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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2020.
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

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 Seniorklub:

Siden sidst…

Har vi været på udflugt til WWRetro
museet, Jens Søndergård museet og
Bovbjerg Fyr.
Vi startede på Retro museet hvor vi
fik en guidet rundvisning af Sussi,
som ejer stedet sammen med sin
mand, og det var bestemt en kvinde
der vidste alt om deres samling, der
bestod af mange WW`er biler, og
enkelte WW- camping vogne.
Der var også en hal med mange små
effekter som var blevet samlet i årernes løb, ting fra vores barndom som
vi måske havde glemt, men det var et
dejligt gensyn.
Gamle fotografiapperater, de første
mobiltelefoner (som var på størelse
med en lille håndkuffert). En gammel
købmands butik var der også blevet
plads til.
Derefter gik turen ad naturskønne
veje til Lemvig, hvor vi fik frokost
på havnen, lige ud til de mange flotte
både der lå ved kajen, skønt vejr var
også med til at gøre det dejligt.
Vi fortsatte mod Ferring til maleren Jens Søndergård`s museum, som
næsten lå på kanten af Vesterhavet.
Her nød vi udsigten og fik en guidet
tur af museums inspiktøren som leven-

de fortalte om maleren, der elskede
Vesterhavet og ofte malede det. Han
var også facineret af mennesker, som
næsten altid var med på hans malerier.
Museet var indrettet i Jens Søndergårds
sommerhus, derfor et lille ydmyg
museum, der var dog senere kommet
en lille fløj på.
Derfra var der ikke langt til Bovbjerg
Fyr, som vi også kørte forbi (man kan
rapelle fra fyret og ned hvis man har
lyst til det) der var også et spisested
på stedet og en dejlig stor have med
møbler og legeplads til børn.
Videre gik det ad små veje til vi fandt
et sted, hvor vi kunne nyde vores medbragte kaffe og dejlig kage.
Vejr guderne var med os så snart vi var
færdige med vores kaffe kom regnen,
så turen gik hjemad mod Filskov en
oplevelse rigere.

fortsætter næste side
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Filskov Seniorklub:

Hjertestiudvalget:

Kommende arrangementer ...

Nytårsmach 2020

Onsdag d. 4. december kl. 12.00
Julefrokost på Filskov kro
Dette arrangment er kun
for medlemmer.

Nytårsmarch i Filskov søndag den 5.
januar start fra Spejderhytten kl. 14.
KOM OG HØR ÅRETS TALER:

Af hensyn til kroen er absolut sidste
tilmelding tirsdag d. 19. november
til Mona tlf. el. sms. 23 32 86 58

Efter talen går vi en tur på Hjertestien,
derefter mødes vi igen ved hytten til
lidt varmt at drikke.

Onsdag d. 11. december kl. 14.00
Luciaoptog
Efter gløgg og æbleskiver er der pakkeleg. Tag derfor en lille pakke med,
hvis du vil deltage i legen.

Kom og mød venner og naboer og
ønsk hinanden godt nytår.
Hilsen Hjertestiudvalget
Hjerteforeningen i Filskov

Sidste tilmelding mandag d. 9.
december til Søren Laustsen. 75 34
81 44
Derefter Juleferie
Opstart i 2020:
onsdag d. 8. januar.
Onsdag d. 29. januar 2020
kl. 14.00
Generalforsamling
Bestyrelsen
Stationsvej 4 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Filskov FDF:

FDFerne…

FDFerne mødes om torsdagen fra kl.
16.30-18. Er du til hygge og leg ude
i det fri, så er FDF lige noget for dig.
Britt, Birgitte, Thea og Pernille står
klar til at tage imod dig.

E-Sport…

Er du til fortnite og CS, så kom og spil
sammen med dine kammerater om
tirsdagen fra kl. 18.30-20.
Holdet er fra 3. klasse og opefter.

Sæt kryds i kalenderen…
Andebanko

Tirsdag den 5/11 kl. 18.30-20.30.
Dørene åbnes kl. 18.

Kom og vind anden til Mortens Aften.
Der kan købes kaffe og kage, øl og
vand.

Multihusets 5-års fødselsdag

Fredag den 31/1-2020 kl. 15-17.

FDF Multihuset fylder 5 år, og det skal
fejres med hele byen.
Vi sørger for lidt til ganen – nærmere
program følger, se opslag senere bla.
hos Din Købmand og på vores facebook side.
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Filskov Idrætsforening:

Nyt fra håndbold...

Håndboldsæsonen er så småt startet,
og det er med en vis spænding, at vi
i det nye håndboldudvalg ser det i
møde. For den kommende sæson kan
Filskov IF endnu en gang stille med
fire seniorhold, hvilket vi er mega
stolte over.

2. holdet. Truppen er stort set intakt
fra sidste år med tilgang af enkelte
nye spillere. Det bliver spændende at
følge, hvordan serie 2 klarer sig efter
sidste års flotte oprykning, samt hvorvidt det lykkedes for 1. holdet eventuelt at rykke op i Jyllandsserien.

Efter sidste sæson var vi lidt spændte,
på om der ville være til to damehold,
da en del spillere fra sidste år var flyttet pga. studier mv. Heldigvis har de
spillere, som måtte melde fra sidste år
pga. graviditeter, igen meldt sig klar
til denne sæson. Hertil kommer tilgang fra yderligere nye spillere, så det
tegner lovende. Vi har i år fået knyttet Nikolaj Hviid til som træner for
begge hold med hjælp fra hhv. Jane
Rossau og Maiken Hviid, hvilket vi er
glade for. Filskov IF stiller i sæsonen
19/20 derfor med damehold i hhv.
Jyllandsserien og serie 3. Ambitionen
er at klare sig i Jyllandsserien samt gå
efter at serie 3 skal rykke op i serie 2.

Som nyt udvalg har vi igangsat/planlagt nogle nye initiativer for dels at
øge klubfølelsen og fællesskabet generelt (på holdene og holdene imellem)
samt på sigt at kunne tilbyde håndbold
til børn og unge i Filskov.

For herrernes vedkommende ligger
de to hold i hhv. serie 1 og 2. Også i
denne sæson er træner for herrerne Jan
Djuurhus med hjælp fra Lasse Juhl til

Vi har sammen med Sdr. Omme
afholdt håndboldkaravane for skolerne i Sdr. Omme og Filskov i starten af
september. Det blev en god dag med
masser af glade børn, og vi forventer
at gentage succesen til næste år igen.
Derudover har vi planlagt yderligere
initiativer i samarbejde med håndboldklubben i Sdr. Omme. Mere herom
senere på året. For de helt små (3-6
år) vil vi arrangere håndbold/boldleg
under konceptet Trille Trolle, hvor
forældrene engageres i arbejdet med
børnene.
fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Træningen vil være tirsdag fra kl.
17.00 – 17.45, og vi håber, at I vil tage
godt imod initiativet.
Afslutningsvis vil vi opfordre alle til at
sætte X i kalenderen d. 8/12, hvor alle
fire håndboldhold spiller på hjemmebane, og vi arrangerer ”Brag i hallen”,
med forhåbentlig mange tilskuere i
hallen, så kom og støt op om holdene.
Spillerne og det nye håndboldudvalg
vil gøre alt for at det bliver en god dag
Skulle der være tidligere spillere, som
gerne vil genoptage deres karriere
eller nye, som godt vil prøve håndbold
i Filskov, skal I ikke holde jer tilbage –
Vi vil gøre alt for at tage godt imod jer

Faktaboks
Håndboldudvalg:
Solveig Røndbjerg
Christian Egeskov
Søren Elnegaard

Håndbold – herre:

Serie 1
Serie 2
Træner: Jan Djuurhus og holdleder
Lasse Juhl
Træningstid: Tirsdag kl. 18.30 -20.00
og torsdag kl. 20.30 – 22.00

Håndbold – damer

Jyllandsserie
Serie 3
Træner: Nikolaj Hviid og holdledere:
Jane Rossau og Maiken Hviid
Træningstid: Tirsdag kl. 20.00 – 21.30
og torsdag kl. 19.00 – 20.30

fortsætter næste side

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

FODBOLD - samarbejde med Blåhøj og Sdr. Omme
Fodboldsamarbejdet mellem Blåhøj, Filskov og Sdr Omme har nu kørt siden
august. Grundet samarbejdet har vi været i stand til at oprette hold i alle årgange
på drenge-siden og har haft hold på pigesiden, hvor 2 årgange er lagt sammen.
Det er virkeligt flot og formålet med at fremtidssikre de tre klubber, så der fortsat
kan tilbydes fodbold til børn, unge og seniorer i og omkring de tre byer ser ud til
at kunne opfyldes.

TAK til børn, forældre og spillere for vilje og engagement som har fået samarbejdet til at lykkedes.

En del af værktøjerne til at få samarbejdet til at lykkedes har været fælles arrangementer på tværs af hold og køn. Der har i efteråret været arrangeret fællestræning og -spisning i Sdr Omme, FC Midtjylland har været på besøg i Filskov og
træne børnene en eftermiddag og på seniorsiden har der været arrangeret en tur
til landskamp i parken.

Fællestræning og -spisning

I starten af september var der arrangeret fællestræning med efterfølgende spisning i Sdr. Omme.
Der blev trænet i stationer, så børnene oplevede at blive trænet af andre trænere
end til hverdag, hvilket de synes var meget sjovt og motiverende. Vores U13
drengehold spillede kamp – og havde en stor oplevelse ud af, at der var 200 tilskuere til de sidste minutter af kampen – som de i øvrigt vandt.
Efter fællestræning og kamp var der fællesspisning i cafeteriet i Sdr. Omme, der
var ca. 180 personer til spisning, hvilket vi synes er rigtig flot. Tak for den store
opbakning.

							

fortsætter næste side
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Filskov Idrætsforening, forsat:

Træning med FC Midtjylland

I starten af oktober havde Team BFO besøg af 4 fantastiske spillere fra FC
Midtjylland. De 4 spillere har trænede ca. 60 piger og drenge i alderen 7-15 år –
og det var en rigtig fin træning med energi og engagement fra såvel trænere som
spillere.
En stor tak skal lyde til Tim Sparv, Oliver Ottesen, Donavan Bagou og August
Priske for en stor oplevelse, utrolig mange autografer og for at vi fik glade og
trætte børn med hjem fra dagens træning.
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Filskov Genbrugsplads:

Filskov Genbrugsplads er nu 2 år
Den 23. september var det 2 år siden,
at genbrugspladsen åbnede. Det glæder os at høre, hvor glade man her i
Filskov er for genbrugspladsen. Vi
skal ikke ud på en lang køretur for
at komme af med de effekter, vi ikke
længere har brug for, ja, man kan
også cykle dertil, og man kan aflevere, når det passer ind i ens hverdag
og ikke skulle holde øje med, hvornår
pladsen er åben. Sådan er vi også med
til at indsamle råstoffer til genbrug.
Dog er det ikke alt, man må aflevere.
De allerfleste gør sig umage med at
placere emnerne i de rigtige containere, og er de i tvivl, så kigger de
på tavlen i mellemgangen. Den, som
vi kalder Affalds ABC. Kun emner i
de mørkegrå felter må afleveres
i Filskov. Resten skal til pladserne på Ribe Landevej syd for
Grindsted eller Havremarken i
Billund.
Ind imellem bliver listen opdateret, og er der stadig ting, som
I ikke kan finde container til, så
hører vi genbrugsvejledere – os
med de gule veste – gerne fra
jer. Der er jo også mulighed for

at bruge de 4 beholdere derhjemme. I lågene er der god vejledning.
Husholdningsaffald må selvfølgelig
under ingen omstændigheder afleveres på genbrugspladsen. Nogle har
efterspurgt en APP med Affalds
ABC’en. Da vi i Filskov ikke har alle
de sektioner, som en eksisterende
APP har, så kommer vores APP ikke
lige i nær fremtid.
Indrømmet – det er ikke altid lige let
at finde den rigtige container. Træ er
et eksempel, for hvad er udendørs
træ? Og hvad er indendørs? De små
skilte ved containerne skulle gerne
kunne hjælpe, MEN kommunen er nu
fortsætter næste side
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Filskov Genbrugsplads, forsat:

i færd med at få lavet nye med forbedret vejledning, ja måske er de allerede
sat op, når I læser dette.
I Filskov kan vi rigtig mange ting –
vil gerne være de bedste – men læse
og derefter følge anvisningerne kan
vi ikke alle. Kommunen, det er jo os.
Derfor er det os, der skal betale for
fejlafleveringer. Eksempelvis kan det
koste 915 kr. at få tømt en container,
der er forkert sorteret, og 40 kr., når
den er korrekt sorteret.
Med de store emner, der bare sættes
af eller placeres i åbne såvel som lukkede containere, så har vi ikke indtryk
af, at det er den ældste del af filskovborgerne, der er tale om, heller ikke at
afleveringen altid kan klares af en
enkelt person.
Først mistede vi containeren til mursten og tegl, og nu har det også været
nødvendigt at låse Rep.comtaineren,
da brugerne brugte den til at henstille
møbler. Møbler skal jo afleveres på de
2 store pladser. Vi skulle jo helst ikke
miste flere sektioner.

Ja, desværre er I ikke blevet meget
bedre til:
· at folde papkasserne ud
· at lægge haveaffald tæt og i højden
· at lægge øldåser i containeren specielt hertil – findes i skibscontaineren med de mange små beholdere
· at lukke lågerne på jern- og papcontaineren samt småt brandbart, inden
I forlader pladsen
· at respektere Affalds-ABC'en.
For alle gælder, at man sørger for at
rydde op efter sig. Nogle har en kost
med, og det er en god idé.

Roderi avler roderi.
Hvorfor genbrugsvejleder?

Her i sommer startede ungdommen et
opråb rettet mod os alle: Vi skal passe
på vores klode. Deri kan ingen vel
være uenig, men det betyder jo også,
at man selv gør noget, og i Filskov
kan man være med til at passe på vores
genbrugsplads.
fortsætter næste side
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Filskov Genbrugsplads, forsat:

Det er også en opgave, som en familie
kan deltage i, naboer eller gode venner. Vi er i øjeblikket 3 hold med 2
personer, og 2 vejledere tager vagten
alene. At være flere om det kan kun
anbefales. Fordelen er, at vagtplanen
kan holdes, selv om den ene er forhindret, og med en vagtplan kan man
altid finde en at bytte med. Indtil nu
har vi været på pladsen 21⁄2 time hver
5. uge fordelt på 2 dage, men kan du
kun afse mindre tid, så kan det også
lade sig gøre, for så er der blot flere,
der deles om opgaven.
At være genbrugsvejleder er ikke kun
en opgave for filskovborgere over 50!

Og hvad skal man så
som genbrugsvejleder?
Rydde op på pladsen og i
Byttecontaineren og hjælpe til
med at vælge den rigtige container, hvis man bliver spurgt
om det. Hvis der er fløjet
noget ud i græsset omkring
pladsen, så samler vi selvfølgelig også det op.

Er det også her i Filskov, at børnene
skal gå forrest og få familien engageret?
Vi hører gerne fra jer, og vi har en
mailadresse:
filskovgenbrug@outlook.dk
Hilsen
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

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

4.
4.-8.
5.
6.
7.
17.
19.

Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 8.-9. kl.
Filskov FDF: Andebanko i Multihuset. kl. 18.30-20.30.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friplejehjem: Musik og Quiz med Steen Nielsen kl. 14.30.
Filskov Kirke: Efterårskoncert kl. 16.00.
Filskov Friplejehjems Venner: Lise Nees underholder kl. 14.30 på 		
Friplejehjemmet.
20. Filskov Friskole og Børnehave: Kreaaften Julemarked.
20.-22. Filskov Friskole og Børnehave: 8. kl. på tur til København.
21. Filskov Friskole og Børnehave: Valgfagsperiode 2 slut.
22. Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00.
23. Filskov Friskole og Børnehave: Julemarked kl. 10-13.
26. Filskov Friskole og Børnehave: Skole-hjem-café 8.-9. kl.
27. Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften med Johan og John kl. 19.00
		 på Friplejehjemmet.
29. Filskov Friskole og Børnehave: Juleklippedag skolen kl. 8-12.35.
		 Åbent hus for forældre.
28. Blåhøj Kirke: Koncert forstilling i Blåhøj Kirke kl. 17.
30. Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.

DECEMBER

3.
4.
5.
5.
6.
6.
8.
11.
11.
12.
16.
17.

Filskov Kirke: Julekoncert med Billund Pigekantori kl. 19.
Filskov Seniorklub: Julefrokost for meldlemmer på Filskov Kro.
Filskov Friskole og Børnehave: Juleudflugt - Børnehaven.
Filskov Friskole og Børnehave: Adventsfest.
Filskov Friplejehjem: Erindringsdans kl. 19.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Mor-bedstemordag - SFO.
Filskov Idrætsforening: Brag i hallen.
Filskov Seniorklub: Luciaoptog på Friplejehjemmet kl. 14.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Lucia 6. kl. på Friplejehjemmet.
Filskov Friskole og Børnehave: Maddag børnehaven - Julefrokost..
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.
Filskov Friskole og Børnehave: De 9 læsninger, Blåhøj Kirke.

Det sker i Filskov
DEC.

19. Filskov Friplejehjems Venner: Lise Nees underholder kl. 14.30 på
		Friplejehjemmet.
20. Filskov Friskole og Børnehave: Sidste skoledag inden jul kl. 8-11.35
		 med kirkegang.
23. Filskov Friplejehjem: Julegudstjeneste kl. 14.30.

JANUAR

5.
6.
6.
8.
13.-17.
14.
21.
27.-31.
		
28.
		
29.
31.

Filskov Hjertestiudvalget: Nytårsmarch kl. 14.00 fra FDF Multihuset.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov Friskole og Børnehave: Første skoledag efter jul.
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov Friskole og Børnehave: Terminsprøver 9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Maddag børnehaven.
Filskov Friskole og Børnehave: Åbent hus.
Filskov Friskole og Børnehave: Emneuge skolen:
0.-4. kl.: Billund Builds. 5.-9. kl.: Projektopgave.
Filskov Friskole og Børnehave: Evalueringsmøde med lokale
virksomheder kl. 13.45 - 15.
Filskov Seniorklub: Genralforsamling kl. 14.00.
Filskov FDF: 5-års fødselsdag for Multihuset fra kl. 15-17.

Banner ved indfaldsvejene...
Kontaktudvalget har i samarbejde med PIPER.dk i Grindsted fået sat stativer op
ved indfaldsvejene. Banneret som monteres i stativerne skal købe hos PIPER.dk.
Pris for det første banner er 750,- kr og for de efterfølgende 3 stativer er prisen
400 kr. pr. stk. (priserne er excl. moms)
Kontakt PIPER.dk så hjælper Mette med at
lave banneret klar. Hun sætter også bannerne
op og tager dem ned igen, når arrangementet
er færdig.
Kontakt Mette for yderligere
oplysninger på 24 678 123

Skovs Maskinstation
v/Aut. kloakmester Hardy Skov

Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted
Mobil 21 47 85 09 - Telefon 75 32 12 70 - Fax 75 32 11 77

Amtsvejen 6 - Filskov
Tlf. 75 34 83 71

DENNE REKLAMEPLADS KAN
BLIVE DIN FOR KUN 700,- KR
FOR ET HELT ÅR...

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

Mødekalender for

Indre Mission i Filskov
November:
		 7. 			
						

Møde ved Erik Kloster, Kollegieleder og lærer på Det Kristne
Gymnasium i Ringkøbing.

December:
12.
		
		

16.
28.

Årsfest - Missionshusets fødselsdag ved Hans-Ole Bækgaard, 			
Valgmenighedspræst og IM formand.
Adventsfest og familieaften ved Børneklubben. Juletræet pyntes.
Julefest ved Henrik Bak Jepsen fra Grindsted.

Januar:
		

7. 		
8. 		
						
9. 		
11.
30.
						

Evangelisk Alliances bedeuge hos Inger Pedersen, Toften 12, Filskov.
Evangelisk Alliances bedeuge hos Mette og Jakob, Sdr. Egsgårdsvej 12,
7323 Give.
Evangelisk Alliances bedeuge hos Anne og Erik, Kirkehusvej 3, Filskov.
Lovsangsaften i privat hjem. Mere info følger.
Ydermissions møde ved Frede Ruby Østergård, Generalsekretær i
Promissio. Indsamling til Promissio.

Februar:
		

6. 			

Familieaften ved IM ved Bent Neesgaard Nielsen..

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:

Søndag den 17. november kl. 16.00 i Filskov Kirke
EFTERÅRSKONCERT

Søndag eftermiddag den 17. november, er der lagt op til en dejlig efterårskoncert.
Koncerten er med lokale musikalske kræfter: Birger Sørensen, Ulla Berg Bojesen
og Marianne Kristiansen på tværfløjter, Regina Madsen på klaver og orgel og
Lilli Saunders med vokal.
Sammen vil de spille og synge nogen af de store klassikere vi kender fra bl.a.
Disneys tegnefilm med sange som: ”Can You Feel the Love Tonight” (Løvernes
Konge), ”Pocahontas”, og klassikere fra musicalen Chess som f.eks. ”Anthem”,
og ”I Know Him so Well”. Men også numre som ”You Raise me up” og
Mark Knopflers ”Irish Boy” vil kunne opleves med flere af de medvirkende.
Programmet ligger endnu ikke helt fast, så der kan komme flere dejlige overraskelser til, lover de.
Birger, Ulla og Marianne fortæller om sig selv: Vi er tre voksne som alle har fundet
stor glæde ved at spille på tværfløjte, enten som professionel eller som amatør.
Birger er vores mentor og underviser i mange år.
Birger har i mange år arbejdet som musiklærer på Søndre Skole/Lynghedeskolen og
i Billund kulturskole. I Kulturskolen underviser han i fløjte og klaver ligesom han
spiller med i Kulturskolens Underholdningsorkester. Desuden dirigerer han kor, er
festmusiker og spiller gerne sammen med andre i forskellige sammenhænge.
Ulla er til daglig ansat ved Billund kommune hvor hun arbejder som biolog. Ulla har
spillet fløjte siden sin ungdom – men har holdt pause en del år. For nogle år siden dukkede
lysten op til at genoptage fløjtespillet. Ulla har gået til undervisning hos Birger i en årrække
og spiller bl.a. i Kulturskolens Underholdningsorkester.
Marianne arbejder hos SKAT i Ribe, og begyndte at spille fløjte som 33 årig – og har spillet
i henved 20 år – i de fleste år har Birger været hendes underviser. Marianne spiller også i
Kulturskolens Underholdningsorkester og også gerne i andre sammenhænge i f.eks. kirker og
sammen med kor. Vi har alle tre stor glæde af at spille sammen – og hygger os meget og der
er god tid til at grine og have det rart.
Lilli Saunders’ instrument er hendes smukke sangstemme. Lilli har altid haft en stor kærlighed til musik, som spænder lige fra kirkemusikken til den rytmiske genre, og hun har sunget
lige siden hun var barn. Lilli har i flere år været kirkesanger i Give, og afløser ind i mellem i
Blåhøj og Filskov.
Regina Madsen har i en årrække studeret på musikkonservatoriet i Moskva. Kort efter hun
kom til Danmark begyndte hun at spille i kirker – først Ringive-Langelund, siden Vorbasse,
og fra 2008 har hun været organist ved Blåhøj og Filskov kirker, hvor vi har haft glæde af
hendes kunnen.

Ud over, den smukke og stemningsfulde sang og musik, er der også nogle fællessalmer/
sange, som bliver serveret med lidt visuelle oplevelser. Alle sejl er sat, for at det bliver
skøn musikalsk oplevelse med fløjter, orgel, klaver og sang.

Fri entré

fortsætter næste side
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Filskov Kirke, forsat:

Torsdag den 28. november kl 17. i Blåhøj Kirke
”Alletiders Historie” koncert forestilling
med Lise Petersen og band

Et fællesarrangement mellem:
Sdr. Omme – Blåhøj og Filskov sogne

En fantasifuld genfortælling af
juleevangeliet for hele familien
Alletiders Historie-koncerten er en musikalsk genfortælling
af juleevangeliet som på en finurlig og fantasifuld måde
levendegør historien om den allerførste jul. Vi følger Maria
og Josef på deres rejse mod Betlehem og besøger hyrderne
på marken, men vi møder også det trætte æsel som bar
Maria, den glade ko i stalden og vismændenes vadende
kameler. Alletiders Historie er for alle børn og voksne som
kan lide jul, musik og en god historie!
Lise Petersen og hendes band har skrevet den medrivende
musik som blander alt lige fra pop og jazz til afro- og
klezmermusik og Svend Erik Petersen er forfatter til
fortællingen og sangteksterne.

Medvirkende er Lise Petersen som sanger,
hendes far Svend Erik som fortæller og et
4-mands band bestående Jacob S. Worm på
guitar, Jesper Smalbro på kontrabas, Jimmi
Bech på trommer og Lasse Kobbersmed på
klaver og harmonika.

VELKOMMEN TIL EN SKØN
FAMILIEJULEKONCERT!
Fri entré
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Filskov Kirke, forsat:

Tirsdag den 3. december kl 19.00 i Filskov Kirke
JULEKONCERT
med Billund Pigekantori

Tirsdag den 3. december kl. 19.00
er der julekoncert i Filskov Kirke
med Billund Pigekantori, som
består af ca. 35 piger fra 3. klasse til gymnasiet, og som ledes
af organist ved Billund Kirke
Christine Toft Kristensen.
Pianist Ronnie Flyvbjerg Olesen medvirker som akkompagnatør ved koncerten

Fri entré
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Filskov Fællesantenne:

YouSee og Discovery

Der har i de seneste uger været
skrevet meget om tv-krigen mellem
YouSee og Discovery Networks.
Ingen ved på nuværende tidspunkt
hvad det hele ender med i sidste
ende. Som det ser ud nu er planerne fra YouSee at fjerne alle
Discovery Networks kanaler fra de
faste tv-pakker 1. januar og erstatte
dem med andre kanaler. Og så tilbyde Discoverys kanaler i bland selv
pakken. Men når dette læses kan der
allerede være sket ændringer igen på
dette område.
Men her det korte overblik på hvad
der er op og ned.
____________________________

Der sker ikke nogen ændringer i din tv-pakke lige nu

Frem til 1. januar 2020 vil din tv-pakke se ud, som den plejer. Herefter flytter kanalerne fra Discovery Networks
ud af de faste tv-pakker og bliver
erstattet af andre kanaler og spændende nye tiltag som fx nye premierefilm
fra Nordisk Film og TV 2 Charlie, der
erstatter Kanal 5 i Grundpakken.

De største sportsoplevelser er
sikret
Det er vigtigt at slå fast, at de største
sportsoplevelser stadig er sikret hos
YouSee. Du har mulighed for at følge
herrelandsholdet i deres kvalifikation
til EM i fodbold i efteråret.
fortsætter næste side

23
Filskov Fællesantenne, forsat:

Du kan se masser af OL. Du kan se
hele Premier League og Champions
League. Du kan følge de fleste
Superligakampe - også næste år.
Man kan læse meget mere om tv-ændringerne og de nye tiltag på yousee.
dk/tv2020

Bland selv-pakke hos You See

Der er ingen tvivl om at bland selv
pakken vil blive mere aktuel for
mange hvis Discoverys kanaler flyttes til bland selv pakken som er det
er planen.
Og YouSee har i det hele taget gennem den senere tid kraftig opgraderet
deres Bland selv produkt så der er
alle muligheder for at vælge lige nøjagtig de kanaler som man helst vil se
og sortere dem fra man aldrig ser. Et
ønske som mange har efterlyst længe.
Bland selv pakken funger på en enkel
og overskuelig måde. Det hele kører
efter et pointsystem. Som udgangspunkt får man grundpakken og så et
antal point at vælge for afhængig af
hvilken pakke man vælger.
Udover de almindelige kanaler har
YouSee indgået aftale med en lang
række streamingstjenester som man

også kan vælge med de antal point
man har. Blandt andet Netflix, Dansk
filmskat og Nordisk Film. Så her kan
man faktisk få tjenester man ellers
skal købe som selvstændige pakker til
at indgå i sin tv-pakke.
Ønsker man at skifte til Bland selv
pakken skal man kontakte You See.
Kig på deres hjemmeside for at læse
meget mere om bland selv pakkerne.
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

Måndens premiere-film på
Yousee-tv-boksen

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

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

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.

Mulighed for flere tv-bokse

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.

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

Filskov fællesantenne
på Facebook

Vi er at finde på Facebook. Gruppen
”Filskov fællesantenne” har allerede
en del medlemmer og er du endnu
ikke tilmeldt kan vi kun kraftig opfordre dig til at gøre det.
Vi sørger for en løbende og omfattende opdatering og information på
siden så man hele tiden har mulighed
for at følge med i de seneste nyheder
og muligheder. Samtidig kan vi lave
opslag med links til YouSee så man

Vi vil gerne være så aktuelle som
muligt og være i direkte kontakt og
dialog med vores trofaste medlemmer
så de får den allerbedst service. Og
det har vist sig at denne Facebook
gruppe har været helt ideel til at give
jer kunder hurtig og nyttig information om de forskellige hændelser der
er sket.

Tilflytning eller Udflytning

Tilflytning eller udflytning bedes
hurtigst muligt meddelt til kasserer
Andreas Andersen på 3065 3005 eller
7534 8787, så vi har mulighed for at
få ændringen meldt til vores regnskabsfører og YouSee.
fortsætter næste side
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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.

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.
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

