
30. årgang Maj 2020www.filskov.infoland.dk

Øvrige nyheder... 
Kontaktudvalget...
Læs mere på side 3

Sidste nyt fra FDF...
Læs mere på side 6

Seniorklubben...
Læs mere på side 7

Tak fra Haludvalget...
Læs mere på side 8

Genbrugspladsen...
Læs mere på side 9

Nyt fra 
Håndboldudvalget...
Læs mere på side 15

Nyt fra Fællesantenne...
Læs mere fra side 16

OG IKKE SÅ MEGET 
ANDET...  ☺

ALT er forandret i vores hverdag... 
intet er som det plejer. Der er mange 
ting, som man ikke må og nye regler 
som man skal huske - det har også sat 
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Host eller nys i dit ærme  
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rengøring – både hjemme 
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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov

Deadline for INFO næste gang er den 15. juli 2020.
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 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 Kontaktudvalg:
 

 
Kære borgere i Filskov og omegn.
Ja, det er i sandhed en mærkelig tid vi 
lever i her i Corona-tiden. Vi er sam-
men på en anderledes måde end før, 
idet afstandskrav, retningslinjer og i 
det hele taget smittehensyn gør, at vi 
må agere anderledes i vores hverdag. 
Selvom vi har lys og luft her ude på 
landet, kan heller ikke Filskov sige sig 
fri for at have Corona tæt på i hverda-
gen.

Allerførst kom Corona til Fripleje-
hjemmet, som på trods af brug af alle 
mulige forholdsregler, desværre har 
fået det inden for dørene. I skrivende 
stund med flere smittede beboere og 
medarbejdere, som nu må i karantæne 
en tid. Heldigvis har ingen i skrivende 
stund måttet betale den højeste pris, og 
vi håber og beder for det allerbedste 
forløb for alle de smittede. Vi ved, at 
personalet gør alt hvad de kan, for ikke 
at sprede smitten til de andre to afde-
linger, som indtil nu er gået fri.

Helt uvant har skole, SFO og Børne-
have været lukket af for både børn og 
voksne. Tilbage blev kun pedel og ren-
gøring og enkelte medarbejdere, som 
benyttede lejligheden til at få ryddet 

ekstra op og gjort ekstra rent i fagloka-
ler og på Sognegården. Legetøjet blev 
vasket af i Børnehaven og håndsprit 
og ekstra rengøringsmidler blev bestilt 
i påsketiden.

Lærere og elever gjorde i løbet af 
marts og først i april de første erfarin-
ger med hjemmeundervisning i sam-
arbejde med forældrene og har efter-
hånden udviklet en brugbar praksis, 
hvor 6.-9. kl. nu er på Google Meet 
hver dag, for at blive sat i gang af 
læreren. MEN helt det samme er det 
nu ikke. 9. kl. skal ikke til afgangsprø-
ve i år, idet årskaraktererne ophøjes 
til afgangsprøvekarakterer. Det bliver 
helt mærkeligt ikke at skulle have 
afgangsprøve.

Torsdag og fredag efter påske modtog 
vi så igen børnehavebørn og skolebør-
nene 0. -5. kl. i skolen. Det krævede 
endnu en omlægning af undervisnin-
gen, idet der nu skal være 2 meter 
mellem alle arbejdspladser i klassen 
for eleverne. Så næsten alle klasser 
har nu 2 klasseværelser med enten 1 
eller 2 lærere, og der holdes forskudt 
frikvarter, gås ind af forskellige døre 
                          fortsætter næste side
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Filskov Kontaktudvalg, forsat:
 

 
og toiletterne er fordelt mellem elever-
ne. Hver formiddag gøres alle klasser 
rene en ekstra gang. Og så vasker vi 
alle hænder mange gange om dagen, 
så aldrig har vi haft så mange børn 
med så rene hænder.

Heldigvis er vore før-skolebørn, Fla-
germusene blevet tilbudt at bruge 
FDF-Multihuset rigtig meget. Det er 
vi rigtig glade for.

SFO’en kan ikke aktuelt være i sine 
egne lokaler da rummene er for små, 
men skal mest være ude eller på 
Sognegården eller i det nyopstillede 
telt, som også skal bruges til udeun-
dervisning i tilfælde af dårligt vejr.

Børnehaven er startet op med få børn, 
men i de kommende uger kommer 
der flere og flere til, efterhånden som 
arbejdspladserne åbner igen. Vi er hel-
digvis i den situation, at vi kan have 
alle tilmeldte børn i Børnehaven med 
de krav til m2, der er gældende nu.

Hos købmanden er det også anderle-
des. Nu skal man spritte sine hænder 
af ved indgangen og passe på ikke at 
komme for tæt på hinanden når man 

handler og står i kø ved kassen. Dejligt 
at se, at det efterhånden er blevet en 
god vane at huske retningslinjerne, 
selvom det sommetider går galt. MEN 
alle gør deres bedste. ☺

Besøg hos hinanden er det også gået 
ud over. Nu må naboer og gode ven-
ner mødes over hækken og står og 
snakker højt til hinanden. Det er også 
meget brugt at gå en tur sammen med 
afstand, så smitterisikoen begrænses.

Og så er alt fritidsaktivitet aflyst. 
Alt foreningsliv ligger underdre-
jet. Viadukthallen er lukket ned og 
Viaduktfesten med revy og samvær 
i flere dage af aflyst. En del af vore 
generalforsamlinger er også skubbettil 
efter sommerferien i august, hvor vi 
også først kan afholde konfirmation. 
Der er i sandhed vendt op og ned på 
alting.

Vi vidste godt, at vi ikke i Filskov 
kunne undgå, at smitten også kom til 
os. Det har ligget og luret hele tiden i
baggrunden. Det var kun et spørgsmål 
om tid, før det ville ske. 

fortsætter næste side
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Filskov Kontaktudvalg, forsat:
 

 
Nu kom den så, Coronaen, og vores 
opgave er nu, at begrænse smitten 
mest muligt, så vores sygehuse kan 
følge med og på den måde hjælpe de
allermest syge på den bedste måde.

Når Danmark åbner op i den kom-
mende tid er det vigtigt, at vi alle 
fortsat tænker og handler fornuftigt 
og ikke sætter de gode resultater over 
styr. Hjælp fortsat hinanden, tænk på 
naboen og dem, der måske ikke kan få 
det hele til at hænge sammen i denne 
periode af forskellige grunde.

Og så glæder vi os alle, til vi igen mere 
frit kan begynde at mødes og have 
kontakt med hinanden igen.

Foråret er på vej. For på forunderlig 
vis er naturen og årstidernes gang ikke 
påvirket af Corona. Og det er jo i grun-
den slet ikke så galt.

God sommer til jer alle.
På Kontaktudvalgets vegne

Johan Andersen
Formand



Filskov FDF:
 

Siden sidst…
Fastelavnsgudstjeneste 23/2
Vi startede med gudstjeneste og slog 
derefter katten af tønden og fik faste-
lavnsboller. En hyggelig eftermid-
dag – vi takker for den fine tilslut-
ning, dejligt at se så mange komme 
udklædt.

Hvad laver vi til FDF… 
Her i foråret er der bla. blevet lavet 
fuglemad og øvet forskellige knob. Vi 
har haft et emne omkring forskellige 
koder og har lært at morse. Og har 
haft et kodeløb.
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Siden 12/3 har Filskov FDF lige-
som så mange andre fritidsaktiviteter 
været lukket ned pga. coronavirus. I 
den periode har vores 2 ledere sendt 
opgaver ud til børnene på facebook i 
stedet. Her har de bla. skulle lave en 
regnbue, lave et bål og høre om hvor-
for vi fejrer påske. Håber vi starter op 
til FDF 
i Multi-
huset
igen 
d. 14/5.

Kommende arrangementer...
Sankt Hans aften den 23/6 kl. 18.
Der vil være bål og mad fra grillen 
– nærmere info senere.
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Forudbetaling må under ingen omstæn-
digheder afholde nogen fra at deltage i 
vores arrangementer.

MobilePay er desværre ikke en mulig-
hed for foreningen, da det vil blive en 
meget dyr løsning for foreningen.
Vi er kede af det ekstra arbejde, det 
giver jer, men vi håber også på jeres 
forståelse for problemstillingen.

Kommende arrangementer:
Vores udflugt ”En tur i genforeningens 
tegn” den 20. maj er desværre aflyst 
P.g.a. covid 19.

Vores hyggeeftermiddage er aflyst til 
efter sommerferien, da plejehjemmet 
er lukket ned, vi satser på, at starte op 
igen onsdag d. 12. august.

God sommer til jer alle.

                                                               Bestyrelsen

Filskov Seniorklub:
 

Siden sidst...
Har vi haft generalforsamling, der 
blev ikke ændret i bestyrelsen, så den 
kører videre som hidtil, dem der var 
på valg blev genvalgt.

SE HER
Da Den jyske Sparekasse, som er for-
eningens pengeinstitut ikke længere 
har kassebetjening, beder vi jer nu om 
at betale via netbank på konto:

8210-0741791633 

når I deltager i udflugter og øvrige 
arrangementer.

Dette skal gøres 5 dage før et arran-
gement, så vi kan se, at betalingen 
er gennemført før deltagelse. På den 
måde håber vi på så få kontanter som 
muligt, især når vi skal på udflugt.
Det er ikke rart for kassereren at stå på 
gaden og sætte kontanter ind.

Husk at skrive jeres navn på trans-
aktionen, så vi kan se, hvem der 
indbetaler.

Hvis I bliver syge og derfor ikke kan 
deltage,selv om I har betalt, så bliver 
pengene selvfølgelig tilbageført til jer.
Vi tager selvfølgelig imod kontan-
ter, men vi håber bare, at det bliver i 
begrænset omfang.



Viadukthallen:
 

Britta har, efter mange års frivilligt 
arbejde med at lede hallens cafeteria, 
valgt at hun nu vil bruge hendes fritid 
på noget andet.

Vi er meget taknemmelige for de 
mange timer, Britta har valgt at bruge 
med at bestille varer, lave beman-
dingsplanen og få mandskab samt 
meget andet til div. stævner, fæl-
lesspisningsaftner og møder der har 
været i hallen igennem årene der er 
gået.

Det er et stort arbejde der er kommet 
os alle til gode.

Det er uvurderligt for en hal når der 
er lys og liv i hallens cafeteria. Det 
spreder god stemning og hygge og 
man får lyst til at opholde sig i hallen 
lidt længere.

Britta, du har altid været initiativrig. 
F.eks. mht de retter der kan købes i 
cafeteriaet. Især til Lalandia Cup er 
der mange deltagere såvel som foræl-
dre og andre frivillige der har sat stor 
pris på udbuddet i cafeteriaet. Der har 
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bl.a. været en aftale med et hold fra en 
sjællandsk klub om bespisning af dem 
alle, inden bussen satte kursen hjemad 
mod Sjælland. Det er da mega fedt, 
at de bruger pengene i vores cafeteria 
frem for på Mc D. på motorvejen. Det 
kan vi li`!

Vi vil hermed sige dig TUSIND 
TUSIND tak for din store entusiasme 
og de mange mange timer du har lagt 
i hallens cafeteria. Både i driften samt 
din fysiske tilstedeværelse.

Viadukthallens bestyrelse

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov

Mange tak til en stor frivillig indstats
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 -  man har handsker på.

 -  man har selv kost og skovl med,  
   så man kan rydde op efter sig –  
   både ude på pladsen, men især i  
   hjørnet med haveaffald.

Oprydning er ikke noget nyt, og det 
skal der heller ikke slækkes på, når 
Corona-krisen er overstået!

Her under nedlukningen har vi rigtig 
kunnet mærke, hvor meget det bety-
der, at vi har denne genbrugsplads i 
Filskov, og vi opfordrer endnu en gang 
til, at man gør sig umage med sorte- 
ringen, for vi skulle ikke gerne have 
fjernet flere sektioner, fordi der sløses. 
                         
Medarbejdere i Virksomhed og Affald, 
som er den afd., som genbrugspladser-
ne hører under, er i gang med at regi-
strere, hvad der kommes i containerne. 
Det gøres bl.a. for kunne vurdere, om 
indretningen af pladsen skal ændres, 
om der fortsat skal være fri adgang 
døgnet rundt, og om skiltningen kan 
forstås, fordi fejlsortering er dyr, og 
der er nok også andet, som vi borgere 
hellere vil have, at kommunen bruger 
vores skattekroner til.
                            fortsætter næste side

Filskov Genbrugsplads:
 

Hilsen fra genbrugsvejlederne
I skrivende stund (primo april) er vo-
res genbrugsplads blevet åbnet igen.
Da beskeden om lukning d. 13. marts 
kom efter ordre fra Kommunernes 
Landsforening (KL), som krævede 
øjeblikkelig lukning overalt i Dan-
mark, så blev mange af os sikkert i før-
ste omgang overraskede. Var det også 
nødvendigt, for i Filskov plejer der 
ikke at komme så mange på en gang, 
at vi ikke kunne holde afstand? Ved 
nærmere eftertanke, ja så kunne andre 
selvfølgelig vælge at køre til Filskov 
for at undgå kø, når nu der var tid til at 
få ryddet op derhjemme, da mange ar-
bejdspladser også blev lukket ned, og 
havesæsonen samtidig begyndte.

Man går i gang med alle de ting, man 
ikke når i en travl hverdag. Derfor 
må vi udvise tålmodighed, hvis con-
tainerne er fyldte, og så vente med at 
aflevere, indtil vi igen har ”normale 
tilstande”.

Genåbningen er ledsaget af regler.
 - Der må kun være 10 biler ad  
  gangen på pladsen.

 -  man holder 2 meters afstand fra  
  hverandre.
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Filskov Genbrugsplads, forsat:
 

 
Hvordan opnår vi større ”træf-
sikkerhed” på genbrugspladsen?
Man prøver hjemmefra at finde ud 
af hvilken container, de forskellige 
emner skal fyldes i. Hertil er Affalds 
ABC en god hjælp. Den findes under 
Filskov InfoLand, Forsyning, Filskov 
Genbrugsplads.
ABC’en hænger også på genbrugs-
pladsen, og den angiver rigtig place-
ring af så godt som alle ting.

VIGTIGT: Respekter, at ikke alle em-
ner må afleveres på vores plads, men 
skal til pladserne på Ribe Landevej 
syd for Grindsted eller Havremarken i 
Billund.

Kig på skiltene, der står ved de for-
skellige containere, og følg de små 
beskeder, der er klistret på containere. 
Der er desværre stadig nogle, der siger, 
at denne container har jeg altid brugt, 
så det fortsætter jeg med. Et eksempel 
kunne være øldåser. Der er en beholder 
til dem i en af de blå skibscontainere.

På enkelte emballager kan man nu 
læse hvilken sektion, man skal vælge. 
Hvor ville det være fantastisk, hvis alle 
producenter fulgte efter, ja om der blev 
lovgivet om dette tiltag.

Mere om os
Filskov Info og vores hjemmeside 
Filskov InfoLand, Forsyning, Filskov 
Genbrugsplads har indtil nu været 
gruppens talerør, hvor vi fortæller, 
hvad der sker på vores genbrugsplads,
og hvor vi giver råd og vejledning, og 
når man flytter til Filskov, så får man 
en folder om genbrugspladsen med i 
velkomstpakken. Er der brug for infor-
mation her og nu, sådan som vi ople-
vede det her ved lukning og genåbning 
af pladsen, så vil vi også gerne videre-
bringe beskeden via ”Filskov før- og 
nutid”.

Vi ønsker jer alle en god sommer.

Hilsen fra
Jens Peter, Poul, Finn, Jan, Niels, 

Johan, Jens Erik og Birgit



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

os på
Filskov-IT

Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

 +45   21 27 46 22
 +45   75 34 84 30

 www.filskov-it.dk

Filskov

Filskov
Hjemmesider | Design | Udstyr | Service | Netværk
! !

DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...



Det sker i Filskov
 23/6  Filskov FDF: Sankt Hans aften kl. 18. ved Multihuset.

Ja der var ikke så mange arrangementer, men det håber vi der kommer ☺
 

Oversigt over hjertestartere i Filskov
Hjertestarterne er placeret ved 
Friplejehjemmet - Moni - Viadukthallen - Filskov Kro
(Skulle der være flere er i velkommen til at skrive det til redaktionen)



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



Mødekalender for
Indre Mission i Filskov

 Maj:
 

      13.  Kredsmøde i Grindsted kl. 19.30. Emne: "Isak" ved sognepræst Henrik   
    Vejlgaard Kristensen, Varde.
     14.  Møde. Der vil være indsamling til IM på landsplan ved Sprint Aagaard 
    Korsholm, Undervisningskonsulent i Indre Mision og præst i IMfri-
    meningheden Broen.
       28.  Møde ved Thomas Frovin Kristensen, projektleder i Areopagos.

 Juni:

  11.   Møde ved Holger Haldrup, Sognepræst.
       26.   Udflugt eller sommerfest. Start kl. 18.00 - Mere info kommer. 
       19.   Møde ved Vagn Andersen, Fritidsforkynder fra Skjern. 
       21.   Forårs rengøring i missionshuset. Vi mødes kl. 9:30 og starter med
      rundstykker. Medbring gerne rengøringsgrej og andet:-) 

 August:
 

  14.   IM opstart hos Lene og Jakob, Digonalvejen 105, 7323 Give kl. 18.30.
     Vi mødes over en tændt grill med medbragt mad.
             20.   Møde ved Poul Erik Hansen, Løsning..
             22.   Udendørs vedligehold af missionshuset. kl. 9.30. Kom og hjælp med 
      malerarbejde og andet vedligehold. Medbring eget værktøj.
              
 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

NÅR REGERINGEN IGEN TILLADER OS AT FORSAMLES,
VIL FØLGENDE PROGRAM VÆRE GÆLDENDE
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Filskov Idrætsforening:
 

 
Nyt fra Håndboldudvalget
Sæsonen blev brat afsluttet pga. 
Corona, men for vores fire seniorhold 
samt de små på Trille Trolle er næste 
gang der spilles håndbold først efter 
sommerferien igen.

For damesenior betyder det at næste 
sæson startes op i hhv. serie 2 og 3 og 
for herrerne bliver det serie 1 og 2.

Vi vil ved samme lejlighed fra hånd-
boldudvalget takke de trænere og 
holdledere, som har gjort en kæmpe 
arbejdsindsats i sæsonen 2019/2020. 
Uden deres hjælp og indsats ville 
håndbolden i Filskov ikke være det 
samme.

Vi har samtidig med den fornøjelse 
allerede nu at kunne præsentere træ-
nerne til den kommende sæson.

For den kommende sæson skal 
såvel herre som damer trænes af Jan 
Djurhus. Jan har trænet herrerne i de to 
foregående sæsoner til stor tilfredshed 
fra såvel spillere som klub.

Jan har tidligere trænet 3. div. damer 
i Tarm og 2. div. damer i Svendborg, 
så selvom vi som klub kun kender Jan 
som herretræner, har han også stor 
erfaring som dametræner. 

Til at supplere Jan Djurhus vil Jane 
Rossau og Kim Mølgaard træde til. 
Jane har også i den forgangne sæson 
været tilknyttet håndboldafdelingen, 
hvor i mod Kim Mølgaard starter i en 
ny rolle, idet han tidligere udelukken-
de har været spiller på herreholdet i 
klubben.

Vi ser frem til et godt samarbejde med 
dem og håber på stor opbakning fra 
såvel spillere som tilskuere til næste 
sæson. 



Filskov Fællesantenne:

Kompensation til Bland selv 
kunder
Hvis man ikke allerede har opdaget 
det, ja så er det jo lige i øjeblikket at 
man har de 3 ekstra point til rådighed 
i bland-selv-pakken som kompensa-
tion for den dårlige start på året hvor 
der var store problemer med at få tin-
gene til at virke på netop denne front.
De tre ekstra point vil gælde frem 
til 1. juli. Når det bliver juli måned, 
skal man igen fravælge tv-kanaler 
og/eller streamingtjenester for de 3 
point. Hvis man ikke fravælger, fjer-
ner YouSee automatisk det indhold, 
der sidst er valgt. Man vil sende en 
påmindelse direkte til de forskellige 
inden det sker.

Generalforsamling i Filskov 
fællesantenne.
Filskov fællesantenne afholdt gene-
ralforsamling onsdag d. 29. januar i 
Viadukthallens mødelokale. 

På generalforsamlingen var der gen-
valg til de fra bestyrelsen der var på 
valg og der blev derfor ikke ændret på 
bestyrelsens sammensætning. 
Det betyder at Henrik Hansen stadig 
er formand, John Skou er næstfor-
mand og sekretær, Andreas Andersen 
er kasserer og Johnny Mikkelsen og 
Jan Henriksen tager sig af de tekniske 
spørgsmål.

fortsætter næste side
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På generalforsamlingen var der 
ændringsforslag til vedtægterne. Dels 
med hensyn til hvornår generalfor-
samlingen afholdes samt vedtægten 
om at man ikke kan melde sig ud af 
foreningen. 
Det sidste punkt er ikke længere 
lovligt da ny lov siger at foreninger 
ikke kan stavnsbinde folk til at være 
medlem. Derfor skal dette naturligvis 
ændres i fællesantennes vedtægter så 
man kan opsige abonnement uden 
derefter stadig at skulle være med-
lem. 
Bestyrelsen udarbejder to nye ved-
tægter på de nævnte områder og 
indkalder i løbet af foråret til en eks-
tra ordinær generalforsamling hvor 
eneste punkt vil være at vedtage 
disse to ændringsforslag. Tidspunktet 
afhænger af hvornår det igen bliver 
muligt p.g.a Corona restriktionerne. 
Når der er fundet en dato, vil det blive 
annonceret efter reglerne i forhold til 
indkaldelse til generalforsamlinger. 

DR-TV-APP nu tilgængeligt 
hos YouSee
Tidligere på året blev flere kanaler 
hos DR lukket og i stedet kun tilgæn-
geligt som streaming på DRTV. Alle 
har gratis adgang til programmerne 
via DR. For at gøre det hele lettere 

og for at få udsendelserne let op på 
sin tv-skærm har YouSee nu tilføjet 
DRTV som en kanal så den er let at 
komme til.

Det betyder uanede muligheder for at 
gå på opdagelse for DRTV indeholder 
nemlig hele DR’s streamingunivers.
Kort sagt er det DRTVs store arkiv 
med tusindvis af programmer og seri-
er der nu bliver tilgængeligt. 

Alle Tv-kunder med en tv-boks eller 
en tv-pakke ud over Grundpakken 
kan gå på opdagelse i DRTVs store 
arkiv på alle YouSee’s platforme, lige 
når det passer dem bedst.

DRTV findes under menupunktet 
Kanaler på tv-boksen, i YouSee Tv & 
Film-appen eller via tv.yousee.dk.

Bemærk!
Har man Grundpakken som tv-pakke, 
skal man have en tv-boks for at se 
DRTV

DRTV indeholder hele DR’s stream-
ingunivers, herunder DR, DR2 og 
Ramasjang, og er nu hjemsted for 
kanalerne DR2+, DR3 og DR Ultra.

fortsætter næste side
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På DRTV finder man både danske 
og internationale serier, børneunder-
holdning, ungdomsserier og et gigan-
tisk udvalg af DR's populære produk-
tioner, herunder hele DRTV’s store 
arkiv med tusindvis af programmer

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 pro-
blemer med at få det til at fungere 
da de store kanalændringer skulle 
foretages.

Men der er ingen tvivl om at Bland-
Selv 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 udgangs-
punkt 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 streamingstjene-
ster 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 fællesan-
tenne. 

h t tps : / /yousee .dk/Tv/Tv_med_
Bland_Selv.aspx

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

fortsætter næste side
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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 selvstæn-
dige kanalplads som sender premi-
erefilmen. 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 kom-
mer 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 opfor-
dre 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 nyska-
belser 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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Vi vil gerne være så aktuelle som 
muligt og være i direkte kontakt og 
dialog med vores trofaste medlem-
mer 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 informa-
tion 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 regn-
skabsfører 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 Filskov-
faellesantenne.dk går man ind under 

”driftsinfo 7200” og taster sin adresse 
ind. Så vil man med det samme få en 
aktuel status på tv og internet signal 
og modtagelse i sit område. 

Husk at finde og holde kana-
lerne 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 MPEG4-  
 boks, som ikke er fra YouSee 

•  111: Hvis man selv har blandet   
 sine kanaler (Bland Selv-pakke)

• 120: YouSee Boksen 

fortsætter næste side
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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 kanaler-

ne og så er alt ok igen. Man kommer 
stadig til at betale regningen og det 
kan være spild af penge.

Bestyrelsen
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Frisk bagerbrød
Friske blomster
Tips & lotto

Frugt & Grønt 
Brugskunst/gaveartikler
Apotek

Er der noget du mangler så spø´r Æ købmand

v/Peter Junge
Stationsvej 2, Filskov

Formand: Henrik Hansen tlf. 20 97 26 27
Fejlmelding: Johnny Mikkelsen tlf. 75 35 33 33 

Pakkeskift, flytning og adresseændring: Andreas Andersen tlf. 75 34 87 87

Filskov Fiskes
Her har du mulighed for den store fangst

os på
Filskov Fiskesø
Bredsten landevej 196
7200 Grindsted

 +45   21 27 46 22
 +45   75 34 84 30

 www.lystfisker.net

 75 34 80 21
Åben alle dage fra 7.30 - 21.00

Midtjysk isolerings teknik APS 
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