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Husk! 
 

Ledermøde mandag d. 14. august, torsdag d. 7. september, 

onsdag d. 4. oktober, mandag d. 6. november,  
torsdag d. 4 januar 2018. Kl. 19:00 i Kredshuset. 
 
Bestyrelsemøde tirsdag d. 12. september, tirsdag d. 14. no-
vember, tirsdag d. 16. januar 2018. 
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Filuren august - september 
  

Redaktion: 
Peter 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. 4 - 2017:  
20. september 2017 
 
Filuren udkommer i: januar, 

april, august & oktober. 

Velkommen til et nyt og spæn-
dene efterår i FDF Randers 2, 
hvor klasserne byder på mange 
sjove og spændene  
aktiviteter. 
 
I sommerferien har 25 glade 
FDFer været på sommerlejr,  
som i år var i Vranum bakkehus, 

ved Viborg.  
Du kan læse mere om årets 
sommerlejr inde i Filuren. 
 
Her i september er der Stor Hike 
og Arktivlejr.  
Så husk at melde jer til! 
 
Med FDF hilsen  
Filur redaktionen 

 

 
Forside billede: Sommerlejr - 2017 
 

 

www.randers2.dk 
 
Husk! Kredsens hjemmeside på www.randers2.dk, her vil kalende-
ren løbene blive opdateret med nyheder.  

På hjemmesiden kan du også finde indbydelser til ture, og forskelli-
ge 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 

http://www.randers2.dk/
http://www.randers2.dk/
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Kend din Leder 
 
Mange af børnene (Og deres forældre) kender kun lederne fra de 

ugentlige møder og med en blå skjorte på.  

Kender du din leder for andet end 
 at han/hun altid møder til de ugentlige møder med en sprud-

lende energi og sit altid gode humør? 

 At han/hun kommer med en aktivitet, som du deltager i til 

FDF mødet? 

 At han/hun spørger, hvordan det er gået siden sidste møde? 

 At han/hun altid går i den blå FDF skjorte? 

Måske ikke, men nu får du chancen for at få lidt mere at vide om 

din leder. Der vil her i Filuren komme en række små artikler om 

kredsens ledere, og at lederne faktisk også laver andet end FDF  

 
 
Vi har stillet nogle spørgsmål til 
din leder: 

1. Hvem er du leder for? 

2. Hvornår startede du 

som FDFer? 

3. Hvilket arbejde har du, 

eller hvad studerer du, 

når du ikke er leder i 

FDF?  

4. Har du andre  

interesser? 

5. Hvad er din yndlings-

farve? 

6. Hvad er det bedste ved 

at være leder i FDF? 
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Karin Nielsen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvem er du leder for? 

Puslinge og tumlinge 
 
Hvornår startede du som FDFer? 
Som 21-årig 
 
Hvilket arbejde har du, eller hvad studerer du, når du ikke er leder i 
FDF?  
Jeg arbejder som social og sundhedsassistent på sygehuset 
 
Har du andre interesser? 
Kreativt arbejde (hækler, syr, støber i beton osv.) 

 
Hvad er din yndlingsfarve? 
Blå 
 
Hvad er det bedste ved at være leder i FDF? 
Mange gode oplevelser med børn  



 6 

Mandag d. 21./28. aug., 4./11./18./25. sep.  

Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset. 
Tur: Mini Hike d. 24. okt. 
 

Puslinge &  Tumlinge 

 

 
 

Pilte 
 

 
 

Væbnere & seniorvæbnere 
 

 
 

Senior 
 

  

Onsdag d. 23./30. aug., 6./13./20./27. sep.  
Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset. 

Tur: Mini Hike d. 24. okt. 
 

Torsdag d. 24./31. aug., 14./21./28. sep.  

Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset. 
Tur: Stor Hike d. 2.-3. Sep. Aktivlejr d. 22.-24. Sep. 
 

Torsdag d. 24./31. aug., 7./21./28. sep.  

Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset. 
Tur: Stor Hike d. 2.-3. Sep. Aktivlejr d. 22.-24. Sep. 
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Sejlads 
 
Jubiii… Så er ferien endelig forbi og vi starter igen med at sejle  
Vi havde fornøjelsen af at have væbnerne med ude og sejle en 
torsdag aften, først på sommeren, hvilket resulterede i at der var 
nogle stykker som syntes det var meget sjovt. 
Hvis alt går vel, så kan det være vi tager på udflugt ud af fjorden 
en lørdag, for at få lidt mere luft sejlene.  
Dog hermed ikke sagt af vi ikke har haft vind nok! 
Sara fik i hvert fald vind i håret(og vand i støvlerne),  
en tirsdag aften på fjorden  

 
Hilsen OverWAYFARERjolleskipperne   O 
Brian P. Villaden & Peter T. Nielsen 

 
  

Tirsdag d. 22./29. aug., 5./12./19./26. sep. 
Kl. 18:30 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6. 
Tur:  
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Tamburkorps 

 
Fugleskydning med fugleDRONNING og besøg til øveaften  
 
Vi har spillet til 2 fugleskydninger i Farre og i Hammel, og vi har 
spillet til Loppedagen i kredshuset. 
 
Ved I, hvad fugleskydning er? 
 
Ved fugleskydning er der ikke tale 
om jagt på flyvende vildt, men der-

imod om en gammel traditionspræ-
get idræt, hvor der skydes til ud-
skåren fugl af piletræ, som er be-
slået med diverse jernbeslag. Be-
slagene skal nedskydes i en be-
stemt rækkefølge, og hver ned-
skydning udløser en gevinst til skyt-
ten. Den, der skyder den sidste 
plade ned (brystpladen), bliver fuglekonge. 
 
Når vi spiller til fugleskydning, så mødes vi med skytterne meget 

tidligt, dog ikke sidste års fuglekonge. 
Der bliver sunget en sang, og så marcherer vi hjem til sidste års 
fuglekonge sammen med skytterne, som også har deres faner med. 
Formanden holder en tale til sidste års fuglekonge, og fuglekongen 
kvitterer med en tale til forsamlingen. Her bliver der også budt på 

en lille en. 
Så marcheres der videre til 
skydepladsen med Fuglekongen 
forrest. Og flaget spilles op. 
Så spiser vi morgenmad, og så 
er vores deltagelse slut. 
Når vi er gået indleder skytter-
ne årets fugleskydning. 
 
For første gang har vi i år (I 
Farre) hentet en fugledronning 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Jagt
https://da.wikipedia.org/wiki/Idr%C3%A6t
https://da.wikipedia.org/wiki/Fugl
https://da.wikipedia.org/wiki/Pile-sl%C3%A6gten
https://da.wikipedia.org/wiki/Jern
https://da.wikipedia.org/wiki/Fuglekonge_(titel)
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Til vores øveaftener får eleverne undervisning, og vi spiller sam-
men. Vi har også marchtræning (Helst når vejret tillader det), og så 
leger vi og spiller spil  

Vi har haft besøg af FDF Kolind Tamburkorps og dén øveaften hav-
de vi marchtræning og sammenspil. Det er hyggeligt at have besøg 

af vores Tamburvenner fra Kolind ♪♫♪ 

 
Nu starter den nye sæson og vi skal lære 
nye melodier, spille med vores Tambur-
venner og hygge os sammen. 
 
 
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. 21./28. aug., 4./11./18./25. sep. 
Kl. 17:30 – 20:45 i Kredshuset. 
Arrangementer: Lørdag d. 26. aug. FDF Randers 1 – 
Hornbæk Jubilæum 
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Find Holger &  
Naturpatruljen… 
 
Jeg er normalt at finde som leder i Tamburkorpset, men jeg har også 
lavet andre aktiviteter som leder i foråret. 
 
Jeg har deltaget i FDF Landsdel 2s Landsdelsdøgn, hvor jeg blev 
præsenteret for FDFs relationsspil. 
 
Jeg har været på FDF 
Lederkursus på Sletten 
i en weekend  
Her oplevede jeg Mar-
tin Keller (Ham fra na-
turpatruljen) på slap 
line med foredrag om 
formidling til og med 
børn. 
Jeg deltog i gruppen 
’Musik i alle kredse’, og 
fik en masse inspirati-

on med hjem ♪♫♪ - 

Både praktiske ting og musik i relation til FDFs ambitioner  
Jeg har lavet min egen stortromme med tilhørende hjemmelavede 
køller og min helt egen hjemmelavede shaker  
Jeg tog et smut i kompetencekarrusellen - Rundede Sociale medier 
(Med et snapchat løb), Naturformidling for de mindste (Med et 
hjemmelavet naturvendespil) & Bryd rammen (Med Brainstorming på 

den sjove måde)  
Har deltaget i gudstjeneste 
på bredden til Julsø sent 
lørdag aften (Så der var 
mørkt...). Silkeborg Høj-

skole leverede musikken til 
gudstjenesten, og det gjor-

de de godt ♪♫♪ 

Derudover har jeg været i 
selskab med en masse rig-
tig flinke og hyggelige FDF 
ledere fra nær og fjern  



 11 

Så var Holger blevet væk. 
Han var blevet suget ind i en 
historieplakat. Han var blevet 

fanget i historien… 
FDF og bl.a. Danmarks Radio 
havde arrangeret, at alle 
kunne komme ud på en lille 
gåtur og finde Holger ved 
hjælp af nogle forskellige po-
ster. 
Lederne i FDF Randers 2 
havde sagt ja til at hjælpe 
med gåturen i Randers. 
Der kom desværre ikke ret mange, men konceptet var interessant. 

Og vi fik lukket Holger ud igen  
 

Og så var der lige ledermøder, loppe-
dagen i kredshuset og grill til Sct. Hans 
i Sct. Peders Kirke  
 
Det er ikke kedeligt at være leder i FDF 
Randers 2. 
Jeanette  
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Sommerlejr 2017 
 
Sommerlejren 2017 gik til Vra-
num Bakkehus ved Viborg. 
Søndag ankom vi til lejren med 
bus, og vi blev indkvarteret so-
verummene. 
Derefter var vi rundt og se re-
sten af hytten. 
Hytten har mange mindre, hyg-
gelige rum, og der er en formi-

dabel udsigt over søen. 
Så var der flaghejsning og ind-
deling i bordhold til spisning. 
Om eftermiddagen lavede vi aktiviteter på lejrgrunden. Vi spillede 
bl.a. dødbold på boldbanen, kongespil i skoven og andre legede med 
kæpheste, som var efterladt af sommerlejren før os. 
Og der blev samlet brænde i skoven til aftenens lejrbål. 
Lejrbålet afslørede, at Hans kan have rigtig mange mariekiks i mun-
den på én gang.  

 

Mandag var der sportsdag. 
Sportsgrenene var: 

Bowling, hvor vi væltede sodavandsflasker med en bold. 
Støvlekast: Her skulle vi kaste en gummistøvle igennem benene og 
se, hvor langt den kom. 
Vi gik på stylter. Fremad gik det med det lange ben foran. Nogle 
havde brug for en hjælpende hånd, mens andre var rigtig gode og 
kunne selv. 

Samarbejdsøvelsen var 
’Holdski’. Her skulle holdet gå 
på et par ski, der var beregnet 
til 3 personer. Det kan godt 

være lidt svært, hvis man ikke 
var enige om, hvilket ben man 
skal flytte, hvornår.  
Resten af eftermiddagen gik 
med boldspil og leg i skoven. 
Der blev også spillet boccia og 
Uno. 
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Det var denne dag, at det blev 
observeret, at der var vilde dyr 
i skoven… 

Om de havde hørt om Birthes 
madlavning, eller om de blev 
tiltrukket af alle de seje FDFe-
re, ved vi ikke. 
Men Leif fandt ud af, hvad der 
kommer ud af at kommentere 
Birthes madlavning. Det giver 
særforplejning. Og nok ikke 

lige af den velsmagende slags. 
    

 

Tirsdag kom vi til Udfordrings-
dagen 
Vi satte en svævebane op i træ-
erne. Vi fik en klatresele og 
hjelm på, og så kørte vi bare af 
sted. 
Svævebanen blev også testet af 
et par ledere. Svævebanen 
holdt… 
Svævebanen var et hit for un-
gerne. 

Der blev bygget en forhindringsbane, hvor vi skulle følge en snor 
rundt, mens vi gik med en kop vand 
Det gjaldt selvfølgelig om at have så meget vand med i mål som mu-
ligt. 
Om eftermiddagen gjaldt det om at have en sikker hånd. Her skulle 
vi stable grydesvampe, møtrikker, flasker med vand eller plastikkrus. 
Der blæste en vind derude fra vest, så det var ikke så nemt. 

Andreas fik dog stablet samtli-
ge møtrikker. Det var ret sejt. 
Brian rykkede indenfor med 
drengene og stablede plastik-
krus fra gulv til loft. 
Efter lejrbålet var der smugler-
leg. Lisbeth havde helt ændret 
form, men det var der nogle, 
som gennemskuede.  
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Og så blev det onsdag. Og 
hvad gør man, når tanten 
strejker? 

Man laver selv mad over bål   

Vi samlede brænde (Der skal 
en del til, når der skal laves 
mad til alle). 
Vi lavede et stort bål. Menuen 
stod på bagte kartofler, kalkun 
i saltdej, og dertil fik vi salat. 

Desserten var pandekager. 
Og nu vi havde gang i det store 
bål, så lavede vi en sauna. 

Den var helt rar at have efter 
vandkampen på boldbanen. 
Efter lejrbål gjorde vi klar til at 
sove i sheltere. 
Vi tror, at de vilde dyr forduf-
tede efter, at vi rykkede derud. 

   

 
 
Så blev det løbs dag (Torsdag)  
Inddelt i hold blev vi sendt på opgaveløb. 

Vi skulle løse en rebus, læse en morsekode, gennemskue hemmelige 
koder, bygge en 3 ben af rafter (Alle skulle kunne stå 1 meter over 
græsset), spille en sang med boomwackers, pejle nogle punkter ud 
(Med kompas) og finde nogle skjulte ting i tegninger. 
Om eftermiddagen havde vi bamseløb i skoven. Der var 40 forskelli-
ge bamser, der havde gemt sig. Vi trak hver et kort med et billede af 
en bamse, som vi skulle finde. 
Nogle nåede at finde mange 
bamser. Andre skulle lige have 
lidt hjælp. 
Og søreme om vi ikke skulle på 

løb efter lejrbålet. Vi fandt re-
flekser i skoven. 

    

Sidste dag på sommerlejren. 
Vi fejrede Andreas´ fødselsdag 
med Birthes flotte kagemand. 
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Og vi brugte formiddagen på at 
lave vandraketter af plastikfla-
sker og en korkprop med en 

cykelventil. 
Det blev til mange affyringer. 
Nogle af os nåede ikke væk, så 
vi blev våde. 
Så blev det eftermiddag, og 
forældrene kom og hentede 
deres trætte børn. 

 
En sommerlejr med mange for-
skellige aktiviteter, flaghejs-

ning, lejrbål og ’Langt over lan-
de’ sunget ud over søen hver 
aften.  
 
Tak for en god sommerlejr  
Brian 
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Sommerlejr 2017 
 
Vi har været på sommerlejr i Vranum Bakkehus, tæt på Viborg. 

Vi var afsted fra d. 9 juli til d. 14 juli. 
 
Vi lavede mange sjove ting 
 
Vi har haft en mega god lejravis, men det var sjovest da Leif kom til 
at fornærme kokken. 
 
Vi har lavet raketter, været på flere bamseløb, lavet vandkrig og 
meget mere. 
 
Maden var virkelig lækker 

 
Vi har haft en MEGA god lejr, og vi håber at jer der var med også har 
haft en god lejr 
 
 
Mathilde, Sara og Ann  



 17 

Forkyndelse 
 
Pippi er på skoleudflugt og finder en død fugleun-
ge. Hun begynder at græde og siger med et dybt 
suk: Hvis jeg kunne, så skulle jeg gøre den leven-
de igen. Herefter leger hun videre. 
Det er ikke særlig ofte, at den bomstærke og snarrådige Pippi kom-
mer ud for situationer, hvor hun intet kan stille op, men i denne situ-
ation kommer hun til kort. Døden kan hendes mange kræfter ikke 
hamle op med. Det ved Pippi godt, og det er sikkert derfor, hun hur-
tigt leger videre igen. 

Synet af den døde fugleunge er en velkendt situation, som mange 
sikkert erindrer fra deres barndom. For nogle var det det første møde 
med døden. Måske kan nogle huske fortvivlelsen over at mor og far, 
som ellers kunne klare alt, trøste når man slog sig, lyne lynlåsen på 
jakken og reparere vandhanen, ikke kunne gøre noget for at hjælpe 
den døde fugl. Dette er skræmmende for et lille barn. 
Fugleungen var den første konfrontation med, at livet og døden ikke 
kan kontrolleres, ikke en gang af mor og far, Supermand eller Pippi.  
Mange børn er interesserede i hvad der sker, når man dør, og mange 
forældre har fortalt historien om Gud og englene i himlen og om 
gensynet med bedstefar og piphans, som allerede er deroppe.  

Det er ikke kun børn, som har brug for at vide, hvad der sker, når 
man dør. Dette er noget, der fylder i alle mennesker, bevidst som 
ubevidst. I løbet af vores liv konfronteres vi gang på gang med, hvor 
lidt kontrol vi har over livet, når alt kommer til alt. Hver gang bliver 
vi slået ud af denne kendsgerning, men ligesom Pippi, rejser vi os 
(de fleste gange) op igen og lærer at leve videre. Vi lærer at leve 
med døden som et livsvilkår, men let er det ikke. 
Døden er, når livet stopper. Det ved vi alle, men hvad sker der efter 
livets ophør, når man er død? 
Vel er døden, når livet stopper, men pga. Kristus stopper sætningen 
heldigvis ikke der. Ved Kristi korsdød gik han ikke bare selv i døden. 
Han tog alle menneskers synder med sig, og han overvandt døden 
ved at genopstå. Gennem dåben og nadveren har vi mulighed for at 
få del i Kristi død og opstandelse. Opstandelsen kan give mennesker 
et håb, der gør det muligt at leve med døden som livets konsekvens. 
Troen på Gud gør dog ikke døden håndterlig, den bliver aldrig hånd-
terlig for os, men vi kan måske bedre leve med, at vi skal dø. 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

Ledermøde 
v/Puslinge-
tumlinge 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

Sæsonstart 

22 

Sejlads 

23 

Pilte 

 24 

Væbner 

Senior 

25 

 

26 

 

26 

 

27 

Pusling 

Tumling 

TBK 

28 

Sejlads 

29 

Pilte 

 30 

Væbner 

Senior 

31 

 

 

 

 

 

 

Kalender august 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

    1 

 

2 

Stor Hike 

3 

Stor Hike 

4 

Pusling 

Tumling 

TBK 

5 

Sejlads 

6 

Pilte 

FVF 

bestyrelses

-møde 

7 

Ledermøde 
v/Væbner 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Pusling 

Tumling 

TBK 

12 

Sejlads 

13 

Pilte 

14 

Væbner 

Senior 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

Pusling 

Tumling 

TBK 

19 

Sejlads 

20 

Pilte 

21 

Væbner 

Senior 

22 

Aktivlejr 

23 

Aktivlejr 

24 

Aktivlejr 

Mini Hike 

25 

Pusling 

Tumling 

TBK 

26 

Sejlads 

27 

Pilte 

  28 

Væbner 

Senior 

 

29 

 

30 

FVF 
cykelrally 

 

 

Kalender september 
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Kontakt 

Kredsen 
 
Kredshuset 

Langvangen 2 
8640 3352 

 

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 

 
 

Klasselederne 
 

Puslinge (5-6 år) 
Tumlinge (7-8 år) 

Mandag kl.16.30-18.00 
Leif Laursen 

4081 7243 
 

Pilte (9-10 år) 
Onsdag kl.18.30-20.00 

Lisbeth Christensen 
2072 0139 

 
Væbner & 

Seniorvæbner (11-14 år) 

Torsdag kl.19.00-20.30 
Brian Villadsen 

2093 3375 
 

Senior (15-18 år) 
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 
 

Andet 
 

Landsforbundet 
Rysensteensgade 3 

1564 København V 
3313 6888 

 
Blokhuset  

Erik Larsen 
8643 1758 

Erik V. Christensen 
4172 7414 
 

Forælder- og  
VenneForeningen(FVF) 

Birthe Fihl-Jensen 

8119 1083 
 

Nissebanden 
Lisbeth Christensen 

2072 0139 
 

FDF Museet Randers 
Blegdammen 3 

8900 Randers 
 

mailto:fdf-randers-2@doton.dk
mailto:kredshuset@randers2.dk

