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Husk!
Ledermøde tirsdag d. 4. april, mandag d. 1. maj.
Kl. 19:00 i Kredshuset.
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Filuren april - juni
Redaktion:
Peter Nielsen & Lars Nielsen
Filuren Udgives af:
FDF Randers 2 Sct. Peders sogn
Langvangen 2
8930 Randers NØ
Stof til Filuren sendes til:
filuren@randers2.dk
Deadline til Filuren
Nr. 3 - 2017:
30. juli 2017
Filuren udkommer i: januar,
april, august & oktober.

Så kom FDF året 2017 godt i
gang og de forskellige klasser er
klar med en masse spænde aktiviteter frem mod sommerferien.
Kristi himmelfartsdagene byder
traditionen tro på loppemarked
ved FVF, men nu med et nyt
oplæg, hvor udefra kommende
kan erhverve sig en standplads.
Årets sommerlejr kommer til at
foregå i Vranum bakkehus ved
Hald sø i uge 28, så husk at
melde dig til.
Har du ikke fået en indbydelse,
så spørg din klasseleder.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Væbnerstævne - d. 28/1 2017

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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Puslinge & Tumlinge
18 super seje puslinge tumlinge tog på tur en
lørdag i Marts. Der var sne på jorden da de
mødtes, men solen ville også med på tur, så
det blev hurtigt godt vejr.
Det var en hyggelig tur selv om de selv
skulle lave deres mad over
Der blev hamret og banket, mens de to huse blev bygget om med kontorfaciliteter og
lækre udenoms arealer
De måtte ud at gå en god lang tur for
at gøre lederne trætte så de var til at
få i seng om aftenen, efter en lang og
sjov dag
Søndag måtte de give fortabt, der
var meget mere kage og frugt end de
kunne nå at spise, ”men bare roligt i
morgen er der atter end dag med et
hyggeligt puslinge og tumlinge møde”
sagde lederne

Med venlig hilsen
Lederassistentaspirent-elev-pigerne &
lederne

Mandag d. 3./24. apr., 1./8./15./22./29. maj, 12./19.
jun. Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur:
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Pilte

Onsdag d. 5./19./26. apr., 3./10./17./24./31. maj,
7./14. jun. Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur:
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Væbnere & seniorvæbnere
Vi har lavet bolsjer og de smagte godt, har også været i gang med
drammærke, nu er vi i gang med noget med knuder senere skal vi
bygge lidt i rafter.
Vi skal også på tur til Dyrby, husk at få indbydelse med hjem.
Den 18. maj skal vi sejle i Wayfarer hvis vejret tillader det.

Torsdag d. 6./20./27. apr., 4./11./18. maj,
1./8./15./22. jun. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Dyrby d. 5.-7. maj
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Senior
Så er det nu seniorerne er rigtigt oppe på mærkerne og det er ikke
blåmærker der er gang i men nye mærker til skjorten.
Vi skal have gang i førstehjælp og bål men ikke på samme tid…
Der har været lidt stille først på året, da der ikke har været så
mange til møderne. På trods af det, har Lederne hygget sig med at
lave bolsjer.

Torsdag d. 6./20./27. apr., 4./11./18. maj,
1./8./15./22. jun. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur:
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Sejlads
Vi har i sejladsen holdt noget lav profil, her i det nye år.
Men det har dog ikke forhindret sejladslederne i at tage på bådudstilling i Fredericia og kigge på nye spændende og lækre sager.
Der var alle mulige stumper til salg, lige fra tov, regntøj og både
der kostede 5 millioner
Til maj skal vi have en omgang landkrabber med ud og sejle… Det
drejer sig om væbnerne, som skal med ud og prøve kræfter med
vind og vand, så det glæder vi os til
Hilsen Overwayfarerjollesenioerskipperne
Brian P. Villaden & Peter T. Nielsen
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Tirsdag d. 18./25. apr., 2./9./16./23./30. maj,
6./13./20. jun.
Kl. 18:30 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur:
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Tamburkorps
Mønstring, the cup song & NytårTamburTUR ♪♫♪
Året 2017 startede med mønstring – Og det var
faktisk ikke så koldt, som det plejer at være 😉
Vi har været på NytårsTamburTur på Borremose
Efterskole.
Vi havde alle fra Tamburkorpset med (Næsten).
Vi hyggede os sammen med alle tamburvennerne
fra Kibæk, Vester-Øster Hassing & Holstebro.
Vi dansede Line-dance, spillede musik i grupper,
havde marchtræning, spillede bold – Kort sagt så
havde vi en kanon hyggelig weekend.
Og vi sluttede selvfølgelig af med en koncert med
rigtig mange tilhørere. – Dejligt at forældre, søskende og bedsteforældre støtter op om vores
medlemmer 😊
Det betyder meget for en ny elev, at familien kommer og hører,
hvad han/hun har lært.
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Til vores øveaftener får vi alle undervisning, og vi danser, leger the cup
song, spiller kort (Med noder på),
spiller node-twister og leger.
De øvede bliver udfordret af nye noder, hvilket også er sjovt.
Resten af året øver vi videre og øver
marchtræning, så vi er klar til spillearrangementer inden sommerferien.
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. 3./24. apr., 8./15./22./29. maj, 12. jun.
Kl. 17:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: D. 20/5 Fugleskydning i Farre, d. 27/5
loppemarked i kredshuset, d. 10/6 Fugleskydning i
Hammel.
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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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Opgave
Kan du løse denne krydsord og finde nøgleordet?
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Opgave
Kan du finde vej til banken uden at blive røvet eller gå ind i en
bombe?
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Forkyndelse
Pippi var på udflugt med Tommy og Annika. De havde fundet et lille
bjerg at klatre op på, og der satte de sig på en klippe-afsats lige i solen. Pludselig fik Pippi sådan en lyst til at prøve at flyve, og hun ville
springe ud over klippekanten.
Tommy og Annika sagde, at det kunne være meget farligt at springe
ud fra klippen; men Pippe lukkede øjnene og sprang lige ud i luften.
Hun landede med et bump nedenfor, og hun havde slået sig slemt,
for hun kunne jo ikke flyve.
Heldigvis var Pippi bomstærk, så hun brækkede ikke noget.
Senere gik de ind over en dejlig grøn eng, og der mødte de en stor
tyr, som brølede uhyggeligt og stangede Tommy, så han fløj igennem luften. Pippi måtte redde Tommy. Hun løb hen og trak tyren i
halen, så den løb efter hende i stedet for. Men så standsede Pippi tyren, tog fat i tyrens horn og holdt den fast.
Pippi skældte også tyren ud, og så knækkede hun hornene af den, så den ikke kunne
stange mere. Men tyren var jo stadig gal, så
Pippi sprang op på ryggen af den og holdt
fast, mens tyren hoppede og sprang. Til
sidst havde Pippi redet den træt, den måtte
give op og lægge sig gispende i græsset.
"Sssh - væk ikke tyren" sagde Pippi, og så
listede de hjem.
Hvor har Pippi fået sådan nogle ideer fra til at tæmme den vilde tyr?
Måske fra fortællingen om Jesus, der bliver fristet af Djævelen. Djævelen tar Jesus med op på toppen af en høj, høj væg. Der siger Djævelen til Jesus: "Prøv da at springe ud. Gud skal nok gribe dig, og så
kan du jo flyve! Sikke folk ville kigge efter dig!" Men Jesus sprang ikke, for han vidste godt, at mennesker selvfølgelig ikke kan flyve. Jesus sagde til Djævelen: "Man skal ikke sådan prøve Gud af!" Men
Djævelen var ligesom en tyr, der ville jagte Jesus foran sig. Derfor
tog djævelen Jesus med op på et bjerg og viste ham hele verden og
sagde: "Hvis du vil frygte mig og altid vil gøre som jeg siger, så vil
jeg gi' dig hele verden!" Men Jesus sagde: "Jeg er ikke bange for dig!
Jeg vil altid holde mig til Gud og gøre, som Gud siger!" Og så måtte
Djævelen give op og lade være med at jagte Jesus.
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Kalender april
Mandag

Tirsdag

3

4

Pusling

Onsdag

Lørdag

Søndag

1

2

8

9

6

7

Ledermøde Pilte
v
/Sejlads

Væbner

FVF Banko

11

12

13

14

15

16

Pusling

Pilte

Tumling

Senior
kursus

Senior
kursus

Senior
kursus

Senior
kursus

Senior
kursus

21

22

23

28

29

30

Tumling

5

Torsdag Fredag

Senior

TBK

10

17

18

19

Senior
kursus

Sejlads

Pilte

24

25

26

Pusling

Sejlads

Pilte

Tumling

20
Væbner
Senior

27
Væbner
Senior

TBK
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Kalender maj
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

Pusling
Tumling

Sejlads

Pilte

Væbner

Væbnertur

Væbnertur

Væbnertur

12

13

14

19

20

21

26

27

28

FVF Loppe
marked

FVF Loppe
marked

Senior

Ledermøde
v
/TBK

8

9

10

11

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

15

16

17

18

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

22

23

24

Pusling

Sejlads

Pilte

29

30

31

Pusling

Sejlads

Tumling
TBK

Tumling
TBK
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Kalender juni
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

9

10

11

Væbner
Senior

5

6

7

8

Sejlads

Pilte

Væbner

BLÅ dag i
Ree Park

Senior

12

13

14

15

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

16

17

18

24

25

Senior

TBK

19

20

21

22

23

Pusling

Sejlads

Leder
afslutning

Væbner

Sct. Hans

27

28

Tumling

26

29

30
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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

Forælder- og
Væbner &
Seniorvæbner (11-14 år) VenneForeningen(FVF)
Birthe Fihl-Jensen
Torsdag kl.19.00-20.30
8119 1083
Brian Villadsen
2093 3375
Nissebanden
Lisbeth Christensen
Senior (15-18 år)
2072 0139
Torsdag kl.19.00-20.30
Tamburkorps (fra 9 år)
Mandag kl.17.30-20.45
Jeanette Laursen
2241 7735
Sejlads (fra 12 år)
Tirsdag kl.19.00-20.30
Peter Nielsen
2534 0101
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Blokhuset
Erik Larsen
8643 1758
Erik V. Christensen
4172 7414

FDF Museet Randers
Blegdammen 3
8900 Randers

