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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. april 2021.
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

Kjeld Moustgaard, Kirkehusvej 21

21 46 12 45

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

Filskov Fodboldgolfklub

Tommy Christensen, Slåenvvej 4

26 35 66 49

Filskov Friplejehjem

Johan Andersen, Omme Landevej 1

75 34 81 81

Filskov Friplejehjems Venner

Sonja Laustsen, Engdraget 10

75 34 81 44

Filskov Friskole & Børnehave

Brian Nissen, Toften 24

20 73 19 65

Filskov Idrætsforening

Lise Reichstein, Amtsvejen 25D

30 27 12 85

Filskov Indre Mission

Michael Lind, Gyvelvænget 18

79 37 07 16

Filskov Jagtforening

Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31

51 71 88 18

Filskov Lokalhistorisk Arkiv

Jakob Kristiansen, Toften 11

51 24 84 75

Filskov Menighedsråd

Jørn Jensen, Fiskerivej 28

20 99 84 83

Filskov Seniorklub

Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

75 34 83 27

Filskov Vandværk

Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1

61 33 88 34

Filskov Fremtid Aps

Jan Petersen, Fiskerivej 16

21 72 52 57

Viadukthallen Filskov

Bo Henriksen, Kærtoften 15

20 30 85 27

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Viaduktfesten

Britta Pedersen, Amtsvejen 23

23 65 04 67

Medl. af Billund Landdistriksråd

Holger Willumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Medl. af Billund Byråd

Robert Terkelsen, Søvangvej 19

23 30 60 54

Regnskabsfører

Åse Jensen, Sognegårdsvej 9

27 22 85 94

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

Idræts lodsedler

Idræts lodsedler skal fornyes engang
i løbet året, vi kontakter alle der har
købt om de er interesseret i at forny
deres idræts lodsedler. Vi kommer
rundt når det er muligt igen.
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. 21, 147, 197, 372
7 x 2. præmie på kr. 150,-		
nr. 110, 150, 271, 315, 348, 359,
368
8 x 3. præmie på kr. 100,-		
nr. 42, 76, 139, 198, 254, 291, 279,
379

Der er dobbelt udtrækning da vi ikke
nåede at sælge dem i foråret.
4 x 1. præmie på kr. 200,-		
nr. 98, 183, 308, 387
7 x 2. præmie på kr. 150,-		
nr. 1, 11, 190, 251, 291, 310, 322
8 x 3. præmie på kr. 100,-		
nr. 3, 49, 81, 134, 172, 218, 296, 352
Gevinsterne kan afhentes hos Henrik
Gyvelvænget 19. Dem der ikke er
afhentet, tager vi med når vi kommer
rundt for at forny lodsedlerne.
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Filskov Seniorklub:

Hilsen fra Filskov
Seniorklub

Alle foreninger har lidt under Coronaen
i snart et år, og da Seniorklubbens
målsætning og vigtigste opgave er at
få medlemmerne til at mødes til forskellige arrangementer, så er vi bare
hårdt ramt.
Vi har måttet udsætte vores generalforsamling, indtil forsamlingsforbudet er
ophævet, og i skrivende stund er dette
umuligt at spå om. MEN bestyrelsen
vil, så snart det er muligt, lægge jeres
medlemskort for 2021 i jeres postkasse, og I vil fortsætte med at modtage
SeniorBladet i 2021.

Foreningen vil også meget gerne have
nye medlemmer, og det sker ved at
kontakte Kate Jensen på 25 60 14 04
- også gerne via SMS - så vil I straks
blive tilmeldt SeniorBladet, når kontingent på 100,kr. er betalt.
Seniorklubben har jo en hjemmeside
under Filskov Infoland og fanebladet
Ældre, og den vil vi bruge, når vi kan
starte op igen, ligesom vi vil sætte
opslag op hos Min Købmand og i
hallen.
På forhåbentlig snarligt gensyn
Bestyrelsen
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Filskov Energiselskab:

Nyt fra varmeværket

I oktober fik Filskov Energiselskab
en ny bestyrelse med udskiftning på
alle syv pladser. De nye medlemmer af bestyrelsen har i de første to
måneder gjort en ihærdig indsats for
sætte sig ind i den nødvendige viden.
Oplæringen forløb tilfredsstillende, og
juleferie blev holdt med god samvittighed. Det samme var tilfældet for det
ansatte personale, der med tilfredshed
konstaterede, at der kun var et enkelt
opkald fra værkets overvågningssystem i julen.
Gruppen af fast ansatte medarbejdere
er uændret med Niels Winther som
driftsleder. Johnny Mikkelsen transporterer gylle med tankvognen på den
første del af dagen. Peder Eriksen er
smed og kører tankvognen om eftermiddagen efter behov. Bogholderiet
varetages med få ugentlige timer
af Dorte Rønne fra firmaet All in
Office. Den første tirsdag formiddag
i måneden træffes hun fremover på
værket, medens hun de øvrige dage
løser opgaverne online fra sin bopæl
i Vejle. Som faglig konsulent benytter
vi fortsat Hans Henrik Hansen, On/Off
Management i Viborg.

Filskov Energiselskab nok mest synlig, når tankvognen kører igennem
området. I det sene forår vil I møde en
ny tankbil med vort logo. Tankvognen
bygges også denne gang af VM Tarm,
og trækkeren kommer igen fra Volvo.
Udskiftningen sker planmæssigt jævnfør budget efter fem års brug. Den
gamle tankvogn bliver solgt.
Vedlægning af nye varmerør er ligeledes noget, som vil kunne ses i bybilledet. Tidspunktet er ikke fastlagt præcis, men forvent gravearbejde til nye
huse på Slåenvej og Industrivangen.
Visionsplanen er blevet opdateret.
Filskov Energiselskab er fortsat et
grønt fjernvarmeværk, der med færrest
mulige økonomiske og miljømæssige
omkostninger skal levere miljørigtig
og klimavenlig fjernvarme til andelshavere og øvrige forbrugere. Brugen
af sort energi skal udfases fuldstændigt. Det tekniske anlæg og driften
skal løbende tilpasses tidens tekniske
muligheder og økonomiske forhold,
så vi kan være blandt landets førende
fjernvarmeværker målt på økonomi,
teknologi, klima og miljø.
fortsætter næste side
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Filskov Energiselskab, forsat:

Vore valg af varmekilder afvejer
driftssikkerhed med miljøhensyn og
økonomi.
Vi vil fortsat have en lav varmepris,
som er et nyttigt grundlag for udbygning af kundegrundlaget i eksisterende
huse, profilering af Filskov som et
godt sted at bo og for øget tilflytning.
Spørgsmålet om sponsering af aktiviteter i Filskovs er blevet diskuteret af
såvel den forrige som den nye bestyrelse. Faktum er, at Filskov Energiselskab
i lighed med andre forsyningsselskaber ikke må anvende forbrugernes
penge til formål, som ikke fremmer
værkets drift og økonomi. Sponsering
er derfor et afsluttet emne. På denne
baggrund har energiselskabet udviklet
Projekt Flere Varmekunder. Se mere
nedenfor.
Selskabets økonomien er god.
Andelshavere og øvrige forbrugere vil
heller ikke i denne varmesæson blive
opkrævet betaling for alle måneder.
Det gælder i 2021 månederne februar-juni.
Filskov Energiselskabs kontaktdata
kan ses på websiden www.filskovenergi.dk.

Projekt Flere Varmekunder

Filskov Energiselskab åbner nu for
uddeling af økonomisk støtte til projekter, der er til nytte for Filskov som
lokalsamfund og dermed som indtægtskilde for Filskov Energiselskab.
Projekterne skal profilere Filskov og
vise Filskov som et attraktivt sted for
bosættere. Beløbsrammen for uddeling
er 20.000 kroner. Beløb kan ansøges af
andelshavere og varmeaftagere, herunder medlemmer af disses hustande.
Ansøgninger sendes i mail til formanden på rosengreen@altiboxmail.
dk. Ansøgningsfristen i år er den 1.
april 2021.
Bestyrelsen
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Filskov FDF:

Som så mange foreninger er Filskov
FDF for tiden lukket ned på grund af
corona restriktionerne.
Men vi GLÆDER os til at komme i
gang igen. Vi savner at mødes med
alle vores FDF børn hver torsdag.
Håber snart at vi kan mødes igen. Vi
er SÅ klar.
Mens vi er lukket ned kan FDFerne
være med når FDFere over hele landet
gør gode gerninger og samler penge
ind til Danmarks Indsamling 2021.
FDF har indgået et nyt samarbejde
med DR Ramasjang, hvor vi sammen med de to øvrige projektpartnere,
Friluftsrådet og Danmarks Biblioteker,
skal få børn i Danmark til at gøre gode
gerninger for andre. For hver god gerning donerer Novo Nordisk Fonden
20 kroner til Danmarks Indsamling,
som i 2021 støtter børn, der er ramt af
coronakrisen.
Danmarks Indsamlingen igangsættes
11. januar og slutter med et stort
TV-show på DR den 6. februar. Det er
imellem de to datoer, at børn og unge i
FDF gennem gode gerninger kan støtte indsamlingen.

Siden sidst..

I december solgte vi juletræer ved Min
Købmand. Vi havde to søndage med
julehygge på Peters Pladsen, hvor det
blev spillet omvendt banko og gået
lucia optog til plejehjemmet. Tak til at
alle som har støttet op omkring salget
af juletræer og kom op og deltog i
julehyggen.
Sammen med Min Købmand var FDF
ude sammen med selveste julemanden
og dele godteposer ud til byens børn.
Dejligt at så mange børn stod og ventede på at de kom forbi hjemme hos
dem.

fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

Kommende arrangementer…

Vi ville jo gerne have afholdt fastelavnsfest som vi plejer, men på grund af corona er det desværre aflyst.
Vi ses til FDF !

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

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
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Filskov Fællesantenne:

Generalforsamling udsat

Normalt plejer Filskov fællesantenne at afholde generalforsamling i
sidste del af januar. I år skulle der
have været generalforsamling den
27. januar. Men med de forlængede
Corona-restriktioner er det desværre
ikke muligt at afvikle mødet denne
dag.
Når det igen bliver muligt kommer
der naturligvis hurtigt en ny dato.
Det er nok inden næste Info-blad er
på gaden så hold derfor godt øje med
vores facebook-side samt Lyngposten
hvor ny dato for generalforsamlingen
vil blive annonceret.

Priser

Filskov fællesantenne besluttede på deres bestyrelsesmøde
i december at man gerne vil
give alle foreningens trofaste
medlemmer en julegave.
Så som tidligere annonceret
i facebook-gruppen i december, har foreningen valgt at
bibeholde de nuværende priser. Det betyder at selv om
YouSee har sat priserne op på
deres pakker i 2021, så slipper
medlemmer af Filskov fælles-

antenne for denne prisstigning. I 2021
gælder samme priser som i 2020.

Nordisk Film-samarbejde med
YouSee

Med de forlængede restriktioner er
der måske et ekstra behov for at
slappe af med en god film på en
kold vinteraften. Husk at når du har
tv fra YouSee, har du fri adgang til
at streame de største danske film fra
Nordisk Film – og en række internationale storfilm – kort tid efter de har
været vist i biografen.
Få inspiration til flere tv-oplevelser
på yousee.dk/tv2021.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Kanalregulering

Vi har fået flere henvendelser ang.
radiokanaler via tv-stikket som man
pludselig ikke kunne finde efter nytår.
Og det er der en god grund til.
Ved YouSee’s årlige kanalomlægning
omkring nytår er en af ændringerne
nemlig, at man har valgt at fjerne
radioprogrammerne fra tv-pakken.
Derfor skal man nu finde et alternativ
for at kunne høre radio. Vi forslår
umiddelbart en DAB-radio.
Og endvidere er der som tidligere
nævnt også sket ændringer på tv-siden. Disney har valgt at lukke kanalen Disney XD. Denne kanal bliver
erstattet af kanalen Nicktoons.
Endvidere har YouSee lukket deres
ekstrakanal. Den kanal der hver
måned har vist en gratis kanal og som
speciel de med grund og mellempakke har haft glæde af hvis den kanal
der blev vist var fra fuldpakken.

Bland selv-pakke hos You See

Bland-Selv pakken 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

fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

Måndens premiere-film på
Yousee-tv-boksen

Hver måned er der mulighed for
at se en ny gratis premiere-film fra
YouSee. Det kræver dog at man har
yousee- tv-boksen.
Man finder filmen på den 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
tv-bokse tilknyttet hjemmet. Prisen er
99 kr pr. måned. Uanset hvor mange
tv-bokse man vælger.
Se på yousee.dk hvordan man kan
benytte sig af dette abonnement.

Filskov fællesantenne på
Facebook

Vi er at finde på Facebook. Gruppen
”Filskov fællesantenne” har allerede
en del medlemmer og er du endnu
ikke tilmeldt kan vi kun kraftig opfordre dig til at gøre det.
Vi sørger for en løbende og omfattende opdatering og information på
siden så man hele tiden har mulighed
for at følge med i de seneste nyheder
og muligheder. Samtidig kan vi lave
opslag med links til YouSee så man
hurtigt og nemt kan komme hen til
de YouSee sider der fortæller og viser
hvordan man skal gøre og forholde
sig til de forskellige ting man er i
tvivl om.
Kort sagt forsøger vi så godt vi kan at
opdatere om alt lige fra driftsstatus,
gode tilbud og orientering om nyskabelser fra YouSee osv. Samtidig har
man også her mulighed for at stille
spørgsmål til os hvis man er i tvivl
om noget. Vi vil så forsøge at besvare
dem så godt vi kan.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

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.

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..

Tilflytning eller Udflytning

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.

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.

Husk at finde og holde kanalerne på dit TV eller TV boks
opdateret

fortsætter næste side

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.

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov
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Filskov Fællesantenne, forsat:

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

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

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

