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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2019.
Dette blad dækker månederne: november, december og januar
Kontaktudvalget i Filskov:
Formand:

Johan Andersen

Filskov Antenneforening

Andreas Andersen, Kirkehusvej 8

75 34 87 87

Filskov Energiselskab

Niels Erik Adelsbøll, Engdraget 5

75 34 83 48

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

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

Lene Carstens, Åbrinken 3

28 35 89 02

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

Holger Villumsen, Slåenvej 10

61 18 35 55

Filskov Fremtid Aps

Jørn Arevad, Åbrinken 2

22 20 81 94

Viadukthallen Filskov

Verner Søvang, Engdraget 4

53 66 83 43

Viadukthallens Venner / INFO

Mette Østergaard, Hjortlundvej 5

24 67 81 23

Medlem 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 Idrætsforening:

Gymnastik

Vi er kommet godt fra start, med
endnu en sæson med fuld fart på i
gymnastikken. Ca. 120 gymnaster er
godt i gang, fordelt på hold med de
yngste på forældre/barn til de ældste
på springholdet.
Der er stadig plads til flere på alle
vores hold, så går du og overvejer at
begynde - så kom afsted, der er et par
gratis prøvetræninger, hvor du kan
finde ud af, om det er noget for dig,
inden du træffer den endelige beslutning!
Nogle instruktører har allerede nu
været på et kurser, for at få ny inspiration og ideer til vinteren og nogle
venter spændt på at komme afsted.

Gymnastikopvisninger

Områdeopvisning i Billund lørdag
den 9. Marts 2019. Forårsopvisning i
Filskov Viadukthallen lørdag den 16.
Marts 2019 kl. 9.30, gæsteholdet til
årets opvisning er Vandel Efterskole,
de kommer til at fylde hallen med en
masse gymnastik og energi.

Power-up

Power-up, som er styrke og pulstræning for voksne og unge, starter først
op efter nytår. Her vil der forekomme
styrketræning og pulstræning.
fortsætter næste side

Børnedag

Lørdag d. 3. november er der Børnedag
i Billund Idrætscenter, hvor der også
vil være deltagelse fra Filskov børn.
For de deltagende børn, bliver det
en skøn dag fyldt med, grin, sved på
panden, gymnastik og udfordringer.
En ekstra bonus er, at der i Billund
er en springgrav, som man også får
muligheden for at prøve til børnedag.

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

4
Filskov Idrætsforening, forsat:

Lederpokal

Lederpokalen gives til en person, der
har har ydet en ekstra indsats inden
for idrætsforeningen i det forgangne år. Så kender du en, der fortjener et skulderklap, så send navn og
begrundelse til sekretaer.filskovif@
gmail.com eller på papir i postkassen
Amtsvejen 25d senest 10. marts 2019.
Alle kan indstilles; trænere, udvalg,
spillere, gymnaster, hjælpere m.m. og
alle kan indstille.
Uddeling sker efter afstemning til
generalforsamlingen.

Generalforsamling

Filskov Idrætsforenings generalforsamling afholdes d. 18. marts 2019
kl. 19 i hallens mødelokale, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning og handlingsplan for det kommende år
3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab og budget for det kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Tildeling af lederpokal (afstemning)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for
2 år
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
8. Valg af udvalg for 2 år
9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. marts 2019
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for at blive
en del af bestyrelsen. Har du lyst til at
høre mere om, hvad det indebærer og
hvilke muligheder der er, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen for
nærmere (og uforpligtende) info

Bestyrelsen
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Filskov Kontaktudvalg:

Aktiv Natur for alle i Filskov

Så skete det igen. Vi så det også da
Genbrugspladsen blev taget i brug
sidste år. Nye frivillige kom atter til
for at få et projekt op at stå og gennemført.
I de sidste par år har der været arbejdet ihærdigt med projekt ”Aktiv Natur
for alle i Filskov”. Ca. 40 frivillige
har på forskellig vi været indblandet i aktiviteterne, lige fra etablering
af Mountainbikespor i DSB-skoven,
beslutninger omkring sti-forløb, indsamling af fakta om lokalområdet og
ikke at forglemme fremstilling af sentenser på de egepæle, som er stillet op
langs ruterne.
Noget af projektet har været lagt i
hænderne på arkitektfirmaet, Gustin
fra Århus. De er således kommet
med forslag til de såkaldte ”Hotspots”, som nu kan findes i landskabet. Seværdighederne spænder lige
fra en udsigtsplatform ved Hjortlund
Sø, et illustreret flystyrt, hængekøjer
i skoven og til opholdssteder ved
Omme Å, Mountainbikebanens start
og ved Mergelgraven. Endvidere er
der etableret startfaciliteter for 4-kløverstierne ved Peterspladsen midt i

Filskov, hvoraf den korteste også får
status af et Skolespor, som 7. kl. på
Filskov Friskole har arbejdet med.
Alt sammen muliggjort af midler
fra Billund Kommune, Nordea og
Friluftsrådet. Allerede inden den officielle indvielse af stierne har de været
taget flittigt i brug af både voksne og
børn. Nogle af påfundene skal vi lige
vende os til og nogle har vi allerede
taget til os.
Kontaktudvalget, som kun har haft
koordinerende funktion i dette projekt,
siger her mange tak til alle jer, der har
været frivillige i projektet i de sidste
par år. Også tak til Billund Kommune
og arkitekten. Well done – færdigt
arbejde.
Håber I vil være med til noget sjovt en
anden gang også – også selvom der er
noget arbejde ved det.
På Kontaktudvalgets vegne
Formand
Johan Andersen

Lidt billeder fra indvielsen lørdag d. 13. oktober
af vores Kløverstierne...

Foto:
John Havn
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Filskov Friplejehjem:

Erindringsdans

Den 19. oktober kl. 19.00, starter vi atter op med vores danseaftener.
Vi danser fredag aften, ca. 1 gang om
måneden, og alle kan deltage, beboere,
pårørende, frivillige og personale.

Med dansen skabes samhørighed om
en fælles oplevelse mellem beboere,
pårørende, frivillige og personale – det
er 3 sæson vi skal i gang med, vi har
det sjovt og vi hygger på højt plan.

Formålet med Erindringsdans, er ikke
at lære danse, men at lytte til kendt
musik, se andre danse, deltage i dansen, bevæge sig til musikken, at få
minderne frem og opleve glæden ved
musik og dans.

Der er planlagt danseaftener følgende datoer:
Fredag den 19. oktober 2018
Musik - Benny Clausen
(spillede til påskefrokosten)
Fredag den 2. november 2018
Bjarne Jensen - DJ
Fredag den 30. november 2018
Musikveteranerne
Fredag den 11. januar 2019
Bjarne og Peter (Rita’s brødre)
Fredag den 8. februar 2019
Musikveteranerne
Fredag den 8. marts 2019
Musikveteranerne
Fredag den 5. april 2019
Benny Clausen
Fredag den 3. maj 2019
afslutningsbal - Bjarne og Peter

Dans giver glæde, motion og fysisk
kontakt på en naturlig måde.
Man kan altid være med – man kan se
på dansen, man kan lytte til musikken,
og man kan deltage i dansen, alt efter
lyst og kunnen.

Vi starter kl. 19.00 og danser til kl. ca.
20.00
For yderligere information,
kontakt Dorte
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Filskov FDF:

Siden sidst...

Kommende arrangementer

Lan party

Andebanko

D. 14-15/9 var der LAN-party i
Multihuset. Der var 28 deltagere til en
hyggelig weekend med masser af spil.

Skrot containeren…

…har fået ny plads.
Den står nu ved indkørslen til
Multihuset.

Hvad laver vi til FDF?

Vores pilte, tumlinge og væbnere
mødes om torsdagen fra 16.30-18.
Siden opstart har de været ude at
samle frugter og bær og lavet syltetøj
og pandekager over bål, der er samlet
kastanjer som er blevet til andet end
kastanje dyr. Der er gået ture i naturen
og snakket om hvad de så. Der er lavet
suppe og brød over bål.
Det næste de skal i gang med er at
tage ”naturmærket” samt at morse og
skrive med usynlig skrift.
Er du til hygge og leg under åben
himmel – så skal du være med til FDF.

D. 6/11 kan du komme op i Multihuset
og vinde anden til Mortens Aften
Vi starter kl. 18.30. Der kan købes
kaffe/the, øl/sodavand og kage.

Juleferie

Der er juleafslutning for pilte/tumlinge/væbnere torsdag d. 29/11 og opstart
igen 10/1
E-sport holder juleafslutning 18/12 og
starter igen d. 8/1.

Rengøringslørdag i Multihuset

D. 12/1 kl. 8.30-11 gør vi rent i
Multihuset.
Forældre til FDF’ere eller E’Sport deltagere skal være velkommen til at give
en hånd med.

Fastelavnsgudstjeneste

D.10/3 kl.14 starter vi traditionen tro
med en festlig gudstjeneste i Filskov
Kirke, og fortsætter derefter til
Multihuset hvor vi slår katten af tønden og får fastelavnsboller samt kaffe/
te.
Der kan købes kaffe/the, øl/sodavand
og kage.
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Filskov Seniorklub:

Siden sidst...

Har vi været på udflugt til Den Gamle Digegrevesgård i daglig tale kalder
man gården Klægager.

fast med værelser i stuen og på første
sal, restaureringen blev foretaget med
respekt for de gamle ting.

Turen gik over Holsted til første stop
møllerne i marsken, her mødte vi
vores guide Christian Lorenzen som
fortalte om det barske landskab og det
lille museum som var på stedet. Guiden fortsatte med os hvor vi kørte ned
for at se sangskriveren Jens Rosendals hus.Vi kørte gennem de forskellige Ballummer, med de store vider,
marsken og vadehavet, helt ud til
vandet som vi kunne følge i takt med
det trak sig tilbage. Vi hørte også om
Vadehavets store betydning for fugle
trækket forår og efterår. Tidevandet
kommer ind mellem Rømø og Sild
med stor kraft og fordeler sig i Vadehavet.

Derfra gik turen mod Wellings landsbymuseum ved Lintrup, vi møtes i
kirken (hvorfra Søren Welling var
blevet bisat da han ikke var medlem
af folkekirken) hvor en fra støtteforeningen fortalte om tilblivelsen
af landsbymuseumet, alt var lavet af
genbrugsmatrialer, og ud fra devisen
om at det var” lettere at få tilgivelse
end tilladelse” der var 36 forskellige
rum der hver især var indrettet, med
ting der hørte til netop der, blandt andet, skolestue, træskomand, dame og
herre frisør, posthus og mange andre
stuer, der var også en kro her kunne
man nyde sin medbragte mad. Det var
et spændende sted som vi nemt kunne
have brugt mere tid på.

Så gik turen til klægager hvor vi spiste
middag det var husets frue Ruth som
stod for den afdeling, og Christian
Lorenzen (det var hans fødegård)fortalte om stedet og om renoveringen,
det gamle stuehus fra 1857 blev sammen med forhaven restaureret i 2005,
og er nu indrettet som bed & break-

På vejen hjem kørte vi gennem Klelund Plantage i håb om at høre skovens konge folde sig ud, men ak han var
tavs, der var mulighed for, de adrætte,
at gå op i tårnet og nyde udsigten ud
over terrænet.
fortsætter næste side
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Filskov Seniorklub, forsat:

Videre gik det gennem Baldersbæk
Plantage, Hovborg hytteby ( campingplads og hytter) gennem Hovborg
og hjem til Filskov.

Kommende arangementer:
SE HER VORES PAKKEBANKO
HOLDER FLYTTEDAG TIL
Onsdag d. 14. November kl. 14.00
Pakkebanko
medbring en pakke til ca. 25 kr. eller
betal 25 kr. for kaffen
SIDSTE TILMELDING mandag d.
12. november til Tove Lubben
tlf. el. sms. 24 82 50 43

Onsdag d. 12. december kl. 14.00
Lucia optog
Efter gløgg og æbleskiver er der
pakkeleg. Tag derfor en lille pakke
med, hvis du ønsker at deltage i legen
SIDSTE TILMELDING
mandag d. 10. december til
Søren Lausten 75 34 81 44
Derefter juleferie
Opstart i 2019 onsdag d. 9. januar.
Onsdag d. 23. januar kl.14.00
Generalforsamling
Bestyrelsen
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Filskov Kontaktudvalg:

Fremtiden i Filskov

Lørdag d. 29. sep. blev vores nye
udviklingsplan 2018-2028 offentliggjort ved et møde i Viadukthallen.
Allerede i foråret var en blandet
skare af unge, ældre, børnefamilier
og repræsentanter fra erhvervsliv og
foreningslivet samlet et par gange
for at kvalificere arbejdet med udviklingsplanen.
Forløbet har haft hjælp af udviklingskonsulent, Merethe Juul, Skærbæk,
som sammen med en styregruppe,
nedsat af Kontaktudvalget, fortløbende har arbejdet med planen.
Udviklingsplanen er et digert værk
på 24 sider, som på baggrund af
et historisk rids beskriver de fremtidige muligheder for
Filskov. På baggrund af
en SWOT-analyse analyseres Filskovs muligheder
på forskellig vis, ligesom
der også er udarbejdet en
vision, en målbeskrivelse
og en strategi for at nå
målene.

De aktive i forløbet valgte at sætte
fokus på 6 indsatsområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det Sociale Liv.
Kommunikation.
Byforskønnelse og faciliteter.
Erhverv og Turisme.
Infrastruktur.
Ældre.

Alle områder, som vi står overfor
at skulle forbedre vores lokalområde
med i de næste 10 år.
Og hvorfor skal vi så have sådan en
udviklingsplan og hvad kan vi bruge
den til?
fortsætter næste side

Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Filskov Kontaktudvalg, forsat:

Først og fremmest giver en vedtaget udviklingsplan adgang til midler
fra Landdistriktspuljen, når vi laver
projekter. Dernæst behøver vi ikke
at være i tvivl om, i hvilken retning
borgerne peger, når der de kommende
år skal tages fat inden for forskellige
retninger. Der er allerede peget på
retningen.
Det er selvfølgelig ikke forbudt at
lave ting, som ikke står beskrevet
i udviklingsplanen, og faktisk vil
Kontaktudvalget i den næste 10 årige
periode sørge for jævnlig opdatering
af både indhold og det tilhørende
navnestof. Udviklingsplanen ligger
nu på Filskovs hjemmeside.

Så nu kan der tages fat. Ønsker man
at være med til at arbejde med et eller
nogle af fokusområderne så sig bare
til ung som ældre.
Kontaktudvalget tager gerne imod
henvendelser fra alle interesserede.
Til sidst en stor tak til alle jer der deltog i arbejdet og også en særlig tak til
Holger Villumsen for det historiske
stof og analysedelen samt til John
Havn som fotos.
På Kontaktudvalgets vegne
Formand
Johan Andersen
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Viadukthallen:

Filskov Vandværk:

Så er vi igang..

Nyttig info...

Så er sæsonen 2018/2019 skudt igang
og der er igen masser af aktivitet i hallen med træning, kampe og stævner.
Inden sæsonstart blev sommer hovedrengøringen gjort så der var godt
rent inden alle gik i gang. Vi har i år
investeret i ny scoretavle og nye mål
så vi igen gerne skulle kunne køre på
uden problemer. Begge dele er sat op
og afprøvet.
I cafeteriaet er der blevet investeret i
en konveksovn og induktionskogeplade som bliver installeret i løbet af
efteråret. Vi håber det kan gøre madlavningen i cafeteriaet lidt nemmere
for de frivillige. Her er der altid brug
for flere hænder så hvis du har tid og
lyst er du velkommen til at kontakte
en fra bestyrelsen eller Britta Pedersen.
I sommers startede vi op på projektet “hallens fremtid” og inviterede til
brainstorm i starten af juni hvor alle
tanker og ideer var tilladt. Der kom
mange ideer på tavlen - både store og
små, som der bliver arbejdet videre
med.
Viadukthallens bestyrelse

Henvendelse om flytning og regning
rettes til GEV / Grindsted Vandværk,
Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon
7532 1166, e-mail: mail@gev.dk.
Henvendelse om driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold kan
rettes til driftsleder Peder Eriksen,
Gyvelvænget 20, 4089 5972, trineop@hotmail.com.
Henvendelse om ny tilslutning rettes
til Filskov Vandværks formand Jesper
Nielsen, Mosegårdsvej 1, 6133 8834,
jespernielsen90@gmail.com.
Mere oplysning om Filskov Vandværk
finder du på http://filskov.infoland.dk/
forsyning/filskov-vandvaerk/
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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
NOVEMBER

2.
5.
5.-9.
6.
7.
7.
8.
		
10.
14.
		
12.-16.
23.
24.
28.
		
29.
30.

DECEMBER

Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Brobygning.
Filskov FDF: Andebanko kl. 18.30 i Multihuset.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friplejehjems Venner: Musik og Quiz - Steen Nielsen
kl. 14.30 på Friplejehjemme.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Seniorklub: Pakkebanko kl. 14.00 på Friplejehjemmet.
Tilmelding til Tove Lübben tel. eller sms 24 82 50 43.
Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 8.-9.kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Juleklippedag. Åbent Hus.
Filskov Friskole og Børnehave: Julemarked - se annoncen her i bladet.
Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften med Johan og John
kl. 19.00 på Friplejehjemme.
Filskov FDF: Juleafslutning for pilte/tumlinge/væbnere.
Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00.

1. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
5. Filskov Kirke: Julekoncert i Filskov Kirke kl. 19.30 med Hans Jørn
		 Østerby og Maj-Britt Vibe Dørken.
6. Filskov Friskole og Børnehave: Adventsfest - Børnehaven juleudflugt.
9. Filskov Friplejehjems Venner: Richard Ragnwald synger på 		
		 Friplejehjemmet kl. 14.30 - Billetter sælges.
12. Filskov Friskole og Børnehave/Filskov Seniorklub: 6. kl. Lucia på
		 Friplejehjemmet kl. 14.00. Tilmelding nødvendig.
13. Filskov Friplejehjems Venner: Ringgive sangkor/kirkekor kl. 19.00
		 på Friplejhjemmet.
13. Filskov Friskole og Børnehave: Børnehaven - julefrokost på Filskov
		Kro.
17. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
18. Filskov Friskole og Børnehave: Børnehaven julegudstjeneste.
		 De 9 læsninger, Blåhøj Kirke.
18. Filskov FDF: E-sport juleafslutning i Mulithuset.
18. Filskov Kirke: De 9 læsninger i Blåhøj Kirke kl. 19.00.

Det sker i Filskov
DECEMBER
JANUAR

2. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
3. Filskov Friskole og Børnehave: Skolestart.
6. Filskov Hjertestiudvalg: Nytårsmarch kl. 14.00 fra Multihuset.
7. Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
8. Filskov FDF: E-sport opstart.
9. Filskov Seniorklub: Opstart efter juleferien.
10. Filskov FDF: Opstart for pilte/tumlinge/væbnere.
11. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
11. Filskov Friplejehjems Venner: Erindringsdans kl. 19.00.
12. Filskov FDF: Rengøringsdag i Multihuset kl. 8.30-11.00
16. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
17. Filskov Jagtforening: Generalforsamling kl. 19.30 i FDF Multihuset.
17. Filskov Friplejehjems Venner: Musik og Quiz kl. 14.30 på
		Friplejehjemmet.
23. Filskov Seniorklub: Generalforsamling kl. 14.00.
23. Filskov Kirke: Opstart Minikonfirmander kl. 13.00-14.30.
28.-1.		 Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge 0.-9. kl.
29. Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
29. Filskov Kirke: Filmaften for børn kl. 16.30.
31. Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.

FORSAT

19. Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag m. kirkegang i
		 Filskov Kirke.
23. Filskov Friplejehjems Venner: Julegudstjeneste kl. 14.30 på 		
		Friplejehjemmet.
31. Filskov Jagtforening: Sidste indlevering af krage/skadeben.
31. Filskov Kirke: Nytårsgudstjeneste kl. 13.30.

FEBRUAR

3.
4.
6.
8.
9.
20.

Filskov Kirke: Kyndelmisse Gudstjeneste kl. 19.30.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00.
Filskov Seniorklub: Opstart efter juleferien.
Filskov Kirke: Opstart Babysamlesang kl. 9.30-10.15 i Filskov kirke.

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
November:
		
8. Møde ved Morten Mouritzen, Sognepræst. Medlem af IM Hovedbestyrelse.
17. Kreds bibelkursus i Vorbasse ved Holger Haldrup, Kolding kl. 10.30
			 - kaffe fra kl. 10.00.
22. IM møde. Emne: Jaloux og mægtig møder lille og god ved Vagn Dahl Nielsen,
			 Sognemedhjælper, Gjesing Kirke. Bogsalg
		
December:
6. IM Årsfest (Husets fødselsdagsfest) ved Metha Sørensen. Medlem af IM 		
			Hovedstyrelse.
17. Adventsfest og familieaften ved Børneklubben. Juletræet pyntes.
28. Julefest ved Karsten Langdahl, Lærer på Frøstreuphave Efterskole.
Januar:
8. Evangelisk Alliances bedeuge
		
9. Evangelisk Alliances bedeuge
10. Evangelisk Alliances bedeuge
17. Ydremissionsaften ved Jens Peter Rejkjær, Generalsekretær BDM.
24. Soldatervennerstævne.

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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Filskov Kirke:

NB!!
Renovering af Blåhøj Kirke
Den 21. september sendte Viborg Stift
sin endelige godkendelse af renoverings projektet for Blåhøj kirke.
Det betyder, at Blåhøj menighedsråd
omsider kan komme i gang med det
projekt og de ønsker som har været i
støbeskeen siden 2011, lige fra de første spæde ideer – til et endeligt udarbejdet projekt med tegninger – og nu
7 år senere: En endelig godkendelse!
Vi er meget glade og glæder os til at
komme i gang.
Arbejdet påbegyndes i begyndelsen
af januar 2019, og der forventes en
byggeperiode på 7-8 mrd. Vi regner
følgeligt med, at Blåhøj kirke står klar
til genindvielse august 2019.

vil finde sted i Filskov kirke, ligesom
søndagsgudstjenesterne i byggeperioden kun afholdes i Filskov kirke.

I den forbindelse har Filskov menighedsråd besluttet, at der i denne periode på 7-8 mrd. (januar-august) hvor
der kun er gudstjeneste i Filskov kirke,
er gudstjenestetidspunktet kl 10.00
ved højmesserne. Aftengudstjenester
er fortsat kl. 19.30. Gudstjenester ved
afløsninger er fortsat kl. 9.00
Karin Engmarksgaard

I hele byggeperioden er Blåhøj kirke
lukket. Det betyder i praksis, at alle
kirkelige handlinger for Blåhøj sogn,
fortsætter næste side
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BABYSALMESANG FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
Babysalmesang onsdage kl. 9.30-10.15
BABY salmesang er for alle babyer mellem 0-12 mrd og deres forældre/ bedste
forældre.
Vi synger, danser, lytter til musik, puster sæbebobler, leger med fine tørklæder,
går på opdagelse i kirken og meget mere.
Målet er:
At baby og den voksne sammen får en sanseoplevelse i kirkens ru,
At baby og den voksen møder nogle af kirkens salmer og oplever glæden ved
at lytte til dem og synge dem
At baby og den voksne sammen får et pusterum fra hverdagen fyldt med nærvær.
Tilbuddet er GRATIS
Tilmelding til Sonja Kongsted på 42 36 80 35

Uge 8 d. 20/2: Filskov Kirke.
Uge 9 d. 26/2: Filskov kirke.
Uge 10 d. 6/3: Filskov kirke.
Uge 11 d. 13/ 3: Filskov kirke.
Uge 12 d. 20/3: Filskov Kirke.
Uge 13 d. 27/3: Filskov kirke.
Uge 14: d.3/4: Filskov kirke.
Uge 15: d. 10/4: Filskov
Søndag den 14/4 Afslutning
kl. 10.30 med familie gudstjeneste i Filskov kirke
									fortsætter næste side
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ARRANGEMENTER
5. december kl. 19.30 i Filskov kirke
JULEKONCERT
Maj-Britt Vibe Dørken og Hans Jørn Østerby

Maj-Britt Vibe Dørken
Har igennem de sidste 15 år sunget i forskellige gospelkor. Hun er fast korsanger i det anerkendte ”Opstand Gospel Choir”, hvor hun bl.a. har opvarmet for
Kirk Franklin i Forum Kbh, men har også medvirket i andre kor som f.eks.
”Gunnertoft Gospel Choir”. Mest kendt er hun måske for sin rolle som solist og
forsanger i orkestret "Himmelblå" der igennem de sidste 14 år har udgivet 3 CDer
og spillet deres egne inspirerende fortolkninger af de gamle salmer rundt om i
landets kirker. (Se evt. mere på http://himmelblaasalmer.dk eller
https://www.facebook.com/himmelblaasalmer
Hans Jørn Østerby
Har optrådt i mere end 30 år, både som sanger og sangskriver og som tryllekunstner, bugtaler m.m. Han har lavet et utal af kirkekoncerter og forestillinger i kirker
både i Danmark og i udlandet. (Se evt. mere på http://hjosterby.dk)
Sammen laver Maj-Britt Vibe Dørken
og Hans Jørn Østerby 60 minutters
intens, stemningsmættet, hjertevarm
julekoncert med både de kendte og
elskede julesange og carols, men også
med noget af det knapt så kendte. Maj-Britt er leveringsdygtig i det
smukke og nænsomme, og Hans Jørn
byder ind med viser og sange om
julen - også når den ses fra en anden
side end den mest almindelige.

fortsætter næste side
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Tirsdag d. 18. december kl. 19.00 i Blåhøj kirke
DE 9 LÆSNINGER
Julen bliver sunget ind i Blåhøj kirke ved de 9 læsninger.
Medvirkende: Lokale læsere, Blåhøj kirkes børnekor.
Spirekoret fra Filskov friskole, elever fra Billund Kulturskole.
Efter arrangementet bydes der på gløgg i tårnet.

31. december kl. 13.30 i Filskov kirke

NYTÅRSGUDSTJENESTER i BLÅHØJ OG FILSKOV
Efter gudstjenesterne ønsker vi godt nytår med champagne og kransekage.

Filskov d. 23. januar kl. 13.00 - 14.30
OPSTART MINIKONFIRMANDER JANUAR 2019
Minikonfirmandundervisning er et gratis tilbud for alle 3.
klasses elever i Blåhøj og Filskov. Tilbuddet ligger lige
efter skole.
Undervisningen for Filskov foregår i år i Filskov kirke,
pga. sammenfald af aktiviteter i konfirmandstuen.
Som minikonfirmand laver man mange spændende ting:
Vi hører historier fra bibelen, vi maler fine billeder, vi
bygger ting, vi synger sange, ser film, og meget mere.
Hele forløbet sluttes med en festlig ”Spaghettigudstjeneste”
tirsdag den 9. april kl. 17.00 med præmie overrækkelse
og efterfølgende fællesspisning.
Du får brev fra os, når vi nærmer os januar.

fortsætter næste side
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Tirsdag den 29. januar kl. 16.30 i Filskov kirke
FILMAFTEN FOR BØRN

Vi holder filmaften for børn i BLÅHØJ OG FILSKOV fra
3. klasse – til og med 6. klasse. Filmaftenen er gratis, og
der laves rigtig biograf stemning med popcorn og sodavand

Søndag den 3. februar kl. 19.30 i Filskov kirke
KYNDELMISSE GUDSTJENESTE
Kyndelmisse markerer, at vi er halvvejs gennem
vinteren.
I glæde over, at lyset er på vej tilbage holder
vi en stemningsfuld lysgudstjeneste med ord til
eftertanke. Kirken vil være fyldt med levnede lys.

Onsdag den 20. februar kl. 9.30 - 10.15 i Filskov kirke
OPSTART BABYSALMESANG for blåhøj og Filskov
BabySalmesang er et gratis tilbud for alle babyer i
alderen 0-12 mrd. og deres forældre/bedsteforældre.
Forløbet strækker sig over 8 gange onsdag formiddage og afsluttes med en familiegudstjeneste den 14.
april.
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Hjertestiudvalget:

Filskov Fællesantenne:

Nytårsmarch 2019..

Stream på appel-tv...

Nytårsmarch i Filskov søndag den 6.
januar 2019.
Vi starter fra FDF Multihuset kl.
14.00. Kom og hør årets taler.
Efter marchen mødes vi igen ved FDF
Multihuset i godt humør, hvor vi hygger med bål, og der serveres suppe og
brød.
Hilsen Hjertestiudvalget

YouSee har nu udviklet en app så
man fremover kan streame sit YouSee
indhold på et Apple-tv. Det kræver at
man henter app’en via app store på
sit tv og derefter logger ind med sit
YouSee kundelogin. Dermed har man
adgang til de samme ting som man
normalt vil ha på sin tv-boks. Eneste
betingelse er at man har et Apple tv
4 eller nyere for at kunne downloade
app’en.

YouTube i tv-boksen

YouTube bliver nu en integreret del
af YouSee tv-boksen og får sin egen
kanalplads. Dermed bliver den populære streamingtjeneste, som hver uge
bruges af halvdelen af danskerne, en
naturlig del af tv-oplevelsen. Det kræver dog at man har den nyeste tv-boks
(Humax YS4000). Kanalen ligger på
den sidste plads i kanalrækkefølgen
men det er også muligt at flytte den
til en anden plads.

Ny tv-kanal

YouSee lancerer i starten af 2019 en
helt ny tv-kanal. En kanal der blandt
andet vil byde på egenproducerede
danske programmer samt populære
fortsætter næste side
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amerikanske serier fra en af verdens
største underholdningsselskaber 21st
Century Fox.

Måndens premiere-film på
Yousee-tv-boksen

Hver måned er der mulighed for
at se en ny gratis premiere-film fra
YouSee. Det kræver dog at man har
yousee- tv-boksen.
Man finder filmen på den selvstændige kanalplads som sender premierefilmen. Kanalpladsen ligger som den
næstsidste, lige før netflix.
På kanalen vil man også kunne se
trailer samt få information om filmen.

Gratis premierefilm er et tilbud fra
YouSee hvor der hver måned kommer
en ny aktuel film. Man kan se filmen,
når man vil. Hvor man vil. Og lige så
mange gange som man vil

Mulighed for flere tv-bokse.

Hvem kender ikke situationen. Man
har flere fjernsyn men kun en tv-boks.
Det problem er der nu en mulighed for
at få løst. YouSee har lanceret et nyt
abonnement der hedder ”tv i flere rum”.
Her kan man få op til 4 tv-bokse tilknyttet hjemmet. Prisen er 99 kr pr.
måned. Uanset hvor mange tv-bokse
man vælger.
Se på yousee.dk hvordan man
kan benytte sig af dette abonnement.

Filskov fællesantenne
på Facebook

Vi er at finde på Facebook.
Gruppen ”Filskov fællesantenne”
har allerede en del medlemmer
og er du endnu ikke tilmeldt kan
vi kun kraftig opfordre dig til at
gøre det.
fortsætter næste side
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Vi sørger for en løbende og omfattende opdatering og information på
siden så man hele tiden har mulighed
for at følge med i de seneste nyheder
og muligheder. Samtidig kan vi lave
opslag med links til YouSee så man
hurtigt og nemt kan komme hen til de
YouSee sider der fortæller og viser
hvordan man skal gøre og forholde
sig til de forskellige ting man er i
tvivl om.
Kort sagt forsøger vi så godt vi kan at
opdatere om alt lige fra driftsstatus,
gode tilbud og orientering om nyskabelser fra YouSee osv. Samtidig har
man også her mulighed for at stille
spørgsmål til os hvis man er i tvivl
om noget. Vi vil så forsøge at besvare
dem så godt vi kan.
Vi vil gerne være så aktuelle som
muligt og være i direkte kontakt og
dialog med vores trofaste medlemmer så de får den allerbedst service.
Og her har de sidste par måneder vist
at denne Facebook gruppe har været
helt ideel til at give jer kunder hurtig
og nyttig information 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 regnskabsfører og YouSee.
Og det giver også en meget større
mulighed for at den TV pakke og
en eventuelle bredbåndspakke man
gerne vil have kan være helt på plads
på dagen man flytter ind.

Driftsstatus

Man har altid mulighed for at få et
overblik over driftsstatus på ens egen
adresse. Det gælder både hvad angår
tv-kanaler, div. fejl på tv-signal og
internet.
På vores hjemmeside Filskovfaellesantenne.dk går man ind under
”driftsinfo 7200” og taster sin adresse
ind. Så vil man med det samme få en
aktuel status på tv og internet signal
og modtagelse i sit område..

fortsætter næste side
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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
Bemærk at visse modeller kræver
mere end de tre cifre. Der skal man
så fylde op med ”0” FØR de tre cifre.
Frekvens skal være: 450, Symbolrate
skal være: 6875, Modulation/Quam
skal være: 64

Hvis du mangler TV kanaler

Så ring til en fra antenneforeningen
FØR du ringer til en TV montør. Vi
har flere gange set, at de ikke kan løse
problemet fordi det måske er et mere

generelt problem, eller fordi der er en
kanal der bevidst er taget ud af TV
pakken eller at det ”bare” er et spørgsmål om at genindlæse kanalerne og så
er alt ok igen.
Man kommer stadig til at betale regningen og det kan være spild af penge.

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.
Der sker hele tiden nyt på området
så hvis man vil se hvilke aktuelle
muligheder man har kan se mere på
følgende adresse.
https://yousee.dk/Tv/Tv_med_
Bland_Selv.aspx
Ønsker man at vælge valgfri kanaler
skal man kontakte You See på 70 70
40 70
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

