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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2019.
Dette blad dækker månederne: februar, marts og april
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Finn Fisker, Åbrinken 5

75 34 88 22

Filskov FDF & FPF

Bo Henriksen, Kærtoften 15

20 30 85 27

Filskov Fodboldgolfklub

Tommy Christensen, Slåenvvej

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

Viduktfesten

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

75 34 84 58

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 Idrætsforening:

FODBOLD
Indendørssæsonen 2018/19

Indendørssæsonen er i fuld gang. Vi
har hold på de fleste alderstrin og der
trænes på skift i Blåhøj og Filskov.
Indendørssæsonen afsluttes for alle
hold med deltagelse i Lalandia Cup
og en afsluttende træning derefter.
Hvis du er interesseret i at prøve at
spille fodbold, kan du se træningstider på hjemmesiden og møde op til
næste træning. Alle er velkomne og
der er altid plads til flere.

TAK til de fodbold-frivillige!!

Fodboldudvalget vil gerne takke alle
de fantastiske frivillige, der træner
børnene, der dømmer fodboldkampe
og dem der ’får ting til at ske’. Vi har
en fantastisk lille fodboldklub, børnene udvikler sig og nyder at spille fodbold. Det er en fornøjelse at komme i
hallen og på stadion til træning og til
kampe og opleve den gode stemning
og de sjove øjeblikke.

Tak til jer der gør det muligt !!

Vil du gøre en forskel ??

Selvom vi har rigtig mange dygtige
trænere såvel som hjælpere, kan vi
altid bruge flere. Der er mange opgaver, der skal løses og desto flere vi er
om det, desto nemmere og sjovere er
det.

Aktuelt kunne vi godt bruge flere
fodboldtrænere, når udendørssæsonen
starter op til foråret.
Vi mangler trænere og hjælpetrænere
til både sandkasse, 3-, 5- og 8-mands
hold, så der er noget for enhver at
prøve kræfter med. Har du lyst til
nogle hyggelige timer med nogle fantastiske glade fodboldspillere??
Du behøver ikke at have erfaring som
træner, er du ung og gerne vil være
hjælpetræner, er du også meget velkommen. Der vil altid være en erfaren
træner at spørge til råds og der er
mulighed for at komme på kursus eller
gå som hjælper og søge inspiration.
Spørgsmål kan rettes til Susanne
Røndbjerg tlf. 40927911
Fodboldsamarbejdet
Filskov-Blåhøj If

Idræts lodsedler

Idræts lodsedler skal fornyes i foråret,
vi kontakter alle der har købt lodsedler om de er interesseret i at forny
deres idræts lodsedler. Vi kommer
rundt i april og maj måned.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Dine idræts lodsedler kan fornyes, ved
at betale med MobilePay på 83350.
Oplys gerne navn og numre på jeres
idræts lodsedler.
Har i ingen idræts lodsedler kan i kontakte Henrik Arvad 22489790. Vi har
lodsedler som ikke er solgt.
Vi vil selvfølgelig også gerne komme
fordi jer, som vi plejer.
Hvis I ikke har hentet gevinsterne,
kommer vi også rundt med dem.
Her er de udtrukne vindernumrene:
4 x 1. præmie på kr. 200,-		
nr. 1, 45, 96 og 145
7 x 2. præmie på kr. 150,-		
nr. 9, 143, 156, 164, 268, 340 og 374
8 x 3. præmie på kr. 100,-		
nr. 14, 62, 121, 138, 161, 183, 215 og
295
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med når vi kommer
rundt for at forny lodsedlerne.

Lederpokal

Lederpokalen gives til en person, der
har har ydet en ekstra indsats inden for
idrætsforeningen i det forgangne år.
Så kender du en, der fortjener et skulderklap, så send navn og begrundelse til sekretaer.filskovif@gmail.com
eller på papir i postkassen Amtsvejen
25d senest 10. marts 2019. Alle kan
indstilles; trænere, udvalg, spillere,
gymnaster, hjælpere m.m. og alle kan
indstille.
Uddeling sker efter afstemning til
generalforsamlingen.

Generalforsamling

Filskov Idrætsforenings generalforsamling afholdes d. 18. marts 2019 kl.
19 i hallens mødelokale, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning og handlingsplan for det kommende år.
3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab og budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Tildeling af lederpokal (afstemning).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for
2 år.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Filskov FDF:

Siden sidst...
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
8. Valg af udvalg for 2 år.
9. Eventuelt.

Andebanko

Fantastisk god opbakning til vores
andebanko den 6/11.
Ikke mindre end 95 deltog.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. marts 2019
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for at blive
en del af bestyrelsen. Har du lyst til
at høre mere om, hvad det indebærer
og hvilke muligheder der er, er du
velkommen til at kontakte bestyrelsen
for nærmere (og uforpligtende) info
Bestyrelsen

Gymnastikopvisninger

Områdeopvisning i Billund lørdag
den 9. Marts 2019. Forårsopvisning i
Filskov Viadukthallen lørdag den 16.
Marts 2019 kl. 9.30, gæsteholdet til
årets opvisning er Vandel Efterskole,
de kommer til at fylde hallen med en
masse gymnastik og energi.

LAN – Party

6/12 var der LAN – Party i Multihuset.
Igen en weekend med masser af spil
og hygge.
Skrotcontaineren står nu ved
Multihuset. Vi modtager også
erhvervsskrot, men IKKE hårde hvidevarer...
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Filskov FDF, forsat:

Kommende
arrangementer…
Fastelavnsgudstjeneste

Pga. Lalandia Cup fastelavns søndag,
holder vi fastelavnsfest ugen efter –
søndag den 10/3.
Vi starter som sædvanlig med gudstjeneste kl. 14 og derefter er der fastelavnsfest med tøndeslagning og fastelavnsboller.
Der kan købes kaffe/te, øl/sodavand
og kage.

HUSK DET HELE
FOREGÅR
I MULTIHUSET...
OGSÅ GUDSTJENSTEN
Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling i FDF
i Multihuset onsdag den 27/3 kl. 19.

Filskov Seniorklub:

Ønsker godt Nytår
til vore medlemmer
Siden sidst....

Vi har også haft pakkebanko, der var
mange pakker, det blev en hyggelig
eftermiddag, med glade vindere.
Og som altid slutter året med Lucia
optog det er Friskolens 6 klasse som
underholder os, bagefter er der gløgg
og æbleskiver - kaffe og småkager.
Dem der vil, spiller pakkeleg, en
dejlig afslutning inden vi går på juleferie.
Onsdag d. 23. januar kl. 14.00 havde
vi generalforsamling - mere om det i
næste nummer

Kommende arrangementer...

Onsdag d. 24. april kl. 14.00 har vi
foredrag det er Anne Helene Jensen
der kommer og fortæller ”fra Skagen
til Kruså med barnevogn ” ikke fordi
hun er en af de farende svende,men
fordi hun var i en krise i livet. Hun
fik en alvorlig hjerneblødning og
flere operationer derefter.
Pris: 75 kr. inkl. kaffe.
Tilmelding senest mandag d. 22. april
til Kate tlf. eller sms 25 60 14 04
Bestyrelsen
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Filskov Hjertstiudvalg:

Nytårsmarch

Søndag den 6. januar mødte ca. 50
mennesker op ved spejderhytten til
årets nytårsmarch.

Efter marchen rundt i byen kom alle
friske hjem til suppe, snobrød og andet
varmt sponseret af Stoffers Auto.

Niels Pedersen holdt talen, hvori han
kom ind omkring dette, at være frivillig. Han fortalte bl.a. om sit arbejde i
Røde kors, Børnehjemmet i Letland
og Stafet for livet.

Endnu en nytårsmarch afviklet med
mange friske deltagere.
Hjertestiudvalget :-)
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Filskov Genbrugsplads:

En hilsen fra
genbrugsvejlederne

Ja, der er jo sket noget, siden sidste
hilsen! Både negativt, men heldigvis
også positivt.
Det, vi advarede imod, nemlig den
sløsede sortering, fik konsekvenser.
Pladsen har mistet containeren til
Mursten og Tegl.
Det positive er så, at man nu gør sig
mere umage, for vi skal om muligt
forhindre, at vi mister flere muligheder for at kunne aflevere vores
”affald” her i Filskov. Det er også
vores indtryk, at de allerfleste er
af samme mening som os. Mange
har lyttet, og det er ved at gå op for
Filskovborgerne, at genbrug er nødvendig. Ressourcerne er ikke ubegrænsede.
Man bliver da overrasket over, hvor
meget vi hver især lægger i affaldsbeholderne derhjemme, og hvor meget
vi har brug for at aflevere her på
genbrugspladsen. Affaldsbeholderne
derhjemme skal vi selvfølgelig stadig
bruge.

Ikke nogen legeplads...

Genbrugspladsen er heller ikke en
legeplads. Børn må ikke selv opholde

sig på pladsen, men måske er problemet nu løst, efter at vi har fået overvågning. Overvågning har vi ønsket
helt fra planlægningsfasen. Nu har
man lyttet til os, og vi blev de første
her i kommunen, der fik kamera sat
op.
Man bliver kontaktet af kommunen,
hvis man ikke overholder de opstillede regler. På Affalds-ABC’en, som
hænger på bagvæggen ud mod pladsen, kan man få afklaret, om emnet
må afleveres her eller skal på en af de
2 store pladser, i Billund eller syd for
Grindsted.

Hvor mange husker på,
at kommunen, det er jo os
borgere?

Vi skal dække de udgifter, der bliver,
når vi ikke sorterer rigtigt. Sætter du
blot dit elektronik, kemikalier, store
møbler eller emner, der hører under
begrebet ”Deponi” (se sidste Info
eller gå ind på vores hjemmeside
under Filskov Infoland), ja, så skal
det afhentes, og hermed pålægger du
dig selv og alle os andre borgere en
udgift.
fortsætter næste side

9
Filskov Genbrugsplads, forsat:

Hvad skal vi også blive bedre til?
•

at folde papkasserne ud

•

at lukke lågerne på containerne
- det står jo også på siderne!

•

at putte øldåserne i aluminiumsbeholderen inde i den store skibscontainer
- det står også på jerncontaineren

•

at lægge haveaffaldet så tæt på
volden som muligt, for så er der
plads til meget, meget mere

Containerne til indendørs- og udendørs træ volder os alle problemer.
På det store skilt sidder der et mindre,
som kan være dig en hjælp.

undertekst på skiltet:
OBS Imprægnering kan være farveløs

fortsætter næste side
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Filskov Genbrugsplads, forsat:

Hvorfor?

I sidste Filskov Info efterlyste vi
flere, der går ind for genbrugsideen
og derfor gerne vil være en del af
vejlederteamet her i Filskov. Det er
nemlig ikke en uoverkommelig opgave at bidrage til alles bedste. Ingen
har meldt sig.
Forklaringerne har været:
•

at man går på arbejde

•

at man har børn

•

at man selv/familien går til sport

•

at man har andre tillidshverv

Vi vover den påstand, at næsten alle
kunne være med i vores team, da vi
altid kan tilpasse vagten og hyppigheden til den tid, du kan afse. Vi har nu
vagten hver 5. uge i i 2½ time fordelt
på 2 dage. Oftere bliver det ikke.
Filskov er den by, der har færrest
genbrugsvejledere. Tænk, om vi fik
en ”venteliste”.

Vi vil være taknemmelig, hvis du
tilbyder din hjælp.

men måske er det den gruppe, der
har mest gavn af denne plads, da der
spares tid og benzin.

Du kan kontakte os på mailadressen
filskovgenbrug@outlook.dk
Jens Peter, Poul, Finn, Harry, Leif,
Jens Erik og Birgit
Genbrugsvejledere

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

Baby og minisalmesang
BabySalmesang: 0-12. mdr.

Minisalmesang. 1 år til og med 3 år

Babysalmesang
Onsdage kl. 9.30-10.15

MiniSalmesang
Tirsdage kl. 16.15-17.00

Uge 8 d. 20/2: Filskov Kirke.

Uge 10 d. 5/3: Filskov kirke.

Uge 9 d. 26/2: Filskov kirke.

Uge 11 d. 12/ 3: Filskov kirke.

Uge 10 d. 6/3: Filskov kirke.

Uge 12 d. 19/3: Filskov Kirke.

Uge 11 d. 13/3: Filskov kirke.

Uge 13 d. 26/3: Filskov kirke.

Uge 12 d. 20/3: Filskov Kirke.

Uge 14: d.2/4: Filskov kirke.

Uge 13 d. 27/3: Filskov kirke.

Uge 15: d. 9/4: Filskov kirke.
Spaghettigudstjeneste i Filskov kirke
kl. 17.00

Uge 14: d. 3/4: Filskov kirke.
Uge 15: d. 10/4: Filskov kirke.

Søndag den 14/4 Afslutning

kl. 10.30 med familie gudstjeneste i
Filskov kirke

Søndag den 14/4 Afslutning

kl. 10.30 med familie gudstjeneste i
Filskov kirke
fortsætter
næste side
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Filskov Kirke, forsat:

Søndag den 3. februar kl. 19.30 i Filskov kirke
Kyndelmisse gudstjeneste

Kyndelmisse markerer, at vi er halvvejs gennem vinteren. I glæde over, at lyset er
på vej tilbage holder vi en stemningsfuld lysgudstjeneste med ord til eftertanke.
Kirken vil være fyldt med levnede lys.
Efter gudstjenesten får vi ”Kyndelmisse pandekager”

Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 i Blåhøj Muithus
Sogneaften for Filskov og Blåhøj med Esben Kjær
”Sorgen er en kraft”

Gratis entré
Esben Kjær er journalist, forfatter og radiovært. Foredraget ”Sorgen er en Kraft”,
holdes på baggrund af hans bog fra 2016:
”Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde”
fortsætter næste side

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...

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

Det sker i Filskov
FEBRUAR

3. Filskov Kirke: Kyndelmisse Gudstjeneste kl. 19.30.
4. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
6. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
8. Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00.
9. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
11.-15. Filskov Friskole og Børnehave: Vinterferie.
18. Filskov Friskole og Børnehave: Basketstævne 6.-8. kl.
		 Hedegaard & Karlskov Friskoler.
18. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Generalforsamling/Årsmøde kl. 19.00
		 i arkivet. Filskov Lokalarkiv er vært v/kaffe & brød. Der vises billeder.
20. Filskov Kirke: Opstart Babysamlesang kl. 9.30-10.15 i Filskov kirke.
25. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
26. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Udstilling i Billund Centret, i sam		 arbejde med arkiverne i Billund Kommune. Vores tema: Kløverstierne i 		
		Filskov. Åbning d. 26. feb. kl. 14.30. Udstillingen løber til 26. marts.
26. Filskov Friskole og Børnehave: Best. Møde.
26. Filskov Friskole og Børnehave: Forskolemøde
		 - forældre til forskolebørn.
26. Filskov Kirke: Babysamlesang kl. 9.30-10.15 i Filskov kirke.
26. Filskov Kirke: Sogneaften kl 19.30 i Blåhøj Multihus - Gratis éntre.

MARTS

1.-3.
4.
3.
4.
5.
6.
8.
10.
11.-13.
14.
16.
18.
18.
18.-21.
22.
22.

Filskov Friskole og Børnehave: LaLandia Cup.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringssøndag.
Filskov Friskole og Børnehave: Fastelavn - Børnehave og Skole.
Filskov Kirke: Opstart Minisamlesang kl.16.15-17.00 i Filskov kirke.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00.
Filskov FDF/Filskov kirke: Fastelavnsfest i Multihuset - start kl. 14.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 9. kl.
Filskov Friplejehjemmets Venner: Høredag kl. 14.30.
Filskov Idrætsforening: Gymnastikopvisning kl. 9.30
Filskov Idrætsforening: Generalforsamling kl. 19.00 i hallen.
Filskov Friskole og Børnehave: Far/Bedstefar - dag, SFO og skole.
Filskov Friskole og Børnehave: Introkurser 8. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Sciencedag 8. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Baboon City, SFO og skole.

Det sker i Filskov
MARTS

25.
26.
27.
28.
29.

Filskov Friplejehjemmets Venner: Modeshow kl. 14.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Kordag 4. kl.
Filskov FDF: Generalforsamling i Multihuset kl. 19.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Best. møde.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.

APRIL

1. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
1. Filskov Friskole og Børnehave: Start før-skolebørn.
1.-5. Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge for skolen - Filkøbing.
3. Filskov Friplejehjemmets Venner: Reporto sko kl. 10-15.
4. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
4. Filskov Friskole og Børnehave: Skolefest - Filkøbing.
5. Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00.
6. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
9. Filskov Kirke: Spaghettigudstjeneste kl. 17 i Filskov kirke.
10. Filskov Kirke: Påskekoncert i Filskov Kirke m/Lise Petersen kl. 19.30.
11. Filskov Friplejehjemmets Venner: Musik og Quiz med Steen Nielsen
		 kl. 14.30.
12. Filskov Friskole og Børnehave: Affaldsopsamling.
13.-22. Filskov Friskole og Børnehave: Påskeferie.
24. Filskov Seniorklub: Foredrag med Anne Helene Jensen kl. 14.00.
25. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus.
25. Filskov Friskole og Børnehave: Best. møde.
27. Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag.
30. Filskov Friskole og Børnehave: Generalforsamling Friskolen på 		
		Sognegården.

MAJ

3. Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00. - afslutningsbal.
4. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
4. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Mindehøjtidelighed ved 		
		 "Flyverstenene" på Brunbjergvej kl. 18.00 og derefter på Vildkjærvej.
		 Efterfølgende kaffe i Arkivet.
6.-8. Filskov Friskole og Børnehave: Skr. Afgangsprøver 9. kl.
12. Filskov Friskole og Børnehave: Konfirmation 7. kl.
14. Filskov Friskole og Børnehave: Cykellistprøve 6. kl.
		

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

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

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Februar:
		
7.
		 21.
						
						
23.
			 			
		
Marts:

Møde ved Jørgen Johansen, Sognepræst i Hejnsvig.
Møde ved Frank Kristensen, Ødsted. Konsulent i E.L.M Studere også til
terapeut. Der er fællesspisning. Maden koster 50 kr. voksen/ 20 kr. børn.
Medbring egen service. Indsamling til det lokale IM arbejde.
Rengøring og vedligeholdsdag. Vi mødes kl. 9.30 til fælles morgenmad.
Færdig kl. 12.00

		 7.
						
14.
						
						
22.-24.

Møde og generalforsamling for Filskov IM - ved Sten Frøjk Søvndal,
Sognepræst i Grindsted.
Kreds kvindedag kl. 14.00 ved tidl. sygeplejeske Annette Fibiger Hansen
og tidl. missionær Preben Hansen, Nibe. Efterfølgende møde for alle
kl. 19.30. Mødet er i Vorbasse.
Familie lejr på Holmsborg - mere info følger.

April:
		 4.
						
		

25.

Familieaften ved Børneklub ved Britta Bank Møller, Korning.
Konsulent i DFS. Fællesspisning kl. 18.00. Møde start kl. 19.00.
Møde ved Anette Maria Ingemansen.

Maj:
		 9.
						
		

25.

Møde med Dansk Bibel Institut ved Kristoffer Enevoldsen, 			
Ungdomsrejsesekretær.
Møde ved Bo Arvid Knudsen, Præst ved Herning kirke. Medlem af HB.

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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”Det interessante ved sorg er ikke, at den gør så
ondt. Det interessante er, hvordan den kommer
til at ændre alt, hvad vi tænker og tror om livet
– hvem vi er som mennesker, resten af vores liv.”
Sådan siger journalist og P1-vært Esben Kjær, efter at han mistede sin syv-årige
søn Sebastian til kræft. Han er forfatter til bestselleren ”Min usynlige søn –
kunsten at leve med sine døde resten af livet” (Gyldendal 2016) – en delvist
personlig, delvist research-baseret bog, der samtidig er en krads kritik af vores
fattige forhold til døden.
Esben nøjes ikke med at se sorg som et terapeutisk problem, der skal løses, men
beskriver som noget nyt sorg som en transformerende kraft, der ændrer alle
aspekter af folks liv. Og som vi derfor skal forme. Og vi skal gøre det i samarbejde med de døde. De går nemlig ikke væk, de lever videre indeni os – som en
skabende kraft. Vi kommer med andre ord til at have et levende forhold til de
døde resten af vores eget liv.
Det var i øvrigt Sebastians dengang 10-årige storebror David Cozmo, der ved at
tegne sin lille bog ”Hvordan man har en usynlig bror” satte hele rammen om,
hvad familien i dag tænker og tror om Sebastian – og som inspirerede til tankerne
i ”Min usynlige søn”. Tro er nemlig nødt til at være konkret.

Søndag den 10. marts kl. 14.00 fastelavnsgudstjeneste
i Filskov FDF Multihus
P.g.a. Lalandia Cup fastelavns søndag, holder vi fastelavnsfest ugen efter - den
10. marts. Vi starter med fastelavnsgudstjeneste, og fortsætter med at slå katten
af tønden - i år foregår det hele i FDF Multihuset.
fortsætter næste side
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Tirsdag den 9. april kl. 17.00 i Filskov Kirke
Spaghettigudstjeneste

og afslutning for minikonfirmander i Blåhøj og Filskov.
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde, og holder en festlig gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i missionshuset.
Arrangementet slutter ca. kl. 18.30

Onsdag den 10. april kl. 19.30.
Påskekoncert i Filskov kirke med Lise Petersen
Påskesalmerne i ny forklædning

I den folkelige bevidsthed kan påskesalmerne ofte stå i skyggen af de
populære julesalmer. Men til påskekoncerten med Lise Petersen bliver
påskesalmerne trukket frem i lyset og
opstandelsesbudskabet får en helt ny
rytmisk lyd inspireret af folk, akustisk
pop og nordisk visetradition.

Dramatiske salmer

“Påskesalmerne er ofte voldsomme
og stærke i deres billedsprog. Flere af salmerne kredser om store og tunge emner
som liv, død og skyld, og det kalder jo på dramatiske musikalske virkemidler”,
siger Lise Petersen og fortsætter: "Men samtidig rummer salmerne også lyset og
håbet, og det skal vores musik naturligvis også afspejle.
fortsætter næste side
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Påskens drama er kulminationen på
det, der begynder med barnet i krybben og fører frem til den tomme grav
påskemorgen, og ingen er bedre til at
formidle den rejse ind i mørket og ud
i lyset end de gamle salmedigtere. I
påskesalmerne bliver det store drama
nemlig ikke bare en fjern fortælling,
men personligt og nærværende”, forklarer Lise Petersen.
Påskekoncerten i Filskov kirke med
Lise Petersen er en stemningsfuld
musikalsk optakt til påsken der
rammer alle aldre og kommer vidt
omkring følelsesregistret.

Filskov Fællesantenne:

Kanalændringer

Så sker der snart ændringer på kanalerne i de forskellige pakker. Midt
i januar startede YouSee en større
opdatering rundt i hele landet. Det
vil ske i etaper og i Filskov fællesantenne er opdateringen planlagt til
start tirsdag d. 12. februar kl. 01.00
og forventes afsluttet tirsdag. d 12.
februar kl. 10.00
Og hvilken betydning får det så.
Der vil ske følgende: Viasat Golf
og Discovery Science kommer i
YouSee's Fuldpakke
• De der har Fuldpakken (Tillægspakke) får Viasat Golf og Discovery Science som nye kanaler i
deres tv-pakke. Det skyldes, at
kanalerne Nat Geo People og
TNT er lukket.
Comedy Central skifter 7.-8. januar
2019 navn til Paramount Network

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

• Kanalen viser et bredt spænd af
internationalt kvalitetsindhold fra
MTV, Comedy Central, TV Land
og Channel 5. Morgentimerne på
Paramount Network er reserveret
fortsætter næste side
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til de mindste og vil fra kl. 05-09
vise de bedste børneprogrammer
fra Nickelodeon.
Kanaler, som er lukket og udgået som
Ekstrakanaler og Bland Selv
• C More Golf, Discovery Showcase og Discovery World er lukket og udbydes ikke længere som
Ekstrakanal eller Bland Selvkanal

YouSee ændrer også lidt på
kanalrækkefølgen

Samme dag som kanalomlægningen
bliver udført (12. februar) bliver der
også ændret på kanalrækkefølgen.
Det betyder, at der ændres i rækkefølgen for enkelte kanaler bl.a. for
at give plads til den nye kanal,
Xee.
Ny kanal-

Kanal

plads

TV2
TV3
XEE
DR2
DR3
DR K
MTV
Viasat Golf
Discovery Science

2
3
4
19
20
21
24
40
47

Bemærk!

Xee vil ved lancering den 20. januar
ligge på kanalplads 62. Først ved
kanalomlægningen 12. februar bliver
Xee flyttet til kanalplads 4
Viasat Golf og Discovery Science
kan ses i YouSee' s Fuldpakke
(Tillægspakke) fra 7. januar 2019.
Viasat Golf på kanalplads 51 og
Discovery Science på kanalplads 19.
Først ved kanalomlægningen flytter
kanalerne til deres nye faste kanalpladser: Viasat Golf på kanalplads 40
og Discovery Science på kanalplads
47.
fortsætter næste side
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Lidt om YouSee’s nye
kanal Xee

Xee er en dansk underholdningskanal, der vil være tilgængelig som
både tv-kanal og via streaming fra
web, app eller tv-boks. Xee bliver
en del af YouSee's Grundpakke, og
vil sende et unikt mix af originale
danske programmer og amerikanske
kvalitetsserier.
Xee er et samarbejde mellem YouSee
og Hollywoodstudiet FOX. Kanalen
har eksklusive rettigheder til en lang
række serier og programmer, som
ikke kan ses andre steder. Og vil
løbende vise danmarkspremiere på
nogle af verdens største serier og nyeste sæsoner.

Generalforsamling

Onsdag d. 30. januar afholdt Filskov
fællesantenne generalforsamling i
viadukthallen. Mere fra mødet følger i næste nummer af info eller kan
læses på vores facebook side.

Nyheder i Bland-selv
pakken

YouSee giver dig nu også muligheden for at vælge streamingtjenesterne
Nordisk Film+ og FOX+, hvis du har
en tv-pakke med Bland Selv.

Nordisk Film+ indeholder de bedste
film fra Danmark og Norden kombineret med internationale storfilm, som
du kan se, når du vil.
FOX+ giver dig adgang til et kæmpestort udvalg af amerikanske serier. Fx
masser af animerede komedieserier og
spændende dramaer.

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
fortsætter næste side
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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
Facebook

på

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.
fortsætter næste side
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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.

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:
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
fortsætter næste side
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Andre YouSee bokse - som Sagem:
Netværks-id: 130
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.

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.
https://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

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

