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INFO for Filskov og omegn

Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov
Deadline for INFO næste gang er den 15. januar 2021.
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

Kjeld Moustgaard, Kirkehusvej 21

21 46 12 45

Filskov FDF & FPF

Helle Schmidt, Birkemosevej 20

51 37 76 08

Filskov Fodboldgolfklub

Tommy Christensen, Slåenvvej 4

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

Viaduktfesten

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:

Kun for medlemmer

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

T
S
Y
AFL

Absolut sidste tilmelding: onsdag d.
2. december til Mona tlf. el.sms. 23
32 86 58.
Hvis i har mulighed for det vil vi gerne
have at i sætter pengene ind på vores
konto 8210-0741791633 helst 5 dage
før middagen.
Vi tager også imod kontanter.
Vær opmærksom på forsamlings
forbuddet på 50 personer.

Derefter juleferie...
Vi håber at vi kan starte vores hyggeeftermiddage igen onsdag d. 13. januar
kl.14.00.
Onsdag d. 27. januar kl.14.00 generalforsamling.
Det kan blive lavet om pga. covid 19.
Bestyrelsen
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Filskov Energiselskab:

Nyt fra varmeværket

Filskov Energiselskab er en professionelt drevet energivirksomhed, som alle
varmeaftagere i Filskov er andelshavere i. Samtidig er andelsselskabet én
af Filskovs mange foreninger – med
plads i Kontaktudvalget. I Filskov
INFO vil vi fremover igen være synlige med kort nyt fra varmeværket.
I løbet af august, september og oktober har andelshaverne været indkaldt
til én ordinær og tre ekstraordinære
og generalforsamlinger. Deltagerne
viste stor opbakning til det synspunkt, at varmeværket fortsat skal
drives som Filskovs eget varmeværk.
Organisatorisk sammenfletning med
varmeværket i Blåhøj var der ikke
opbakning til. Samarbejde om praktiske spørgsmål var der ingen kritik af.
På denne baggrund blev det nødvendigt at vælge en helt ny bestyrelse, da
også de medlemmer, som ikke var på
valg, valgte at træde tilbage på den
ordinære generalforsamling i september. En ny bestyrelse blev valgt og
konstitueret den 15. oktober.

Formand:
Jan Rosengreen Petersen, Hjortlundvej 5.
Næstformand:
Per Ebbesen, Omme Landevej 9.
Kasserer:
Kjeld Moustgaard, Kirkehusvej 21.
Sekretær:
Holger Villumsen, Slåenvej 10.
Øvrige medlemmer:
Bram Klaver, Ravlundvej 5 (leverandør).
Henrik Mikkelsen, Sognegårdsvej 6.
Kenneth Rahbek, Åbrinken 8.
Den ny bestyrelse er straks gået i gang
med at løse de foreliggende opgaver.
Hverdagens opgaver løses fortsat af
personalet.
Kontaktdata kan ses på websiden
www.filskovenergi.dk.
Bestyrelsen
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Filskov FDF:

Vi er seje, vi er go’e, vi er de bedste
kammerater, vi er Filskov FDF.
Hver torsdag fra 16.30-18.00 har vi
en fest, for de "skøre" ledere har altid
sjove og lærerige opgaver med til os.
Det er mega hyggeligt, når vi laver
bål, bygger med rafter, snitter snobrødspinde, spiser bålmad, leger agenter, skærer græskar, lærer om naturen,
binder knob, leger alle mulige slags
lege osv. Eksempelvis skal vi på torsdag holde halloweenfest, hvor vi bl.a.
skal drikke drageblod (cacao) og spise
glødende kul (hjemmebagte boller).
Vi fortsætter møderne indtil jul, med
afslutning den 17.12.
fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

Salg af juletræer

Lige om snart er det jul, og ligesom
sidste år, vil FDF i år sælge juletræer
på Peterspladsen i Filskov. I år supplerer vi med underholdning søndage
fra 14 -16.30. Vi starter den 6.12. med
’Omvendt Banko’ kl. 14.15, 15.15 og
16.15, ligesom vi udover juletræerne
også sælger æbleskiver, gløgg, småkager mm.
Søndag den 13.12. er der Luciaoptog,
hvor FDF selvfølgelig kommer med
mange børn, men vi vil også gerne
invitere hele byen til at gå med. Kom

blot iført et hvidt lagen og medbring
et tomt glas f.eks. gammelt marmeladeglas, så har vi et lys til dig. Sammen
går vi en tur i byen. Hvor mange meter
Luciaoptog kan vi mon præstere ????
Den sidste weekend før jul er vi på
banen både lørdag og søndag, igen
med ’Omvendt Banko’ men + en ekstra overraskelses event. Så husk at
JULETRÆER KØBES I FILSKOV
i festlige december weekender.
fortsætter næste side
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Filskov FDF, forsat:

Vi er efterhånden rigtig mange FDF’er
i byen, men der er også altid plads til
dig. Der er kun 2 krav for at deltage:
Du skal være mindst 5 år og du skal
være en god kammerat. Alt det andet
lærer du undervejs. Din storebror/
søster samt mor og far er også yderst
velkomne, da et par ekstra lederhænder kunne være rart, og alle over 15 år
kan blive ledere.
Vi ses til FDF !

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.
4.
9.
27.

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 Friskole og Børnehave: Terminsprøver 8.-9. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Juleklippedag - UDEN FORÆLDRE.

DECEMBER
2.
6.
7.
13.
15.
16.
19.

Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 19.00-21.00.
Filskov FDF: "Omvendt Banko"
Filskov Lokal Historisk Arkiv: Åben i arkivet fra kl. 9.30-11.30.
Filskov FDF: Luciaoptog
Filskov Friskole og Børnehave: Julegudstjeneste - børnehaven.
Filskov Friskole og Børnehave: Rengøringslørdag.
Filskov Friskole og Børnehave: Juleferie.

JANUAR
4.
4.
6.
25.
27.

Filskov Friskole og Børnehave: Start igen efter juleferien.
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 Friskole og Børnehave: Hockeystævne 4.-5. kl.
Filskov Friskole og Børnehave: Bestyrelsesmøde.

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)

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:
		
		

5. 		
19. 		

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

December:
		 10. 		
					
		 14. 		
		 28. 		
		 22. 		
						

Årsfest. Vi fejre missionshusets fødselsdag (5/12). Indsamling til husets
drift ved Metha Sørensen, Medlem af IM Hovedbestyrelse.
Adventsfest og familieaften.
Julefest ved Frank Boel Fyhn. Missionær i Grindsted.
Bække IM invitere til Kredsmøde kl. 19.30ved forstander Robert Bladt, 		
Børkop Højskole.

Januar:
		 12. 		
		 13. 		
		
14. 		
		
22. 		
		
28. 		

Evangelisk Alliance bedeuge.
Evangelisk Alliance bedeuge.
Evangelisk Alliance bedeuge.
Lovsangsaften.
Familieaften.

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 Hjertestiudvalg:

Kontaktudvalget:

Nytårsmarch 2021

Hjælp med at holde
Filskov pæn og ren

Søndag den 3/1 2021 afholder vi årets
nytårsmarch kl. 14 fra bålhytten ved
Multihuset (spejderhytten) i Filskov.
Starter med nytårstale, hvorefter vi går
turen rundt i byen. Slutter med noget
varmt at drikke ved bålhytten.
Hilsen Hjertestiudvalget

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

Kærtoften 9 · Filskov · 7200 Grindsted · www.hårboxen.dk
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Filskov Fællesantenne:

Kanalregulering

Bland selv-pakke hos You See

Disney har valgt at lukke kanalen
Disney XD. Denne kanal bliver
erstattet af kanalen Nicktoons.

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.

Ved hvert årsskifte plejer YouSee at
lave en regulering af kanalerne. Og i
år er ingen undtagelse.

Endvidere lukker YouSee ekstrakanalen. Den kanal der hver måned har
vist en gratis kanal og det er noget
som speciel de med grund og mellempakke har haft glæde af hvis den
kanal der blev vist var fra fuldpakken.
YouSee har også besluttet at fjerne
radioprogrammerne fra tv-pakken.
Det betyder kort sagt at man fra årsskiftet ikke længere vil kunne høre
radio via tv-pakken. Det anbefales at
det for fremtiden sker via en DABradio.
YouSee har desuden varslet prisstigninger fra årsskiftet. Hvilken betydning det får for fællesantennes medlemmer har vi endnu ikke overblik
over. Vi melder ud når vi får de nye
gældende priser.

Bland-Selv pakken er et godt valg
hvis man selv vil vælge hvilke tv-kanaler man vil have.

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.
Og vil man skifte fra en almindelig
tv-pakke til Bland-selv pakke er det
gratis at gøre hos Filskov fællesantenne.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

ht t ps : / / y o u se e . d k / Tv/T v_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
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.
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.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

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 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 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.

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.
fortsætter næste side
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Filskov Fællesantenne, forsat:

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

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

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

Gavekort udstedes
Lasota energi armbånd forhandles
Omme Landevej 41 · Filskov

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

