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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. juli 2019.
Dette blad dækker månederne: maj, juni og juli
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 FDF:

Siden sidst…
Overnatning for FDF´erne

FDFérne havde overnatning i
Multihuset den 25-26/1. En hyggelig
aften med at snitte snobrødspinde,
lave pizza på bål, lege smuglerleg og
godnathistorie hygge. De friske sov
ude i shelteret i -4 grader. De sluttede
af med at få deres mærker overrakt.

Fastelavnsgudstjeneste

Havde vi den 10/3. Som noget nyt var
selve gudstjenesten også flyttet over i
Multihuset.
Og det var så hyggeligt. Og med koncert af spirerkoret. Derefter tøndeslagning og fastelavnsboller.
Stor tak til alle fremmødte for opbakningen.

fortsætter næste side

4
Filskov FDF, forsat:

LAN Party

Den 22-23/3 var der igen LAN Party.
De var 30 deltagere til en weekend
med masser af spil og hygge.

Sponsorbanko

En stor tak til alle vores sponsorer for de mange fine gaver. Tak
til Bakkeregn, Filskov El og VVS,
Min Købmand Filskov, Junge Byg,
XL Byg, Bestyrelsen bag Lalandia
Cup, Smedeforretningen Moni,
Niels Egebjerg, Ina, Gorm og Harry
Andersen Grindsted.
Stor tak til alle fremmødte for opbakningen.

Kommende arrangementer...
Sankt Hans
Generalforsamling

Blev afholdt den 28/3
FDF´s bestyrelse:
Formand: Helle D. Schmidt
Kasserer: Lone Thomsen
Sekretær: Mette Andreasen
Øvrige medlemmer: Bo Henriksen,
Søren Nielsen, Søren Jacobsen og
Jakob Kristiansen.

Den 23/6 afholder vi Sankt Hans i
Multihuset.
Der kan købes mad fra grillen fra kl.
18 samt øl/vand og kaffe/kage.
Bålet tændes kl. 20.
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Filskov FDF, forsat:

Priser for udlejning af FDF Multihuset.
Multihus, hverdage mellem 16 og 24:

500,- kr.

Multihus, lørdag, søndag og helligdage mellem 07 og 06:
½ dag mellem kl. 07 og 14: 500,- kr. + 500,- kr. i forskud.
½ dag mellem kl. 14 og 21: 500,- kr. + 500,- kr. i forskud.
1 dag: 1500,- kr. + 500,- kr. i forskud.
2 dage: 2500,- kr. + 500,- kr. i forskud.
Ønskes nøglen dagen før fra kl. 15.00: 500,- kr.
Bålhus og shelter, hverdage mellem kl. 16 og 24: 300,- kr.
Bålhus og shelter, lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 9 og 17: 500,- kr.

Generelle regler for udlejning:

- Ved manglende forskud senest 7 dage efter indgåelse af lejeaftale forbeholder
Filskov FDF sig ret til at udleje til anden side.
- Leje af bålhus og shelter indbetales senest 7 dage efter indgåelse af lejeaftale.
Lejen inkluderer adgang til udekøkken og udetoilet.
- Hvis Multihuset er udlejet blokerer dette for leje af bålhus og shelter, medmindre andet er aftalt.
- Der må ikke holdes abefester, og der må kun overnattes efter aftale med udlejer.
- FDF Multihus skal afleveres rengjort. Pris ved manglende rengøring 800,- kr.
- Ved aflysning fra lejers side er forskud tabt.
- Rest af lejebeløb indbetales senest ved overdragelse af nøgle.
- Nøgle udleveres/afleveres efter aftale.
Ved spørgsmål eller for booking kontakt Lone Thomsen 21968494.
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Filskov Genbrugsplads:

En hilsen fra
genbrugsvejlederne

Dejligt at det nu er forår, og dejligt at
vi ikke behøver at køre så langt for at
aflevere vores haveaffald og måske
få havejord med hjem, så længe der
altså er noget, for tilbuddet gælder så
længe lager haves, altså efter først til
mølle-princippet.
Vi forventer også, at der afleveres flere
effekter, når det nu er blevet varmere
i vejret. Nu har vi haft 11⁄2 år at øve os
i, og så håber vi, at der fremover kun
bliver få fejlsorteringer! Indtil nu har
vi her i Filskov ikke meget at prale af.

Hvordan bliver vi bedre?

Hver husstand har et sæt affaldsbeholdere:
Kassen med brandbart (sort låg) –
kompost (grønt låg)
Grøn beholder på hjul med de 2 rum:
tv. papir, pap og blød plastik – th. hård
plastik, glas og metal.
Brug dem og du er med til at minimere fejlsorteringen på genbrugspladsen.
Møbler er også stadig et stort problem.
De må ikke afleveres på vores genbrugsplads, og det kan man tillige se
i Affalds ABC. De fleste møbler, som
vi har set på pladsen, har også været i

en sådan stand, at muligheden for genbrug er utænkelig. Møbler skal afleveres på genbrugspladserne på Ribe
Landevej eller Havremarken i Billund.
MEN er dit møbel i så fin stand, at
andre kunne få glæde af det, så vil vi
anbefale dig at spørge vores lokale
genbrugsbutik, om de er interesseret
og kan videresælge det.
Hvis du alligevel vælger at aflevere
dit møbel på Filskov Genbrugsplads,
så kan du forvente en opringning fra
Grindsted Kommune, der vil bede dig
hente det igen.
Henter du ikke, kan du påregne at
skulle betale for kommunens afhentning og destruktion.
Her i foråret sker der også nogle
ændringer på selve pladsen. Indgangen
mellem de 2 skibscontainer, Bytte og
Rep, bliver flyttet, så man nu skal gå
ind ude fra pladsen. Herved bliver det
muligt at følge med i, hvem det er, der
stiller møbler fra sig.
Affalds ABC bliver også opdateret,
og vi har bedt om opsætning af flere
tavler, så den bliver mere synlig.
fortsætter næste side
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Filskov Genbrugsplads, forsat:

Lokal Historisk Arkiv:

Har du mange emner med til genbrugspladsen, så vil vi anbefale dig, at
du hjemmefra kigger på listen på vores
hjemmeside under Filskov InfoLand,
Forsyning, Filskov Genbrugsplads.

Udflugt

Sidste gang ønskede vi, at I foldede
papkasserne ud, lukkede lågerne,
lagde øldåser i aluminiumsbeholderen og IKKE i metal samt sørgede for
at lægge haveaffaldet tæt sammen og
op mod volden.

De ønsker blev ikke helt
opfyldt og gælder stadig.
Sidste gang opfordrede vi jer også til
at tilbyde jeres hjælp som genbrugsvejledere, og det ønske har vi fået
opfyldt. Vi har fået 3 nye genbrugsvejledere, og det er vi så
glade for.
Ønsket om en ”venteliste”
har vi stadig. Hvem er den
næste, som tilbyder at hjælpe vores by?

Filskov Lokalhistoriske Arkiv
Tirsdag d. 25. juni kl. 10.00 ved købmanden.

Turen går til Industrimuseet i
Horsens
Entre. 70 kr.
Adresse: Gasvej 17-19, 8700 Horsens

Fælleskørsel i egne biler.
Efter besøg på museet aftaler hver
”bil”, hvor meget der skal opleves i
Horsens.
Vel mødt.
Jakob K. 51248475

Vi ønsker alle en rigtig god
sommer hilsen Jens Peter,
Poul, Finn, Leif, Johan, Jan,
Niels, Jens Erik og Birgit
Genbrugsvejledere

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

8
Filskov Kirke:

Tirsdag den 11. juni

Sogneudflugt for Blåhøj og Filskov
Sogneudflugten går i år til Silkeborg

Vi kører ad flotte veje via Vrads, Gammel
Rye og til Lindholt Landbohave som
de beskriver således:
Vi begyndte at lave vores have i 2001,
hvor vi begyndte med at anlægge 1500
m2 have, som vi på denne hjemmeside
kalder forhaven.
I 2002 lavede vi yderlig 1500 m2 med
mange spændene sten, bede, stier og en
15 m2 stor havepavillon kom også til.
I 2003 fik vi lavet en Japansk inspireret afsnit, med hytte, sø og mange store
flotte sten og flotte granit-sten.
Her nyder vi en kop kaffe og rundstykke ved bussen.
Efter besøget kører vi til den
gamle hyggelige Svostrup
Kro, hvor vi spiser vores middagsmad. Kroen er en aktiv
kro, der ligger ved Trækstien,
der går langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers.
Kroen blev kongelig privilegeret landevejskro i 1834 og
har siden fungeret som kro.
fortsætter næste side
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Filskov Kirke, forsat:

Efter middagen kører vi til Sejs-Svejbæk
hvor vi besøger kirken. Kirken er indviet
i 1989, og står meget smukt. Et kendetegn
ved kirkens udsmykning er de næsten
2000 hvide keramiske fliser som er er
sat op i koret og bemalet af kunstneren
Mogens Andersen. Fliserne er samtidig
tænkt som en tre-fløjet altertavle.
Herefter tager vi udflugtsbåden til
Silkeborg, hvor bussen venter på os.
På båden nyder vi vores buskaffe, som
bliver til ”bådkaffe”.
Efter sejlturen går turen atter hjemad.

Afgang fra Filskov Kirke kl. 8.15
Afgang fra Blåhøj Hallen kl. 8.30
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
Deltager pris: 250 kr. pr. person
Tilmelding senest den 4. juni til Karin Engmarksgaard på: 75 34 50 61

fortsætter næste side
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Filskov Kirke, forsat:

Lørdag den 15. juni kl. 9.00 i teltet på festpladsen:

GUDSTJENESTE I FORBINDELSE MED
VIADUKTFESTEN

Søndag den 16. juni kl. 14.00 i Præstegårdshaven

SOMMERFEST

Traditionen tro skyder vi sommerferien i gang med en
herlig sommerfest i præstegårdshaven i Blåhøj, med
alt hvad der sig dertil høre: Telt, soft-ice – og masser
af godt humør.
Og i når bliver det med masser af trylleri!!
”LATTER og SMIL - så bliver det ikke bedre!
Tryllekunstner Poul Oslo leverer trylleshow i børnehøjde i høj kvalitet. Trylleriet krydres med masser
af sjov og spas, og børnene får lov til at slippe magien løs. En god oplevelse, som bringer smilet frem
på både børn og voksne - se dét er magi! Det hele
blandes med små dryp af bibelske fortællinger om Guds
kærlighed til os.”

fortsætter næste side
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Filskov Kirke:

Torsdag den 20. juni kl. 14.30 i Filskov kirke

Gudstjeneste med altergang for Filskov
Friplejehjem og pensionister.
I samarbejde med Filskov Friplejehjem afholdes der en gudstjeneste i
Filskov kirke for alle beboere på Fri Plejehjemmet, samt alle
interesserede pensionister i Filskov.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på en kop kaffe på Friplejehjemmet.
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Viadukthallen:

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 2. april
2019 er Viadukthallens bestyrelse
som følger:
Formand: Bo Henriksen
Næstformand: Louise Bredvig
Sandfeld
Kasserer: Kim Laursen
Sekretær: Marieke Klaver
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Peter Junge, Lea Vaaben og Pia
Elnegaard
Skulle der være spørgsmål eller kommentarer til hallen og vores arbejde
med den, så er alle altid velkomne til
at sende en mail til viadukthallen@
hotmail.com eller tage fat i en af os.
I bestyrelsen arbejdes der stadig videre med planerne om en eventuel udvidelse af hallen. Der bliver indsamlet
inspiration og erfaringer fra andre
haller og bestyrelser rundt omkring.
Vi vil jo gerne ende med et projekt
som passer lige præcis til vores behov.
Vi vil i dette skriv gerne slå et slag
for at møde op til vores hovedrengøringslørdage. De bliver holdt 2 gange

om året. Én i august (i år er det
den 17. august) og én i januar. En
rengøringslørdag i hallen starter med
rundstykker kl. 8.30 hvor alle samles i cafeteriaet inden arbejdet bliver
fordelt. I løbet af formiddagen bliver
der serveret øl, sodavand og et stykke
frugt, hvilket bliver indtaget stående
inde i hallen. En hovedrengøringslørdag i hallen slutter senest kl. 13 så
der er rig mulighed for at nå andre
ting samme dag. Bestyrelsen er altid
repræsenteret af én eller flere personer, så spørg endelig hvis der er noget
du er i tvivl om. Det er faktisk ret
hyggeligt at være med og deltagelse
i en hovedrengøringsdag er adgangsgivende til frivilligfesten som bliver
holdt hvert andet efterår!
Sidst men ikke mindst: Husk nu at alle
får glæde af en ren hal! Både store og
små, unge og ældre...

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
MAJ

1. 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.
6.-8. Filskov Friskole og Børnehave: Skriftlige afgangsprøver 9. kl.
8. Filskov Seniorklub: Udflugt til Nordfyn. Afgang kl. 9.00 fra kirken.
9. Filskov Friplejehjem: Indvielse af Sansehaven kl. 11.30-13.30.
12. Filskov Friskole og Børnehave: konfirmation, 7. kl.
14. Filskov Friskole og Børnehave: Cyklistprøve 6. kl..
20. Filskov Friskole og Børnehave: Blå Mandag, 7. kl.
28. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
29. Filskov Friskole og Børnehave: Besøgsdag for bedsteforældre,
		Børnehaven.

JUNI

3.
4.
4.
4.
5.
5.
11.
12.
12.-16.
16.
18.-19.
20.
20.
20.
20.-21.
23.
27.
28.
Uge 30

Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friplejehjem: Musikaften med Kent og Bjarke kl. 19.00
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus Friskolen.
Filskov Friskole og Børnehave: SFO udflugt til Madsbyparken.
Filskov Friskole og Børnehave: Grundlovsdag, skolefri.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Kirke: Sogneudflugt for Blåhøj og Filskov.
Filskov Hjertestiudvalget: Viaduktmarch fra Multihuset kl. 18.30.
Filskov Byfestudvalg: Byfest - 40 års jubilæum.
Filskov Kirke: Sommerfest kl 14.00 i Præstegården.
Filskov Friskole og Børnehave: Overnatning 0.-3. kl.
Filskov Seniorklub: Rundtur i Vejle. Afgang kl. 12.30 fra kirken.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Kirke: Gudstjeneste i Filskov Kirke kl. 14.30..
Filskov Friskole og Børnehave: Overnatning Flagermus.
Filskov FDF: Sankt Hans i Multihuset kl. 18.00 - bål kl. 20.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Dimissionsfest, 9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag 0.-9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Børnehave og SFO ferielukket.

Det sker i Filskov
JULI

24. Filskov Kirke/Lokal Historisk Arkiv/Billund Kommunes Museer/
		 Besættelsessamling Grindsteds Venner:
		 Mindeaften - 75 år for Svend Immanuel Moustgaard
		 kl. 19.00 i kirken og derefter i Viadukthallen.

Filskov Friskole og Børnehave: Ferie fra lørdag d. 29. juni til lørdag d. 10. august

AUGUST

11. Filskov Friskole og Børnehave:
		 Første skoledag, elever og forældre.

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

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

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
Maj:
		 9.
						
		

25.

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

Juni:
		 6.
12.
				
		 21.

Møde ved Heinrich Wichmann Pedersen, Sognepræst i Nørup.
Kredsmøde i Grindsted kl. 19:30 ved Sprint Aagaard Korsholm.
Emne: "At bære byrder og blive båret"
Sommerfest i haven hos Gunnar og Åse, Stilbjerg Sande 19, 7323 Give

August:
		 29.
						
29.
						

IM opstart hos Lene og Jakob, Diagonalvejen 106, 7323 Give kl. 18:30
Medbring selv kød til grillen og service til at have det på :-)
IM Familieaften ved Bent Molbech, Forstander på Djurslands efterskole.
Mødet starter ca. kl. 19.00.

		 31.
						

Udendørs vedligehold af missionshuset. Kom og hjælp med malerarbejde
og andet vedligehold.

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

18
Filskov Seniorklub:

Siden sidst...

Har vi haft generalforsamling, Tove
Lubben ønskede at træde ud af bestyrelsen, og ind i hendes sted kom Kate
Jensen. Vi fik også en ny suppleant
idet Inger Olesen ikke ønskede at
fortsætte i stedet blev Hanne Skovlyst
valgt ind. Vi fik også ny revisor John
Johnsen trådte ud, hans plads blev
erstattet af Tove Lubben.
Den nye bestyrelse ser således ud :
Formand: Mona Tyrsted
Næstformand: Kate Jensen
Kasser: Birgit Rasmussen
Sekretær: Tove Pedersen
Menig medlem: Søren Laustsen

Kommende arrangementer:

Den 24. april kl. 14.00 foredrag med
Anne Helene Jensen ” fra Skagen til
Kruså med barnevogn”
Tilmelding senest: mandag d. 22.
april til Kate tlf./sms 25 60 14 04

Pris: 75 kr. inkl. kaffe

Den 8. maj går vores udflugt til
Nordfyn. Afgang fra kirken kl. 9.00
Pris: Medlemmer: 400 kr.
Øvrige: 500 kr.
Prisen er inkl. formiddagskaffe +
småkage, middagsmad, eftermiddagskaffe og kage.
Absolut sidste tilmelding er søndag
d. 5 maj til: Elisabeth tlf./sms. 23
31 59 83
Torsdag d. 20. Juni: Rundtur i Vejle
Afgang fra kirken kl. 12.30
Med i bussen får vi en guide.
Pris: Medlemmer: 300 kr.
Øvrige : 350 kr.
Prisen er inkl. eftermiddagskaffe og
kage samt middag på hjemvejen.
Absolut sidste tilmelding er mandag d. 17. Juni til: Inge Adelsbøl
tlf./sms 29 92 01 02
Derefter holder vi ferie. Vi starter
igen onsdag d. 31. juli kl.14.00.
Bestyrelsen
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Filskov Hjertestiudvalg:

Viaduktmarchen

Byfesten starter den 12. juni med
Viaduktmarch fra Multihusets bålplads kl. 18,30.
Efter gåtur rundt i byen er der pølser
og brød til alle ved bålpladsen. Øl og
vand kan købes.
Lad os sammen nyde natur og samvær ved byfest nr. 40 med en rask
travetur ☺
Bestyrelsen

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

Mindeaften

Onsdag den 24. juli 2019 kl. 19:00,
er der mindeaften - 75 år for Svend
Immanuel Moustgaard der faldt ved
Caen i 2. verdenskrig. Mindeaften
i kirken og herefter foredrag i
Viadukthallen og kaffe
Arrangør: Besættelsessamling
Grindsteds Venner, Billund
Kommunes Museer, Filskov Kirke
og Filskov Lokalhistoriske Arkiv.
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Udendørssæsonen forår 2019 - alle er velkomne!
Træningstider for udendørssæsonen ser ud som følger.
Al træning og hjemmekampe foregår på Filskov Stadion.

FODBOLD - Udendørstræning på Filskov Stadion
Mandag 17-17.30
Sandkassebold
4-5 år
				

Susanne Jørgensen
Hjælpetræner freja Nielsen

Mandag 17-17.45
U6-U7
2012-2013
				

Lars Thomsen
Søren Elnegaard

Mandag 17-18.00
U8/U9
2010-2011
				

Torben Jessen
Hjælpetræner: Sofie Østergaard

Mandag 17.30-19
U10/U11
2008-2009
(Torsdag 17.30-19)				

Jesper Nielsen
Mads Hviid

Mandag 17.30-19
Torsdag 17.30-19

U13
2005-2007
			

Mads Søgaard
Hjælpetræner Jacob Buhl

Mandag 18-19.30
U15/U16
2002-2004
Billund Stadion				
Torsdag 18-19.30
Filskov Stadion

Samarbejde med Billund
Træner: Martin Feltheim

Tirsdage 19-20.30
Senior			
Sdr. Omme				
Torsdage 19-20.30				
Filskov Stadion

Samarbejde med Sdr. Omme
Træner: Tage Schmidt
Holdleder: Casper Thorning

Kun kampe

Holdleder: Mads Søgaard

Oldboys

Vi kan altid bruge flere hænder til forskellige opgaver, hvis det har interesse så
kontakt Susanne Røndbjerg tlf. 40927911.
fortsætter næste side
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Samarbejde med Sdr.
Omme fra august 2019

Aktuelt arbejdes på at lave samarbejde med Sdr. Omme om fodbold fra
august 2019. Samarbejdet bliver dermed mellem de tre klubber Filskov
– Blåhøj – Sdr. Omme. Samarbejdet
vil som udgangspunkt gælde alle hold
børn - senior. Samarbejdet vil blive
med udgangspunkt i det eksisterende
samarbejde med Blåhøj og den form
det har. Der vil komme mere info på
Facebook og hjemmesiden løbende
– her vil også blive annonceret en
konkurrence om navn og logo for
holdsamarbejdet.
Såfremt du har lyst til at være en
aktiv del af dette spændende initiativ
– som træner, hjælper eller til andre
opgaver – så hører vi meget gerne fra
dig, kontakt Susanne Røndbjerg på tlf
40927911.
Fodboldsamarbejdet
Filskov-Blåhøj If

Håndbold

Nu er håndboldsæsonen 2018/2019
ved vejs ende. Det har været en sæson
med meget forskellige præstationer

og udfordringer. F.eks. er 3. divisions
damerne rykket ned i Jyllandsserien,
dog skyldes nedrykningen lykkelige
omstændigheder ved mange af holdets spillere ☺
Derimod kan vi glæde os over at 2.
holdet på herresiden er rykket op,
og skal spille serie 2 i næste sæson.
Tillykke til dem, godt gået ☺
I slutningen af marts var der generalforsamling i idrætsforeningen, hvor vi
måtte sige farvel til Finn Rosengreen
efter mange års arbejde i håndboldudvalget – tak for indsatsen i de mange
år. Vi er nu et nyt udvalg bestående af Søren Elnegaard, Christian
Egesgaard, Line Lorenzen og Solveig
Røndbjerg. Vi glæder os til at komme
rigtig i gang og til at sætte vores præg
på håndbolden i Filskov.
Skulle der være nogen som brænder
for at hjælpe f.eks. med dommerbord,
trænergerning eller andet er I meget
velkomne. I kan kontakte udvalget på
51743533.
Rigtig god sommer.
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Kanalændringer

Så har YouSee gennemført kanalændringerne. Det skete 12. februar.
Det skulle gerne være sket uden problemer. Den nye kanaloversigt kan
ses andensteds i Info.

Generalforsamling

Onsdag d. 30. januar afholdt Filskov
fællesantenne generalforsamling i
viadukthallen. På valg var Henrik
Hansen, Johnny Mikkelsen og John
Skou. Alle tre blev genvalgt. Det betyder at Henrik Hansen fortsætter som
formand, John Skou som næstformand og sekretær, Andreas Andersen
som kasserer. Johnny Mikkelsen og
Jan Henriksen tager sig af de tekniske
spørgsmål.

Nye kanalpriser.

Her de nye priser for tv-pakkerne
i Filskov fællesantenne for 2019.
Beløbet er for hele året og skal derfor
deles i 4 portioner idet betalingen
opkræves kvartalsvis. Det kan anbefales at tilmelde sig betalingsservice
så det betales automatisk.

Priserne er.
Grundpakke 		
Mellempakke
Fuldpakke 		

2456,68 kr.
4942,84 kr.
6497,44 kr.

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.

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”.
fortsætter næste side
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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 omfat-

tende opdatering og information på
siden så man hele tiden har mulighed
for at følge med i de seneste nyheder
og muligheder. Samtidig kan vi lave
opslag med links til YouSee så man
hurtigt og nemt kan komme hen til
de YouSee sider der fortæller og viser
hvordan man skal gøre og forholde
sig til de forskellige ting man er i
tvivl om.
Kort sagt forsøger vi så godt vi kan at
opdatere om alt lige fra driftsstatus,
gode tilbud og orientering om nyskabelser fra YouSee osv.
fortsætter næste side
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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.

overblik over driftsstatus på ens egen
adresse. Det gælder både hvad angår
tv-kanaler, div. fejl på tv-signal og
internet.

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

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

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

25
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: 450, Symbolrate
skal være: 6875, Modulation/Quam
skal være: 64

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

Hvis du mangler TV kanaler

Ønsker man at vælge valgfri kanaler
skal man kontakte You See på 70 70
40 70

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.

https://yousee.dk/Tv/Tv_med_
Bland_Selv.aspx

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

