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Husk!
Ledermøde tirsdag d. 3. januar, onsdag d. 15. februar,
torsdag d. 9. marts, tirsdag d. 4. april, mandag d. 1. maj.
Kl. 19:00 i Kredshuset.
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. februar.
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Filuren januar - marts
Redaktion:
Peter Nielsen & Lars Nielsen
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FDF Randers 2 Sct. Peders sogn
Langvangen 2
8930 Randers NØ
Stof til Filuren sendes til:
filuren@randers2.dk
Deadline til Filuren
Nr. 2 - 2017:
20. marts 2017
Filuren udkommer i: januar,
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Så er året 2016 rendet ud, og
det har været et FDF år med
mange sjove og spændende oplevelser.
Her vil sommerens landslejr på
Sletten nok blive husket af mange fremover, om ikke andet, så
på grund af vejrliget.
Året 2016 sluttede også med, at
3 ledere havde 25 års jubilæum.
Et stort tillykke til dem.
I den sidste weekend i januar er
der væbnerstævne på Hornbæk
skole & i februar skal vi slå katten af tønden, når vi holder Fastelavn ved Sct. Peders kirke.
Men det kommer der en indbydelse til.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Sejlads - d. 13/9 2016

www.randers2.dk
Husk! Kredsens hjemmeside på www.randers2.dk, her vil kalenderen løbene blive opdateret med nyheder.
På hjemmesiden kan du også finde indbydelser til ture, og forskellige kreds arrangementer.
Filuren kan også læses på hjemmesiden, under kredsblad!
Har du noget til kalenderen eller hjemmesiden, kan du kontakte
Brian Villadsen på følgende e-mail: brian_villadsen@FDF.dk
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Generalforsamling i
FDF/FPF’s kredshus
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i den selvejende institution ”FDF/FPF’s kredshus”.
Generalforsamlingen afholdes i Kredshuset tirsdag den 7. marts 2017
kl. 19.15 (umiddelbart efter kredsens generalforsamling)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg:
 Michael Pedersen – modtager genvalg
 Jesper Kriegbaum – modtager genvalg
 Frits Eskerod – modtager ikke genvalg
5. Valg af bilagskontrollant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen – sendes på kredshuset@randers2.dk.
Efter generalforsamlingen vil der være kaffe og brød.
Vi håber at se mange til generalforsamlingen.
På Kredshusbestyrelsens vegne - Michael Hougaard
Som det ses af indkaldelsen, så er der én ubesat plads i kredshusbestyrelsen. Kredshusbestyrelsen varetager mindre praktiske opgaver i kredhuset. Vi mødes ca. 4 aftener samt én dag årligt og holder bestyrelsesmøde, og går lidt til hånde i kredhuset.
Herudover har vi hver en måned, hvor vi slår græs på grunden. Vi håber meget, at
der er nogle friske forældre, bedsteforældre eller andre, som har lyst til at gøre dette arbejde sammen med os, så kredsen fortsat kan have nogle gode rammer for deres aktiviteter. I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 40 64 09 81, hvis I har
spørgsmål.
Med venlig hilsen - Michael Hougaard
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Puslinge &
Tumlinge
Mandag d. 9./16./23./30. jan., 6./20./27. feb.,
6./13./20./27. mar.. Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur:

Pilte
Onsdag d. 11./18./25. jan., 1./8./22. feb.,
1./8./15./22. mar. Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur:
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Væbnere & seniorvæbnere
Så er vi klar til et nyt år. Håber i har haft en god jul og godt nytår.
Vi var en lille flok der var ude at gå 30 km den 30. december.
Den 27.-29. januar er der væbnerstævne i Randers på Hornbæk
skole, det er en tur hvor du kan møde andre FDFere fra landsdel 2,
man vælger sig ind på forskellige interessegrupper for weekenden.
Til væbnermøderne skal vi tage nogle mærker og en tur ned på
skøjtebanen bliver det nok også til.
Der kommer også andre ture i løbet af året.
Hilsen Brian

Torsdag d.12./19./26. jan., 2./9./23. feb.,
2./16./23./30. mar. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: D. 27.-29. jan. - Væbnerstævne
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Sejlads
Så er vi kommet ind i
2017 og dermed en ny
sejlads sæson
Dog må vi lige vente
lidt med at sætte sejl,
da vi jo har nogle vinter "ritualer" der skal
klares inden foråret...
Her tænkes der på
slibning og lakering af
de
forskellige
træ
stumper til bådene! Så
selvom vi kun holder
møde tirsdage hver 2. uge her i vintermånederne, kan vi sagtens få
tiden til at gå!
Henover efteråret har vi renoveret den ene bådtrailer, da vi skal
have denne til syn og omregistret. Det viste sig desværre at akslen
var i stykker! Men vi regner med at kunne få denne udskiftet henover vinteren og være klar til foråret.
Sidst i februar er der
bådmesse i Fredericia,
hvor man som sejler
kan se og opleve alt
det nyeste inden for
sejlsporten, men mere om dette i næste
nummer
Skipper hilsner
Brian & Peter

Tirsdag d. 10./24. jan., 7./21. feb., 21. mar.
Kl. 19:00 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur:
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Tamburkorps
Uhygge, hyggeligt tamburkorpsstævne og nisser i byen…
Efteråret har budt på mange musikalske oplevelser.
Vi har spillet til Halloween i Randers City.
Vi var alle klædt ud og marcherede rundt i Randers midtby og gjorde vores til, at alle i byen fik en uhyggelig, hyggelig oplevelse.
Vi har deltaget i spilledag i Vester Hassing – En god og hyggelig
dag sammen med vores Tamburvenner i Nord.
Så tog vi på Tamburkorpsstævne i Bording først i november måned.
En weekend med hygge, masser af musik, oktoberfest og en lidt
våd marchtur i Ikast.
På stævnet fik nogle af vores elever deres debut med at spille koncert for os andre.
I november måned øvede vi også på julemelodier, så vi kunne være klar til julearrangementerne.
Julestuen fik en koncert og efterfølgende
gik tamburkorpset en marchtur i Randers
Midtby.
Vi delte reklamefoldere om julestuen ud
til de mennesker, som vi mødte. Og vi
håber, at det har givet nogle gæster til
julestuen.
Så blev det tid til julekoncert på Asferg
Ældrecenter.
Julemelodier og med historier om, hvad
vi spillede.
Sidste arrangement i 2016 var en julemarch med indlagte koncerter i Randers Midtby.
En hyggelig tur i julebyen Randers.
Vi har holdt juleafslutning med poster gemt i kredshuset. Der var
både spørgsmål, praktiske opgaver og slik til godteposen.
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Nu ser vi frem til et forår med masser af musikalske oplevelser.
Vi skal spille til kredsens mønstring og på
vores årlige NytårsTamburTUR 
Og vi har selvfølgelig
plads til flere:

Kender du én, som kunne tænke sig at være en del af vores gode
fællesskab og samtidig lære at læse noder og spille et instrument,
så giv vedkommende et praj.
Vi spiller (og leger) hver mandag kl. 18.30 – 20.45 (Nye elever
slutter kl. 19.45) i kredshuset.
♪♫♪ Musikhilsen fra Tamburkorpsets instruktører ♪♫♪

Mandag d. 9./16./23./30. jan., 6./20./27. feb.,
6./13./20./27. mar. Kl. 17:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: D. 8. januar - mønstring,
d. 3.–5. februar - NytårTamburTUR
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FDF Landsmøde 2016
Søren og jeg har deltaget i FDF Landsmøde 2016.
FDFs landsmøde er FDFs øverste myndighed.
Her tages beslutninger om bl.a.:









FDFs værdier
FDFs udviklingsmål 2017-2020
Valgret for 15 årige i FDF
FDFs Landsdelsledelser
FDFs vedtægter
Valg af FDFs hovedbestyrelse
FDFs regnskab
FDFs budget

Der er på Landsmødet vedtaget nogle nye værdier for FDF:
Værdierne er på samme landsmøde pillet ud af vedtægterne.
FDFs værdier:
I FDF møder vi børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus, fordi
vi tror på, at børn og unge har brug for et ståsted i livet. Kristendommen er vores udgangspunkt og sætter os i sammenhæng med
andre mennesker. Gennem vores formål, aktiviteter og menneskesyn
viser vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og at alle har noget at
bidrage med. I FDF er det vigtigere at blive til nogen end at blive til
noget. FDF giver børn og unge et ståsted baseret på relationer, tro,
leg og samfundsengagement.
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Relationer:
FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.
Tro:
FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på
et folkekirkeligt grundlag.
Leg:
I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer
at indgå i forpligtende fællesskaber.
Samfundsengagement:
FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der
engagerer sig i den verden, vi lever i.
Der er vedtaget udviklingsmål for 2017-2020:
FDF vil samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted:
Lokalt engagement
 Børn og unge i udsatte positioner
 Samarbejde med skolen

FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet for at
fastholde børn, unge og aktive ledere i FDF:




Legen som frirum
Lederfællesskabet og flere børneledere
Fastholde flere medlemmer

Valgret til 15 årige i FDF:
Der indføres nye regler for at bl.a. FDF kan modtage tilskud fra
Tipsmidlerne.
De nye regler indebærer at unge fra 16 år skal have valgret.
FDF har valgt at foreslå, at valgretsalderen skal være 15 år, da det
passer med, at man bliver senior som 15 årig.
Dette er vedtaget.
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Ny hovedbestyrelse valgt:
Hovedbestyrelsen har konstitueret sig:
Jonas Kolby Laub Kristiansen som formand
Iben Konradi Nielsen som næstformand
Allan Frank Walther som kasserer
Derudover består hovedbestyrelsen af:
Anne Katrine Sylvest
Christian Skovsgaard Bjerre
Ejner Bank Andreasen
Kim Koch Rasmussen
Lars Pedersen
Lene Schøler Thanild
Marianne Thisgaard
Søren Rejkjær Svendsen
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En weekend med engagerede mennesker i blå skjorter fra hele landet.
Det er en fryd at opleve, hvordan unge som ældre engagerer sig i
debatterne gennem en hel weekend.
Gode dirigenter, som kan deres kram, gør FDFs Landsmøde til en oplevelse.
Det er selvfølgelig ikke det hele, som er lige spændende, men vi synes hver især at forskellige emner er spændende. Jeg kan jo rigtig
godt lige regnskabsgennemgangen, mens andre synes, at de tal dér
bare er dødssyge. De synes måske så til gengæld, at vedtægtsændringer er hotte.
For at udholde en hel weekend siddende på den samme stol kun afbrudt af måltider, kræver det lidt. For mit vedkommende er det
strikketøjet, en krydsord, en slikpose og PCen 

Har du lyst at læse mere om FDFs Landsmøde kan du finde alt om
Landsmødet her:
http://www.fdf.dk/arrangementer/landsmoede
\Jeanette
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Forældre- &
VenneForeningen
Forældre– og Venneforeningen(FVF) for FDF Randers 2, er kredsens
støtteforening. FVF´s primære formål er at støtte kredsen økonomisk. Hvert år giver FVF kredsen støtte til driften af kredshuset samt
til at nedbringe deltagerbetalingen på sommerlejeren og Landslejren.
Herudover giver FVF ofte støtte til ting og aktiviteter, som kredsen
søger om tilskud til, bl.a. kan nævnes tilskud til legepladsen da den
blev opført samt forøget tilskud til landslejr m.v.
Grundet den store støtte, som FVF yder kredsen kan vi kun opfordre
til, at alle forældre og venner af kredsen melder sig ind i FVF, det årlige personlige kontingent er p.t. kun 75kr. FVF har naturligvis også
altid brug for kræfter, som kan hjælpe til med de løbende aktiviteter,
som afholdes i løbet af året for at skaffe penge, herunder årets største FVF begivenhed loppemarkedet som løber af stablen i Kristihimmelfartsdagene.
Har du lyst til at blive medlem, så send en mail med oplysninger om
navn, adresse & telefonnummer til FVF kasserer Arne Rasmussen
Mail: fvf@randers2.dk.
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OK benzinaftale
Få et OK Benzinkort med sponsoraftale og hjælp FDF Randers 2. For
hver liter benzin, du tanker, giver OK 5 øre til FDF Randers 2, så der
kommer flere penge til nyt udstyr og aktiviteter.
FDF Randers 2 har indgået en sponsor-aftale med OK Benzin, som
betyder at OK Benzin støtter kredsen hver gang der tankes benzin på
et OK Benzinkort, der er tilknyttet aftalen.
Hvis man allerede har et OK Benzinkort, kan man også tilknytte dette
til aftalen.
Hvis man opretter et nyt benzinkort tilknyttet aftalen, støtter OK
kredsen med 200 kr. når der er blevet tanket 500 liter benzin på kortet. Aftalen løber ét år, og klubben får udbetalt sponsor-pengene ved
slutningen af året. Aftalen koster ikke penge for dem der vælger at
tilknytte deres kort, eller oprette et kort.
Ved bestilling af OK kort som støtter FDF Randers 2, skal du påføre
feltet ”Udfyldes af OK” vores sponsor nr. 56 08 53 i det blanke felt i
nederste højre hjørne.

Ansøgningsfolder kan
hentes i kredshuset.
Hvis der er spørgsmål,
kan Lisbeth kontaktes
på tlf. 20 72 01 39.

Vi håber at så mange som muligt vil
støtte op om aftalen, så vi kan få
flere penge til aktiviteter i kredsen.
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Forkyndelse
En af juledagene satte Pippi en stor seddel op, hvor hun inviterede
alle byens børn ind til sig for at plyndre det gode juletræ.
Juletræet ude i haven var hængt til med kræmmerhuse med slik og
godter - og med gaver til alle børnene. Sikken en julefest.
Der var lige flyttet en ny dreng til byen, han hed Elof.
Han stod ude ved havelågen og kiggede og turde ikke gå med indenfor. Da Pippi fik øje på ham, gik hun straks ud og halede ham med
ind til det store grantræ. Elof blev helt overrasket over, at han måtte
være med. "Du er velkommen, hvis du lover at spise lige så meget
som de andre, " sagde Pippi.
Pludselig stod den fine fru Finkvist udenfor Villa Villakulla. Hun kunne
ikke fordrage børn og skældte altid ud på alle de vilde unger.
Men hun elskede flødeskumskager, så hun spurgte alligevel Pippi, om
hun måtte komme med til juletræsfesten. Pippi stod med en lagkage
i hver hånd og en på hovedet, og hun sagde "Nej, fine fru Finkvist.
Denne juletræsfest er tilladt for børn og så er den forbudt for voksne!" Så fru Finkvist fik ikke lov at være med.
Og hvor får Pippi nu den ide fra, at
"kun børn er tilladt"?
Måske fra Jesus, som inviterede alle
børn med ind i Guds Rige.
Der kom engang en hel flok børn og
standsede Jesus.
Så blev de pæne voksne disciple sure;
men Jesus sagde bare: "I skal altid
lade børnene komme hen til mig.
De skal altid ha' lov, for Guds Rige er
tilladt for børn!" De ord læser man,
hver gang der er barnedåb, for at huske på, at børn også har lov til at være hos Gud. Jesus sagde endda, at børnene er dem, Gud holder allermest af. De skal nemlig ikke altid være så kloge og så pæne og så
dygtige, som de fleste voksne altid skal.
Jesus sagde, at Gud bedst kan li' menneskene - lige sådan som de
er. Og sådan er børn bedst til at være - derfor er Guds Rige tilladt for
børn! (Jvf. mark 10,13-16)
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Kalender januar
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

2

3

4

5

7

8

6

Ledermøde
v/Væbner

Mønstring

9

10

11

12

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Væbner
stævne

Væbner
stævne

Væbner
stævne

Senior

TBK

16

17

Pusling

18

19

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

23

24

25

Pusling

Sejlads

Pilte

Tumling

26
Væbner
Senior

TBK

30

31

Pusling
Tumling
TBK

17

Kalender februar
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

Pilte

Væbner

TBK tur
TBK tur
TBK tur
Borremose Borremose Borremose

Senior

6

7

8

9

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

10

11

12

16

17

18

19

24

25

26

Senior

TBK

13

14

15
Ledermøde
v/Pilte

20

21

22

23

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

27
Pusling
Tumling
TBK
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28

Fastelavn

Kalender marts
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

Pilte

Væbner

10

11

12

Senior

6

7

Pusling

Genneral
Pilte
forsamling:
Kredsen &
Kredshuset

Ledermøde
v/Senior

14

15

16

17

18

19

Pilte

Væbner

Landsdels
døgn

Landsdels
døgn

Landsdels
døgn

Tumling
TBK

13
Pusling

8

Tumling

9

Senior

TBK

20

21

22

23

24

25

26

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Ranger
Challenge

Ranger
Challenge

Ranger
Challenge

Tumling

Senior

TBK

27
Pusling
Tumling

28

29
Pilte

30

31

Væbner
Senior

TBK
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Kontakt
Kredsen

Klasselederne

Andet

Kredshuset
Langvangen 2
8640 3352

Puslinge (5-6 år)
Tumlinge (7-8 år)
Mandag kl.16.30-18.00
Leif Laursen
4081 7243

Landsforbundet
Rysensteensgade 3
1564 København V
3313 6888

Kredsledelsen
Leif Laursen(kontaktperson)
4081 7243
Kredsformand
Heidi Estrup
4073 3311
Kredskasserer
Dorte Iversen
fdf-randers-2@doton.dk
Kredshusbestyrelsen
Michael Hougaard
2830 3130
kredshuset@randers2.dk

Pilte (9-10 år)
Onsdag kl.18.30-20.00
Lisbeth Christensen
2072 0139

Væbner &
FDF Butikken
Seniorvæbner (11-14 år) Ilse Villadsen
Torsdag kl.19.00-20.30
8643 6160
Brian Villadsen
Forælder- og
2093 3375
VenneForeningen(FVF)
Birthe Fihl-Jensen
Senior (15-18 år)
8119 1083
Torsdag kl.19.00-20.30
Tamburkorps (fra 9 år)
Mandag kl.17.30-20.45
Jeanette Laursen
2241 7735
Andreas Højte Posborg
6013 2599
Sejlads (fra 12 år)
Tirsdag kl.19.00-20.30
Peter Nielsen
2534 0101
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Blokhuset
Erik Larsen
86431758
Erik V. Christensen
8645 3949

Nissebanden
Lisbeth Christensen
2072 0139
FDF Museet Randers
Blegdammen 3
8900 Randers

