fuldpakke: 5771,04

Det er disse beløb der bliver fordelt 
på 4 rater.
 
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

fortsætter næste side
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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 udby-
der skal man vælge den hvor 
”YouSee” indgår. 

Hvis man bliver bedt om at indtaste 
et netværksnummer skal man indtaste 
følgende nummer: 
DVB-C-tv med MPEG4-modtager 
samt MPEG4-bokse der ikke er fra 
Yousee: Netværks-id: 100

YouSee boksen eller HD Standardboks 
(Samsung): Netværks-id: 120

Andre YouSee bokse – som Sagem: 
Netværks-id: 130

fortsætter næste side



Filskov Fællesantenne, forsat:

 

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: 143000 (ændres 
til 450 fra 2017), 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 beta-
le regningen og det kan være 
spild af penge.

Bland Selv TV fra YouSee
Tv med Bland Selv giver dig 
frihed til at sammensætte din 
egen tv-pakke.
Muligheden for at kombinere 

en tv-pakke med bland selv kanaler 
tilbyder vi naturligvis også.

Der sker hele tiden nyt på området 
så hvis man vil se hvilke aktuelle 
muligheder man har kan se mere på 
følgende adresse. 

h t tps : / /yousee .dk/Tv/Tv_med_
Bland_Selv.aspx
Ønsker man at vælge valgfri kanaler 
skal man kontakte You See på 70 70 
40 70

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. 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


