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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2020.
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

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

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

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 FDF:

Sæt kryds i kalenderen…
Fastelavnsfest den 23/2 kl. 14.
Vi holder fastelavnsgudstjeneste i
Multihuset. Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning og fastelavnsboller.
Entre 40,- pr. person børn og voksne
– børn under 3 år er gratis.
LAN-Party fredag den 27/3 kl. 18.
Slutter lørdag den 28/3 kl. 15.
Pris 75,-. Prisen inkluderer morgenmad og frokost lørdag, du har spist
aftensmad inden du kommer fredag

aften. Medbring slik, chips og sodavand til eget forbrug. Fra 4. klasse og
opefter. Tilmelding til Søren Nielsen
på 40881409. En weekend med masser af spil og hygge.
Sponsorbanko den 1/4 kl. 18.30.
Dørene åbnes kl. 18. Vi slutter kl.
20.30. Der kan købes kaffe og kage –
øl og vand.
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Filskov Seniorklub:

Siden sidst...

Har vi haft bankospil vi var 33 personer det var dejligt med den store
opbakning og en god eftermiddag.
Vi har også afholdt julefrokost, der
var der også stor opbakning, rart at
se så mange af vore medlemmer. En
hyggelig dag.
Vores Lucia optog og pakkespil var
også godt besøgt, der var 10 børn
som sang for os og bagefter fik vi
gløgg, æbleskiver og kaffe. Så var der
pakkespil, for dem der havde en lille
pakke med.

Kommende arangementer...
Onsdag d. 29. januar kl. 14.00
Generalforsamling

Onsdag d. 22. april kl. 14.00

kommer kørelærer Thrane og fortæller om nye skilte og regler i trafikken.
Pris. inkl.kaffe 50 kr.
Tilmelding senest mandag d. 20. april
til Mona tlf. el. sms 23 32 86 58
PS. Selvom man ikke er medlem af
Seniorklubben må man gerne tilmelde sig.

Onsdag d. 20. maj udflugt.

En tur i genforenings tegn.
AFGANG FRA KIRKEN kl. 8.30
Skibelund krat – Elmegården hvor
vi spiser middag – Christiansfeld
med rundvisning og vi slutter på
Skamlingsbanken. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
Pris medlemmer. 500 kr. - øvrige 600
kr.
ABSOLUT SIDSTE TILMELDING;
SØNDAG D. 17. MAJ
TIL
ELISABETH TLF. EL. SMS 23 31
59 83
Onsdag d. 17. juni ferie
Onsdag d. 12. august opstart efter
ferie.
Bestyrelsen
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Filskov Idrætsforening:

Generalforsamling

Filskov Idrætsforening afholder generalforsamling mandag d. 16. marts
2020 kl. 19.00 i Viadukthallen.

Lederpokal

Lederpokalen gives til en person der
har gjort en ekstra ordinær indsats
i idrætsforeningen. Alle kan indgive indstillingerne og de sendes til
Formand.filskovif@gmail.com eller
lægges i postkassen Stationsvej 18. Vi
stemmer om hvem der skal have tildelt pokalen på generalforsamlingen.

Årets unge frivillig

Årets unge frivillige er en tak til en
af de mange unge som er hjælper i
foreningen, alle under 18 år som har
hjulpet kan indstilles. Alle kan indgive indstillingerne og de sendes til
Formand.filskovif@gmail.com eller
lægges i postkassen Stationsvej 18.
Vi stemmer om hvem der skal have
tildelt titlen på generalforsamlingen.
Sidste frist for indstillinger til både
"Lederpokalen" og "Årets unge frivillige" er søndag d. 15. marts.

Idræts lodsedler

Idræts lodsedler skal fornyes i foråret,
vi kontakter alle der har købt om de
er interesseret i at forny deres idræts
lodsedler. Vi kommer rundt i april og
maj måned.
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. 55, 85, 285 og 296
7 x 2. præmie på kr. 150,nr. 11, 61, 86, 254, 279, 327 og 330
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

8 x 3. præmie på kr. 100,nr. 13, 124, 178, 208, 233, 234, 334
og 396
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med når vi kommer
rundt for at forny lodsedlerne.

Nyt fra håndboldafdelingen
Hvordan går det holdene?

Vi er nu halvvejs i sæsonen 2019/2020,
og det er tid til at gøre status.
For vores fire tilmeldte seniorhold i
turneringen har sæsonen indtil videre
været lidt blandet men med overvægt
af det positive.
For herreholdene er det gået således,
at 2. holdet, efter en flot oprykning i
sommers til serie 2, er gået den direkte
vej igennem serie 2 og er nu efter julepausen endt i serie 1 – Flot arbejde
af holdet og trænerne Jan Djurhus og
Lasse Kliver.
For 1. holdet har sæsonen i serie 1
budt på en flot 2. plads i puljen.

Med oprykning af 2.holdet til serie 1
spiller begge herrehold nu i serie 1,
men dog fordelt i hver deres pulje, så
de ikke skal møde hinanden i turneringen. Aktuelt er begge hold kommet
godt fra start efter julepausen med to
sejre ud af to mulige til 1. holdet, og
2. holdet er startet med en sejr og en
uafgjort – FLOT!
Det var med spænding at halvsæsonen
for 1. hold damer i Jyllandsserien blev
imødeset. Mange tidligere spillere var
tilbage efter barsel kombineret med
nye spillere betød det, at holdet skulle
spilles sammen. Som frygtet blev
halvsæsonen svær, og en uundgåelig
nedrykning til serie 1 blev en realitet.
Holdet kæmper dog godt for det, og
sammen med træner Nikolaj Hviid tror
vi på, at 2. halvsæson vil byde på lidt
mere medvind. Aktuelt er holdet kommet fornuftig fra start i serie 1 med en
sejr.
fortsætter næste side
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For 2. holdet i serie 3 har der ligeledes
været en del nye spillere, som skulle
spilles sammen. Det er gået over al
forventning, og holdet kan efter 1.
halvsæson notere en flot 2. plads. Også
her er holdet kommet godt fra start
efter jul med en sejr efter 1. runde. –
FLOT!

Nye initiativer i håndbold

I løbet af efteråret er der startet håndbold op for de allermindste i Filskov.
Håndboldholdet hedder Trille Trolle
og ledes af Rikke Jørgensen. Holdet
er for børn i aldersgruppen 3 til 6 år
og træner hver tirsdag fra kl. 17.00 –
17.30. Træningen er boldleg sammen
med forældre.

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

Kort før jul er der startet håndboldtræning for drenge og piger i alderen fra 8-12 år. Træningen ledes
af Søren Elnegaard og foregår hver
tirsdag fra 17.30 – 18.30. Holdet er
ikke tilmeldt turnering, men forventer
ved sæsonafslutning at arrangere en
opvisningskamp. Kom og vær med,
hvis du har lyst til at afprøve om håndbold er noget for dig 12
Fra sæsonstart har vi i håndboldudvalget ønsket at inddrage seniorspillerne
mere i klubben og arbejdet heromkring. Således har alle spillere udfyldt
en seddel, hvor de har givet udtryk
for hvilke frivillige opgaver, de har
mulighed for at hjælpe med (dommerbordsvagter, halrengøring mv) Alt
sammen for at aflaste os i udvalget, og
tanken er, at hvis opgaverne fordeles
ud på ca. 40 seniorspillere, er opgaverne ikke større, end alle kan overkomme det. Der er taget godt imod
initiativet, og det fungerer rigtigt godt
– Tak til alle spillerne.

fortsætter næste side
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Brag i hallen

Den 8. december var der brag i hallen,
hvor alle fire seniorhold skulle spille
på hjemmebane. Britta havde arrangeret mulighed for fællesspisning i
hallen, hvor hun havde stillet en julebuffet op. Ca. 50-60 mennesker benyttede sig af tilbuddet i løbet af dagen,
og vi håber, at endnu flere benytter sig
af det næste gang – Tak til Britta.
Desværre meldte modstanderne til
herrernes 1. hold fra, så der blev kun
tre kampe – Måske modstanderne
havde hørt, hvilket "inferno", som
ventede dem i Filskov 12. Udover et
pænt tilskuerfremmøde, var der arrangeret en gruppe børn (ca. 20 stk.),
som med hjælp af trommer, horn og
tilråb skabte en anderledes oplevelse
for spillerne. Derudover blev der
spillet musik i hallen og flittigt kommenteret af det veloplagte dommerbord med Peter Jørgensen og Claus
Junge.
SÆT KRYDS...
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen d. 7/3, hvor der næste gang er

brag i hallen – så kom endelig i hallen
og få en god oplevelse! Håndboldudvalg, børn og spillere glæder sig allerede.
Vi ses 12
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Filskov Lokalhistoriske Arkiv:

Et lille stykke af Hjortlundgårds historie fundet i Åge Jakobsens samlinger.
Hjortlundgård har før 1579 hørt under
kronen og i 1579 overgår den fra kronen til Koldinghus.
Ca. 1661 Hjortlund beboes af fæsteren Bertel Nielsen som betegnes som
cannice tjener, dvs. at det er domkirken i Ribe der ejer den.
1683 Hjortlund er igen gået over til
kronen idet der i markbogen står:
Hjortlund, Hans Kongl. Majestæts
Rytterbonde 1. Fæstebonde Niels
Bertelsen. Det er temmelig sikkert en
søn af Bertel Nielsen.
1720 Peder Christensen køber
Hjortlundgaard på auktion i
Koldinghus.

HUSK

Generalforsamling
mandag d. 17. februar 2020
kl 19.00

1766 og 1768 Pastor Bang indberetter
til bispen i Ribe: Dog sker der også
fremskridt. Hjortlund og Hvelplund,
der for 100 år siden ikke var andet end
nogle små fårehuse, er nu blandt de
bedste ejendomme her i sognet.
” I Hjortlund, som ligger strax ved
bemeldt Filskov skal have været
mængde af hjorte i en krat eller lund,
som der skal have været ”.
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Filskov Billardklub:

Klubben tjener både et socialt og et
sportsligt formål.
Klubben er en nøgleklub, så medlemmerne bestemmer selv, hvor meget
der vil benytte faciliteterne.
Klubben har for tiden 20 medlemmer.
Der er mulighed for at deltiage i
interne turneringer, samt en Old Boys
turnering.

Interesserede kan indmelde sig ved
henvendelse til flg. bestyrelsesmedlemmer:
Formand Helmut Hansen
Tlf. 75 34 82 62
Næstformand Theodor Lassen
Tlf. 30 24 93 07
Medlem Ole Larsen
Tlf. 30 56 62 33

Klubben råder over 2 stk. 1/1 match
borde.

Kasserer Poul Erik Bruun
Tlf. 21 45 53 44

Filskov Billardklub har spillelokale i
Viadukthallen, Blåhøjvej 10 - Filskov.

Intet indskud
Kontingent 500,- kr. Halvårligt.

Kom og prøv de 2 første
måneder GRATIS

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

1.
3.
4.
5.
7.
10.-14.
17.
		
17.
18.
20.
23.
24.
25.
		
27.
28.-29.

Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Kirke: Kirken til hverdagsbrug kl 17 i Filskov kirke.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Skolekoncert 6.-9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Vinterferie.
Filskov Friskole og Børnehave: Basketstævne 6.-8. kl med Hedegaard
og Karlskov Friskoler.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Generalforsamling kl. 19.
Filskov Kirke: Opstart Minisalmesang kl. 16.15 - 17.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Valgfagsperiode 3 start.
Filskov FDF/Filskov Kirke: Fastelavnsfest kl. 14 i Multihuset.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus. Fastelavn BH og skolen.
Filskov Kirke: Sogneaften med open doors kl. 19.30 i konfirmandstuen
i Blåhøj Præstegård.
Filskov Friskole og Børnehave: Orienteringsmøde nye før- skolebørn.
Filskov Friskole og Børnehave: Lalandia- Cup.

MARTS

1.
1.
2.
4.
4.
7.
10.
16.
16.-19.
22.
25.
27.

Filskov Friskole og Børnehave: Lalandia-Cup.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringssøndag.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Stormøde friskolerne.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Idrætsforening: Brag i Hallen
Filskov Friskole og Børnehave: Kordag 4. kl.
Filskov Idrætsforening: Generalforsamling kl. 19 i Viadukthallen.
Filskov Friskole og Børnehave: Introkurser 8. kl.
Filskov Kirke: Afslutning Minisalmesang kl. 10.30 i Filskov kirke.
Filskov Kirke: Spaghettigudstjeneste kl. 17 i Blåhøj kirke.
Filskov FDF: LAN-Party kl. 18 i Multihuset.

Det sker i Filskov
APRIL

1.
1.
4.
6.
6.-13.
18.
20.-24.
22.
26.-1/5.
30.

Filskov FDF: Sponsorbanko kl. 18.30.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Påskeferie.
Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge.
Filskov Seniorklub: Fordrag med kørelærer Thrane kl. 14.00.
Filskov Friskole og Børnehave: 6.-7. kl. Bornholm.
Filskov Friskole og Børnehave: Valgfagsperiode 3 slut. / Åbent hus.

Banner ved indfaldsvejene...
Kontaktudvalget har i samarbejde med PIPER.dk i Grindsted fået sat stativer op
ved indfaldsvejene. Banneret som monteres i stativerne skal købe hos PIPER.dk.
Pris for det første banner er 750,- kr og for de efterfølgende 3 stativer er prisen
400 kr. pr. stk. (priserne er excl. moms)
Kontakt PIPER.dk så hjælper Mette med at
lave banneret klar. Hun sætter også bannerne
op og tager dem ned igen, når arrangementet
er færdig.
Kontakt Mette for yderligere
oplysninger på 24 678 123

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

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...

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

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Februar:
		

6. 			
20. 			
						
28.-01. 			

Familieaften ved IM ved Bent Nessgaard Nielsen, kl. 19.00.
Møde ved Simon Hauge Lindbjerg, Lærer på Jakobsskolen i Århus.		
Indsamling til husets drift.
Lejr på Holmsborg.

Marts:
5.
						
		 12. 		
						
						
		 19. 		
		 21. 		
						

Generalforsamling + møde ved Anette Marie Ingemansen,
Journalist ved IMPlus
Kvindestævne i Vorbasse Sognehus, Kirkegade 19, 6623 Vorbasse
Kl. 14:00 Intet aften møde. Taler Cecilie Thams Nord Hansen, 			
Fredericia. Cecilie er ansat i Bibellæserringen.
Møde ved Vagn Andersen, Fritidsforkynder fra Skjern.
Forårs rengøring i missionshuset. Vi mødes kl. 9:30 og starter med
rundstykker. Medbring gerne rengøringsgrej og andet:-)

April:
		
2. 		
						
16. 		
						
30. 		

Soldatervennerstævne ved Ruth Brik Christensen, Kølkær Tidligere
medarbejder og udsendt for Soldatermission.
Familieaften v. Børneklubben med spisning (Mad ved børneklubben)
ved Brian Thorø.
Møde ved Heri Elttør.

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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Viadukthallen:

Godt Nytår!
Vi vil gerne sige tak for alle besøgene
i hallen i det forgangne år.
Det nye år kom godt i gang med en
hovedrengøring den 11/1, hvor der
var mange fremmødte. Det var SÅ
GODT at det faktisk betød, at vi både
nåede lidt mere i dybden nogle steder,
samtidig med at vi var færdige i god
tid. TUSIND TAK for det! Lad det
blive den nye standard :-) Husk at
tilmelde jer frivilligfesten som bliver
afholdt det kommende efterår. Det er
velfortjent!!

Alt hjælp kan bruges, stort som småt.
Jo flere hænder der kan hjælpe til, jo
mere kan vi holde åbent til hverdag og
jo færre gange skal der trækkes på de
samme personer. Så tag evt. en ven/
veninde med under armen når du tager
kontakt til os. Det vil være super med
et par stykker mere til at servicere :-)
Rigtig godt nytår ønskes til alle.
Viadukthallens bestyrelse

Vi vil også lige slå et slag for at give
en hånd med i cafeteriaet. Vi vil rigtig
gerne have flere hænder til at
hjælpe her. Både til hverdag
og når der er arrangementer i
hallen. Ring eller skriv gerne
til én fra bestyrelsen eller til
Britta Pedersen.

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

ARRANGEMENTER

Tirsdag den 4. februar kl. 17.00 i Filskov kirke
KIRKEN TIL HVERDAGSBRUG
Vi holder igen fyraftensgudstjeneste for de voksne
ved: "Kirken til hverdagsbrug" det bliver en kort
gudstjeneste, med ord til eftertanke og lidt anderledes
musik. Denne aften samles vi om kyndelmisse. Det
hele sluttes af med en lettere anretning.
Vi slutter kl. 18.30.

Tirsdag den 18. februar kl. 16.15-17.00
OPSTART MINISALMESANG

for Blåhøj og Filskov
MiniSalmesang er et gratis tilbus for alle børn i alderen
1 - til og med 3 år og deres forældre/bedstforældre.
Forløbet strækker sig over 5 gange tirsdag eftermiddage og afsluttes med en familiegudstjeneste d. 22. marts.

Tirsdag den 25. februar kl. 19.30
i konfirmandstuen i Blåhøj præstegård

SOGNEAFTEN MED OPEN DOORS

"Open Doors" er en missionsorganisation, som har ét formål: At hjælpe kristne med at holde fast i troen i selv de
mest fjendtlige områder. Dette har vi gjort i mere end 60 år
i form af nødhjælp, uddannelse, kristen litteratur og sociale
projekter.
			

Tirsdag den 25. marts kl. 17.00 Blåhøj Kirke
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
OG AFSLUTNING FOR MINIKONFIRMANDER
I BLÅHØJ OG FILSKOV

Vi holder en festlig gudstjeneste i
børnehøjde. Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i præstegården.
Arrangementet slutter ca. kl. 18.30
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Kompensation til Bland selv
kunder

Det var mildest talt en helt forfærdelig start på det nye år for YouSee
med store tekniske problemer ved
Bland-selv pakkerne da kanaler skulle skiftes.
De mange problemer og frustrationer
som Bland-selv-kunderne oplevede
har man nu taget konsekvensen af.
Man har besluttet at give en kompensation med 3 ekstra point at vælge
for og som vil være gældende i 3
måneder.
Det vil gælde fra et tidspunkt i marts.
Alle Bland selv kunder det vedrører

vil blive kontaktet direkte af YouSee
hvor man vil informere om hvad man
skal gøre og hvornår det gælder fra.
Er man stadig i tvivl om de mange
ændringer der er foretaget i tv-pakkerne kan man stadig læse om de nye
tiltag på yousee.dk/tv2020

Generalforsamling i Filskov
fællesantenne.

Filskov fællesantenne afholder generalforsamling onsdag d. 29. januar kl.
19.30 i Viadukthallens mødelokale.
Mere om generalforsamlingen i næste
nr. af Info.
fortsætter næste side
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Kanalomlægninger

Der er sket en del ændringer i kanaludbuddet. Derfor foretager YouSee
igen i januar den årlige kanalomlægning og opdatering. I Filskov foregår/
foregik det torsdag d. 23 januar fra kl.
01.00 til kl. 20.00.
Ved nogle fjernsyn er det nødvendigt
at foretage en ny kanalindlæsning for
at det hele passer. De fleste fjernsyn
i dag samt tv-boksene klarer det dog
selv og man behøves ikke at foretage
sig noget.

Bland selv-pakke hos You See

Der har fra det nye år været en del
fokus på bland-selv pakkerne. Ikke
mindst fordi YouSee havde store problemer med at få det til at fungere
da de store kanalændringer skulle
foretages.
Men der er ingen tvivl om at BlandSelv er et godt valg hvis man selv vil
vælge hvilke tv-kanaler man vil have.
Bland selv pakken funger på en enkel
og overskuelig måde. Det hele kører
efter et pointsystem. Som udgangspunkt får man grundpakken og så et
antal point at vælge for afhængig af
hvilken pakke man vælger.

Udover de almindelige kanaler har
YouSee indgået aftale med en lang
række streamingstjenester som man
også kan vælge med de antal point
man har. Blandt andet Netflix, Dansk
filmskat og Nordisk Film. Så her kan
man faktisk få tjenester man ellers
skal købe som selvstændige pakker til
at indgå i sin tv-pakke.
Ønsker man at skifte til Bland selv
pakken skal man kontakte You See.
Kig på deres hjemmeside for at læse
meget mere om bland selv pakkerne.
Og vil man skifte fra en almindelig
tv-pakke til Bland-selv pakke er det
gratis at gøre hos Filskov fællesantenne.
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

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.
fortsætter næste side
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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.
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 tvbokse 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 opfor-

dre 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.
fortsætter næste side
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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:
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
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

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

