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INFO for Filskov og omegn
Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov

Deadline for INFO næste gang er den 15. oktober 2020.
Dette blad dækker månederne: august, september og oktober
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 Friskole:
  

Johan Andersen, Filskov friskole og 
Børnehaves mangeårige skoleleder har 
valgt, at gå på efterløn efter mange år 
i spidsen, som leder på vores skole. 
Johan Andersen har været med i hele 
overgangsperioden, fra tiden som 
Kommuneskole til Friskole. Johan har 
styret Institutionen gennem de svære 
opstarts år som friskole, og er godt på 
vej med, at styre os gennem Corona-
perioden. Så nu skal stafetten føres 
videre. Det har været en længere pro-
ces, som bestyrelsen og personalet har 
været gennem, for at finde den helt 
rette profil som frontfigur de forhå-
bentlig næste mange år.

Processen har været i gang i et år. 
Johan fortalte allerede tidligt i 2019, 
at det var tid til et skifte, hvilket 
vi som bestyrelse har været utrolig 
glade for, da vi fik tid til at finde 
den rette. 

Bestyrelsen havde i efteråret 2019 
en workshop, hvor vi som besty-
relse arbejdede på at finde de egen-
skaber, samt styrker vi gerne så i 
en ny skoleleder. Vi havde allere-
de besluttet, at den nye skoleleder 
skulle findes ud fra en forhånds-
udarbejdet profil, der har styrken 
til at kunne tage Filskov friskole 

og Børnehave videre på vores udvik-
lingsrejse og se på os med nye øjne. 
Som skole og børnehave skal Vi i gang 
med det næste udviklingstrin, hvor vi 
skal have evalueret på, hvordan vi kan 
videreudvikle det allerede høje faglige 
og pædagogiske niveau.

Men det, at vælge en ny skoleleder, 
skulle ikke kun være et bestyrelses-
projekt. Derfor indkaldte vi alt fast 
personale til en workshop. Personalet 
fik lov at komme med deres syn på 
en ny skoleleder. Det var en spæn-
dende aften, hvor personalet fik lov 
at komme med deres input og overve-
jelser. 

fortsætter næste side

Filskov friskole og Børnehave har fået ny skoleleder
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Filskov Friskole, forsat:
  

Vi har i bestyrelsen hele tiden haft for-
ventningen, at ansættelse af en så vigtig 
person, som skolelederen er, behøvede 
grundigt forarbejde. Workshops, samt 
diverse møder i bestyrelsen, gjorde at 
vi fik udarbejdet vores stillingsopslag 
og fik sat gang i selve samtalerne med 
kandidaterne.

Selve ansættelsesprocessen foregik 
ved at ansøgerne skulle se skolen før 
vi ville indkalde til samtale. Det var 
vigtigt for os, at de vidste hvad vi var 
for en skole, samt hvad vi havde af 
forventninger. Det blev til en del rund-
visninger, og næsten lige så mange 
samtaler med kandidaterne. 

Ansættelsesudvalget som bestod af 
Bestyrelsen, Børnehaveleder, SFO-
leder, medarbejderrepræsentant og 
Souschef, fandt til sidst frem til vores 
kandidat. Vi nåede det lige inden 
Corona rigtig tog fat og der blev luk-
ket helt ned for forsamlinger. 

Hvem har vi så fundet til at styre 
Filskov Friskole og Børnehave.

Vi har ansat Frank Arentoft fra Brørup. 
Frank kommer med mange års erfaring 
som skolelærer og erfaring indenfor 
specialområdet. Denne erfaring skulle 

gerne kunne hjælpe os i det vide-
re forløb.  Samtidig kommer Frank 
med ledelseserfaring fra en større 
skole i Fredericia Kommune, samt en 
viceskoleleder stilling fra en friskole. 

Frank Arentoft har de egenskaber som 
vi søgte efter. Det gælder om at se 
muligheder i stedet for forhindrin-
ger er noget af det, der er vigtigt for 
Frank. Personalepleje, Elevernes per-
sonlige udvikling, specialområdet for 
dem der har det ekstra svært, er det vi 

fortsætter næste side
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Filskov Friskole, forsat:
  

vægter højt og passer med det Franks 
styrker. Om det er et barn, forælder 
eller personale, gælder det om at se 
den enkelte.

Det er uden bekymringer, at vi går 
det nye skoleår i møde. Frank har 
allerede været en del med i planlæg-
ningen af det nye skoleår, samt blevet 
præsenteret for personalet. Forældrene 
havde mulighed for at møde Frank på 
generalforsamlingen, hvilket der var 
mange der benyttede lejligheden til.

Johan Andersen, har snakket en del 
med Frank, og han er tryg ved at gå 
på efterløn.

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet 
med Frank, og er 100 % sikker på at 
han er den rette skoleleder 
for vores skole.  De næste 
mange måneder skal vi lære 
hinanden at kende, samt at 
få lave en fremtidsplan for 
skolen.

Brian Nissen
Bestyrelsesformand
Filskov friskole og 

Børnehave

Kontaktudvalget:
  

Hjælp med at holde Filskov 
pæn og ren

 

Kære Borgere i Filskov.

Kontaktudvalget gør opmærksom på, 
at ansvaret for renholdelse af fortovet 
udfor matriklen samt bortskaffelse af 
ukrudt mv. på fortovsarealer påhviler 
den enkelte grundejer.

Kontaktudvalget opfordrer derfor alle 
til at huske dette.

 

Venlig hilsen

Kontaktudvalget 

Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Fhv. skoleleder Johan Andersen:
 

Kære forældre
Min sidste skoledag som skoleleder i 
Filskov var d. 31. juli 2020, hvor jeg 
fratrådte efter 20 år. Det giver anled-
ning til at tænke tilbage på tiden, da 
jeg startede i Filskov i 1983. Dengang 
kom jeg som helt nyuddannet lærer 
og startede som musiklærer og klas-
selærer for 9 små elever. Det blev en 
god tid, hvor Anette og jeg hurtigt 
blev involveret i Filskov via skole, 
byfest, revy og med årene meget mere. 
Allerede i 1984 gik turen til daværen-
de Søndre Skole i Grindsted, da de 
stod og havde brug for en musiklærer.

Tilknytningen til Filskov varede 
dog ved i de næste 16 år, hvor bl.a. 
Filskov Børnehus så dagens lys i 1991 
og jeg med tiden blev involveret i 
Kontaktudvalget o.a. Tilknytningen til 
Filskov Skole blev i disse år fastholdt 
via mine egne børns skolegang på 
skolen, via min tid som musiklærer 
i daværende Grindsted Musikskole 
samt som medlem af skolefestorke-
steret, Filskov Fodvarmere, som blev 
startet i 1985 og blev ved lige indtil 
2019. 

Det var derfor også helt naturligt at 
søge skolelederstillingen i Filskov i 
2000 efter Børge Pedersen. 12 år blev 
det til som kommunal skoleinspektør 

indtil skolen i 2010 blev lukket pr. 
2012, hvor Friskolen så dagens lys. 
  
De første år i Friskolen husker jeg som 
meget arbejdsomme for medarbejder-
ne og bestyrelsen og med et stort 
behov hos forældrene for afklaring af, 
hvad vores nye ”barn” egentlig” skulle 
kunne i fremtiden. Så tiden blev helt 
naturligt brugt til meningsudveksling 
på mange niveauer og i mange forskel-
lige fora. 

I løbet af de første år dannedes så 
vores nye friskoleidentitet i Filskov. 
Nogle ting fra den gamle Folkeskole 
blev taget med over i Friskolen, og 
nye ideer nød fremme i både undervis-
ningen og i samværet med børn og jer 
forældre. Nye retningslinjer, politikker 
og vaner blev dannet, og tilsammen 
udgør de nu det Filskov Friskole & 
Børnehave står for. 

Jeg har gennem årene med glæde kun-
net konstatere, at vi i Filskov har et 
rigtigt godt omdømme rundt omkring, 
så det har været let at ”sælge” både 
skolen og byen til nye interesserede 
sammen med alle jer, der bor i Filskov. 

fortsætter næste side
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Fhv. skoleleder Johan Andersen, forsat:
  

Efterhånden har skolen børn fra alle 
omegnsbyerne omkring os lige fra 
Give, Grindsted, Vesterhede, Sdr. 
Omme, Blåhøj, Øgelund, Grønbjerg-
Langelund og til landområderne imel-
lem byerne. Derudover har vi børn fra 
så godt som alle hjem i Filskov med 
børnehave – eller skolesøgende børn. 
Det kan vi godt være både glade for 
og stolte over.

De sidste mange år i Friskolen er ble-
vet brugt til økonomisk konsolidering 
og videreudvikling af nye idéer i  en 
kontinuerlig meningsudveksling mel-
lem bestyrelse, forældre og personale. 

I forbindelse med et lederskifte er 
det helt naturligt, at man igen kigger 
på både værdigrundlag og praksis i 
hverdagen for Friskolen. Så den kom-
mende tid kan derfor fortsætte med 
at blive en spændende tid, hvor alle 
parter igen skal være med i den aldrig 
færdige proces det er, at lave en god 
Børnehave, SFO og Skole til gavn 
for børnenes trygge opvækst og gode 
udvikling.

Jeg har heldigvis fået mulighed for 
at have almindelig undervisning efter 
sommerferien på Friskolen, så jeg hol-
der altså ikke helt med at komme på 
institutionen. Det er jeg meget glad 

for og glæder mig allerede til mit ”nye 
liv” som ganske almindelig lærer. Det 
sluttede altså som det begyndte. Det er 
der nok en mening med.

Tak til både forældre, bestyrelse og 
medarbejdere og hele Filskov for 
mange gode år med godt samarbejde 
hele vejen rundt. Det har været både 
arbejdsomme og lærerige år for mig 
med et aldrig svigtende engagement 
fra alle jer, der skal bære Filskov og 
Friskolen videre fremover. Tak for 
lån af alle jeres dejlige børn igennem 
årene.

Jeg bliver en stund endnu i for-
eningsregi i bestyrelserne for 
Friplejehjemmet, Kontaktudvalget og 
for Landdistriktsrådet. 

Husk at tage godt imod den nye sko-
leleder, Frank Arentoft, som tiltræder 
som byens nye skoleleder pr. 1. august 
2020.

Venlig hilsen
Johan Andersen
Fhv. Skoleleder 



Filskov FDF:
 

Siden sidst…
Vi har haft besøg af de kommende 0. 
klasses børn. En rigtig god formiddag 
hvor der blev leget, snittet snobrød-
spind og lavet snobrød og skumfidu-
ser over bål.
Vores pilte og væbnere (3. – 5. klas-
se) havde en overnatning. De lavede 
deres aftensmad på bål, ”kreativ sto-
ledans” og så skulle de lave mødeplan 
for de første 2 møder efter sommer-
ferien. 

Om FDF…
Opstart FDF efter sommerferi-
en er den 20/8 kl. 16.30-18 ved 
Multihuset. 

Alle aldersgrupper starter samlet, der-
efter bliver de delt op i 3 hold:
- 5 år - 0. klasse.
- 1. – 2. klasse.
- 3. klasse og opefter.
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Kommende arrangementer…

Rengøringsdag: Vi har rengøring af 
multihuset søndag d. 9/8-20 kl. 9-13.

Andebanko: Kom og vind anden 
til Mortens aften til bankospil i 
Multihuset.
Dørene åbnes kl. 18, vi starter kl. 
18.30. Der kan købes kaffe/kage, øl/
sodavand.



Filskov FDF, forsat:
 

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

Multihus, lørdag, søndag og hellig-
dage mellem kl. 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 for-
skud.

Ønskes nøglen dagen før fra kl. 15.00 
kr. 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 lejeafta- 
  le forbeholder Filskov FDF sig    
  ret til at udleje til anden side.
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 - Leje af bålhus og shelter indbe   
  tales senest 7 dage efter indgåelse 
  af lejeaftale. Lejen inkluderer ad-
  gang til udekøkken og udetoilet.

 - Hvis Multihuset er udlejet bloke-
  rer dette for leje af bålhus og shel-
  ter, medmindre andet er aftalt.

 - Der må ikke holdes abefester, og 
  der må kun overnattes efter aftale 
  med udlejer.

	 -	 FDF	Multihus	skal	afleveres	ren-		
  gjort. Pris ved manglende rengø-
  ring 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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Indhegningen medfører, at brugerne 
skal lade sig registrere for at få adgang 
til genbrugspladsen, og herefter kan 
borgere fra andre kommuner ikke læn-
gere benytte vores plads. Det betyder 
også, at hvis man ikke følger regler-
ne for affaldssortering eller efterlader 
emner, som hører til på de 2 store gen-
brugspladser - f.eks. et klaver, som det 
skete i juni, eller et toilet stillet under 
skiltet, der jo netop forbyder afleve-
ring af sanitet – ja, så kan ens adgang 
til pladsen blive blokeret.

Heldigvis er det sådan, at rigtig mange 
af jer gør sig umage for at sortere kor-
rekt, men der er stadig nogle, som ikke 
kan læse! Ud for hver container står nu 
tydeligere skiltning, for det er ikke nok 
blot at se på, hvad der ligger i forvejen. 

fortsætter næste side

Filskov Genbrugsplads:
 

Hilsen fra genbrugsvejlederne
Siden Filskov Info udkom i maj, er der 
taget vigtige beslutninger på miljøom-
rådet i Billund Kommune. Det får også 
indflydelse for vores genbrugsplads. 
Pladsen vil nemlig blive indhegnet og
aflåst. Akkurat som arbejdsgruppen 
havde ønsket fra start. Adgang kun via 
App el. kort, og overvåget er den jo al-
lerede. Pladsen vil derefter ikke have 
døgnåbent.

Vi er blevet lovet, at de 3 små gen-
brugspladser vil få indflydelse på, 
hvornår pladsen skal være ”åben”, og 
her i Filskov har vejlederne ønsket, at 
der skal være åbent så mange timer 
som muligt, så vi kan køre på gen-
brugspladsen, når vi har behov for det, 
f.eks. når traileren er læsset, eller man 
har fået hjælp til at få ryddet op eller 
fjernet haveaffald.

Af en trafiktælling sidst i februar i år 
fremgår det, at vi i Filskov har brugt 
pladsen i tidsrummet 6-24. Det vil 
man ikke kunne, når pladsen bliver 
indhegnet. Der vil være lukket om 
natten, men vi har ønsket, at der skal 
være åben fra 7-20 i sommerperioden 
og fra 9-16 i vinterhalvåret.
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Filskov Genbrugsplads, forsat:
 

Kører man neden om containerne, så 
glemmer man vist at studere skiltene. 
Affalds-ABC’en i mellemgangen er 
også stadig en god hjælp. Brug den. 
Der arbejdes på, at man på et tidspunkt 
vil kunne hente ABC’en via mobilen.

Nogle emner består af flere ”råvarer”, 
f.eks. af træ, metal eller plast. Er det 
nemt at skille ad, så gør det.

Vi må også gentage, at genbrugsplad-
sen ikke er en legeplads. Nogle har i 
al fald muntret sig med at smadre por-
celæn.

Også denne sommer har nogle ikke 
tænkt på, at der også skal være plads 
til, at andre kan læsse deres haveaffald 
af længst tilbage i hjørnet. 
Man tipper bare af.

Sten hører heller ikke med til 
haveaffald, for hvem vil købe 
havemuld med sten i? Sten afle-
veres på de store pladser.

Vi vil kæmpe for alle jer, der benytter 
genbrugspladsen korrekt, så vi får så 
få begrænsninger som muligt, for gen-
brugspladsen er et plus for byen, men 
I må også hjælpe til, så opgaven bliver 
overkommelig.                          

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
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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
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DENNE REKLAMEPLADS KAN 
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR

FOR ET HELT ÅR...



 8.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
 10.  Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag 0.-9. kl.
 19.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøder 7.-9. kl.
 20.  Filskov Friskole og Børnehave: Borgermøde Legeplads, Viadukthallen.
 23.-28.  Filskov Friskole og Børnehave: 9. kl. Norge.
 24.  Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
 26.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøder 0.-2. kl.
 28.  Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus Friskolen.
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 1.  Filskov Friskole og Børnehave: Aktivitetsdag 0.8. kl. - 9. kl.
 1.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældremøde 4.- 6. kl.
 2.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 6.  Filskov Friskole og Børnehave:	Konfirmation	8.	kl.
 7.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 7. Filskov Friskole og Børnehave: Blå mandag 8. kl.
 9.  Filskov Friskole og Børnehave:	Start	konfirmationsforb.	7.	kl.
 11.  Filskov Friskole og Børnehave: Skolefoto.
  Afskedsreception tidl. skoleleder Johan Andersen.
 12.  Filskov Friskole og Børnehave: Arbejdslørdag.
 14.  Filskov Friskole og Børnehave: Fagdag 0. - 9. kl.
 15.  Filskov Friskole og Børnehave: Fagdag 0. - 9. kl.
 20.-25.  Filskov Friskole og Børnehave: 7.-8. kl. Bornholm.
 22.  Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
 24.  Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus friskolen
 26.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.

Det sker i Filskov
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 3.  Filskov Friskole og Børnehave: Pæd. Dag lærerne.
 5.-8.  Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge 0.-9. kl..
 5.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
 6.  Filskov Friskole og Børnehave: Forældrekaffe SFO 13-16.
 7.  Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
 9.  Filskov Friskole og Børnehave: Skolernes Motionsdag Bh-9. kl.
               
                                                                                     fortsætter næste side



 9.-13.  oktober  Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 8.-9. kl. 

O
K

T.

 Uge 42  Filskov Friskole og Børnehave: Efterårsferie.
 20.  Filskov Friskole og Børnehave: Start skolekor, store og små.
 27.  Filskov Friskole og Børnehave: Bedsteforældredag SFO, 13-16.
 28.  Filskov Friskole og Børnehave: Åbent Hus  - Bestyrelsesmøde.
 31.  Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.

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)
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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

 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.
              
 September:

   3.   Soldatervennerstævne + generalforsamling.
       17.   Høstfest	ved	flemming	Harpøth	Møller.	Indsamling	til	IM	(Takkegave)	
       22.   Udendørs vedligehold af missionshuset kl. 9.30. Kom og hjælp med 
      malerarbejde og andet vedligehold. Medbring egen værktøj. 
       22.   Bække IM invitere til Kredsmøde kl. 19.30ved forstander Robert Bladt,   
      Børkop Højskole. 

 Oktober:
 

  8.   Familieaften arrangeret af IM. Fællesspisning kl. 18.00. 
     Mødestart kl. 19.00 ved Rudolf Larsen, Konsulent i DFS.
   22.   En aften med Ydremission som tema ved LM, Caleb Petersen.   

 November:
 

  5.   Møde ved Thomas Bjerg Mikkelsen, Fakultetsleder, Meninghedsfakultetet
   19.   Møde ved ved Henning Hansen, Give. Fritidsforkynder i IM.

 December:
 

  10.   Årsfest. Vi fejre missionshusets fødselsdag (5/12). Indsamling til husets 
     drift ved Metha Sørensen, Medlem af IM Hovedbestyrelse.

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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Hvis i  har mulighed for det vil vi 
gerne have at i sætter pengene ind på 
vores konto 
8210      07 41 79 16 33  helst 5 dage 
før middagen. Vi tager også imod 
kontanter.

KUN FOR MEDLEMMER

Gem info så i husker det.
                                         

Bestyrelsen

                                                               

Filskov Seniorklub:
 

På grund af usikkerheden om, hvor-
vidt vi kan gennemføre de arran-
gementer, som vi havde planlagt i 
2020,når der kræves så mange for-
anstaltninger for at undgå Corona 
– smittefaren, bl.a. afstanden mellem 
deltagerne, og andre Corona regler, 
som skal overholdes, så har vi valgt 
sikkerhed frem for alt, så vi har set  os 
nødsaget til at aflyse alle programsatte 
arrangementer resten af året også hyg-
geeftermiddage og udflugten.

KUN FOR MEDLEMMER

På grund af at vi ikke har haft aktivite-
ter i år, vil vi gerne invitere Jer, til en 
2 retters middag med kaffe og en øl 
el. vand pr. person. Det hele er til en 
special pris på 100 kr. pr. person, men 
kun for medlemmer.

Det er på kroen 
onsdag d. 9. december kl. 12.00  

Absolut sidste tilmelding: 
onsdag d. 2. december til Mona tlf. el. 
sms. 23 32 86 58

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles

Omme Landevej 41 · Filskov



Stafet for livet:
 

Stafet For Livet 2020 bliver meget 
anderledes end det plejer at være!

STAFET FOR LIVET 2020 – Sam-
men, men hver for sig – programmet 
er klar, og tilmeldingen åben!

I første weekend af september er der 
altid fuld aktivitet på Filskov stadion, 
når der afholdes Stafet For Livet i Bil-
lund Kommune – men grundet Coro-
na så bliver det helt anderledes i år! 
Forsamlingsforbuddet forhindrer os i 
at samles som normalt, og derfor bliv-
er dette års arrangement en alternativ 
en af slagsen, men som alligevel giver 
en fællesskabsfølelse selvom det bliv-
er hver for sig.

Styregruppen har nu sammensat det 
alternative program for årets stafet, 
og opfordrer derfor alle nye og tidlig-
ere stafet interesserede til at tilmelde 
sig, enten som hold, holddeltagere 
eller	 som	 fightere.	 Det	 foregår	 som	
altid inde på vores hjemmeside www.
stafetforlivet.dk/billund.

Stafetten bliver i 2020 kun til en 
eendags forestilling, nemlig lørdag d. 
5. september. Og denne gang kan man 
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følge slagets gang på stafettens Face-
book side, hvorfra der vil blive sendt 
live i løbet af dagen.

Programmet bliver følgende:
Om fredagen d. 4. september vil vi 
aflægge	besøg	hos	vores	æresgæster,	
fighterne,	som	vi	altid	kræser	lidt	ek-
stra for. Det sker også i år, da vi med-
bringer en goodiebag til dem alle.

Lørdag Kl. 10.00 åbnes stafetten – 
sendes live på Facebook

I løbet af dagen vil styregruppen 
aflægge	 besøg	 hos	 nogle	 af	 de	 til-
meldte hold, rundt i kommunen, og 
der vil også blive sendt live, taget 
billeder og være mulighed for at købe 
drikkevarer til at slukke tørsten med, 
samt købe diverse merchandise til 
fordel for stafet for livet.

HOLD: Alle hold kan tilmelde sig 
som vanligt, og hold deltagerne går 
runderne der hvor de hver især bor, 
og laver deres ”egen” lille stafet der. 
Runde sponsorater er også muligt, det 
foregår ved at bruge stafettens APP´s 
rundetæller funktion.

fortsætter næste side



Stafet for livet, forsat:
 

Så på med traveskoene - og ud på Jeres 
helt egen ruter denne gang - sammen 
men hver for sig!

MAD: Det bliver muligt at købe for-
plejning til aftensmaden, det sker 
via stafettens hjemmeside, og skal 
afhentes hos udvalgte spisesteder i 
kommunen. En del af beløbet går som 
altid til Stafet for livet.

LYSCEREMONI: 
Et af højdepunkterne til en Stafet For 
Livet er den særlige lysceremoni, 
som i år sendes direkte på Facebook, 
lørdag aften kl. 21.30. Den indehold-
er som altid en tale, solosang + en 
stillerunde som vi plejer – og herefter 
slutter stafetten kl. 22.00.

LYSPOSER: kan købes via hjemme-
siden som normalt, og desuden sælges 
de i udvalgte butikker, og vil så sidst 
på dagen blive opstillet til lysceremo-
nien lørdag aften. 

Vi håber i styregruppen på, at trods 
det anderledes program, at så igen i år 
vil rigtig mange tilmelde sig og delt-
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age i den fælles kamp mod kræften!

Hvis man har spørgsmål til alt det 
praktiske, kan man kontakte styre-
gruppens medlemmer, og følge med 
på hjemmesiden og Facebook, hvor 
vi løbende vil opdatere Stafet for livet 
2020 i Billund Kommune.

SÅ DERFOR:
Vi opfordrer alle i hele kommunen, 
også i Filskov til at støtte op om 
dette års stafet, så vi også i 2020 kan 
præsentere	 en	 flot	 resultat	 og	 sende	
beløbet til Kræftens Bekæmpelse - 
og så vender vi stærkt tilbage i første 
weekend af september 2021 med en 
forhåbentlig helt normal udgave af 
STAFET FOR LIVET! 

STAFET FOR LIVET ´s tema i år er: 
ET DØGN DER BEVÆGER!

Med venlig hilsen
Styregruppen 2020

STAFET FOR LIVET BILLUND
Niels Pedersen



Filskov Idrætsforening:



Filskov Fællesantenne:

TV2 PLAY er nu en del af 
bland-selv pakken
Hvis man har Bland-selv pakken er 
der nu mulighed for at tilvælge TV 2 
play til sin pakke.
Det koster 10 point at få TV 2 play og 
hvis man ønsker at tilvælge den skal 
man gå ind på sin pakke og tilvælge 
den. Det er vigtigt at sige at de point 
man har brugt til andre tilvalgte TV2 
kanaler så samtidig frigives så alt 
efter hvor mange man tilvalgt vil den 
reelle ”point-pris” blive lavere. 

Man kan læse mere om det på www.
YouSee.dk.  Link findes også på 
Filskov Fællesantennes facebook-si-
de. 

Bland selv-pakke hos You See
Bland-Selv pakken er et godt valg 
hvis man selv vil vælge hvilke tv-ka-
naler 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 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 selvstændi-
ge 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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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 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 omfatten-
de 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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Filskov Fællesantenne, forsat:
 

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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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

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 
Omme Landevej 12 · Filskov ·    40 96 43 44 · mitpapiruld@live.dk · www.mitpapiruld.dk

 BBFilskov  Omme Landevej 10 · Filskov · www.bedandbreakfastbillund.info


