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Husk!
Ledermøde onsdag d. 4. oktober, mandag d. 6. oktober,
tirsdag d. 12. december & torsdag d. 4. januar 2018.
Kl. 19:00 i Kredshuset.
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. november &
tirsdag d. 16 januar 2018
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Redaktion:
Peter Nielsen
Filuren Udgives af:
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20. december 2017
Filuren udkommer omkring
d. 1. i nederstånde måneder.
Januar
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Oktober

Så er FDF år 2017 snart ved at
rinde ud, og inden vi ser os om,
er der julestue.
I år er det i weekenden d. 2. - 3.
december, og her er der altid
brug for en ekstra hånd.
Kontakt endelig en fra kredsledelsen, hvis du som forælder har
lyst til at hjælpe.
For dem der trænger til at få
brændt noget af julefedet af,
er der traditionen tro 30 km.
vandretur d. 30. december fra
kredshuset.
Tag bare hele familien med!
Husk også at FVF inviterer kredsen i Djurssommerland, til Halloween d. 14. oktober.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Væbnermøde – September 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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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 sprudlende 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 yndlingsfarve?
6. Hvad er det bedste ved at
være leder i FDF?
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Lisbeth Christensen
Hvem er du leder for?
Piltene og alle de andre ledere, da jeg også er kredsleder
Hvornår startede du som FDFer?
I 1991 i tamburkorpset, fordi der var andre fra min klasse, som spillede
Hvilket arbejde har du, eller hvad studerer du, når du ikke er leder i FDF?
Jeg er sælger, så sidder meget stille på min stol og snakker i telefon hele dagen. Så det er rart at komme ud og få frisk luft med FDF
Har du andre interesser?
Håber på at kunne få min gamle folkevogn ud at køre igen.
Synes de gamle biler er flotte
Hvad er din yndlingsfarve?
Blå og forårsgrøn
Hvad er det bedste ved at være leder i FDF?
Alle de glade ansigter som man
ser hver uge. Man får nye
kammerater og gode venner...
også som voksen.
Også får jeg lov til at julehygge
hele året sammen med Nissebanden...
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Puslinge & Tumlinge
Mandag d. 2./9./23./30. okt., 13./20./27. nov.,
4./11. dec. Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur: FVF – Kredsudflugt d. 14. okt.

Pilte
Onsdag d. 11./25. okt., 1./8./15./22./29. nov., 6./13.
dec. Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur: FVF – Kredsudflugt d. 14. okt.

Senior
Torsdag d. 5./12./26. okt., 2./9./16./23./30. nov.,
7./14. dec. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: FVF – Kredsudflugt d. 14. okt.
30 km. tur d. 30. dec.
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Væbnere & seniorvæbnere
Vi har efter sommerferien, lavet pandekager over bål, spillet rundbold med seniorerne, pioneret en modul bro, kokkereret brænældesuppe og klatret.
Der var 2 væbner og 2 leder af sted på
aktivlejr på Sletten.
Vi boede i telt, og det var lidt koldt om
natten.
Der var deltagelse i følgende grupper:
Sund slik og Drama.
Vi forsætter henover vinteren med at
tage nogle mærker, glæd jer
Den 27.-29. oktober er der tur i
kredshuset, hvor vi har hyggeweekend. Her vil være mulighed for at spille forskellige spil, se film og spille
computer, se seddel.
Hvis det bliver snevejr
skal vi selvfølgelig ud at
lege i sneen
Hilsen
Brian

Torsdag d. 5./12./26. okt., 2./9./16./23./30. nov.,
7./14. dec. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: FVF – Kredsudflugt d. 14. okt. Hyggetur d. 27.-29.
okt. 30 km. tur d. 30. dec.
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Tamburkorps
Det magiske, det hyggelige, glæden
– Det bedste ved musikken ♪♫♪
Det magiske ved at komme tilbage efter sommerferien og begynde
en ny sæson med Tamburkorpset …, hvad er det?
Vi træder ind i efteråret – Den mørke tid med alle farverne – Sæsonen, hvor vi spiller musik hver mandag i kredshuset – Det giver
energi til at klare hverdagen – Det er magisk
Vi har spillet til FDF Randers 1 – Hornbæks 110 års jubilæum – En
hyggelig eftermiddag med et forrygende godt publikum.
Og så er øveaftenerne startet op igen. Dejligt at se alle børn og instruktører igen. Vi siger også velkommen til Magnus (Ny fløjteelev)
og Ulrik (Ny trommeinstruktør).
Men der er stadig plads til flere
Er du 9 år og går i 3. klasse (Eller ældre), så er du velkommen om
mandagen kl. 18.30
Vi giver garanti for hygge, glade mennesker og undervisning i rytmer, noder og tromme eller fløjte.
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I den sidste del af året skal vi
på Tamburkorpsstævne i Bording. En hyggelig weekend,
hvor vi møder alle vores gamle
og nye Tamburkorpsvenner fra
hele Jylland.
Og så står julen jo snart for døren. Der skal øves julemelodier
– Kom og hør os til Julestuen.
Dér spiller vi op
♪♫♪ Musikhilsen fra Tamburkorpsets
instruktører
♪♫♪

Mandag d. 2./9./23./30. okt., 13./20./27. nov.,
4./11. dec. Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: FVF – Kredsudflugt d. 14. okt.
D. 3.-5. nov. TBK-stævne i Bording.
D. 2. dec. Julestue i kredshuset.
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Sejlads
Ja, så er sejladssæsonen næsten
overstået for i år, snøft!
Når Filuren her udkommer, så er vi
godt i gang med at rigge bådene af,
få dem vasket, og pakket ned, så de
er klar til vinteren.
Vinteren kommer til at foregå med lidt teori, samt det traditionelle
slibning og lakering af diverse træ-dimser.
Husk at vi i vinter perioden kun mødes hver 14. dag.
Hilsen OverWAYFARERjolleskipperne
Brian P. Villaden & Peter T. Nielsen
.

Tirsdag d. 3./10./24. okt., 14./28. nov.
Kl. 19:00 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur: FVF – Kredsudflugt d. 14. okt.
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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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Forældre- og VenneForeningen
FDF Randers 2 Sct. Peders
Sogn
Indkalder til generalforsamling
Fredag den 27. oktober 2017 kl. 19.00
Kredshuset Langvangen 2
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag (skal afleveres til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen).
6. Valg i henhold til vedtægterne:
På valg er:
Søren Møller – modtager genvalg.
Arne Rasmussen – modtager genvalg.
Bilagskontrollant Maria Hougaard – modtager genvalg.
2 nye bestyrelsesmedlemmer ønskes gerne valgt.
2 suppleanter til bestyrelsen ønskes gerne valgt.
Valg af formand og kasserer foretages af bestyrelsen.
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Birthe Fihl Jensen
Fuglebakken 23
8900 Randers C
Tlf. 81 19 10 83
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EFTERÅRSTUR
Igen i år vil FVF gerne inviterer alle FDF børn
og deres ledere på tur til Djurs sommerland,
for at fejre HALLOWEEN
Lørdag d. 14. oktober 2017
FVF søger for indgang og fortæring.
Oplys venligst ved tilmelding om jeres barn har
Årskort & medbring dette.
Husk praktisk tøj efter vejr & årstid, & naturligvis
forbundsskjorten yderst.
Afgang fra Kredshuset kl. 9
Afgang fra Djurs sommerland kl. 16
Forventet hjemkomst ca. kl. 17
Tilmelding til jeres klasseleder
senest d. 5. oktober.
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BANKO
FVF afholder bankospil
Fredag d. 3. november 2017
fra kl. 19 til ca. 21 i Kredshuset.
Der er 15 spil med sidegevinster.
Alle børn og deres forældre &
bedsteforældre er velkommen.
Forfriskninger som kaffe, sodavand og kage
kan købes i pausen, som holdes ca. midt i spillet.
Pris pr. plade kun 15 kr. & 3 for 35 kr.
På gensyn
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FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn,
Langvangen 2, 8930 Randers NØ

Julestuen 2
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Lørdag d. 2. december kl. 10.00-16.00
Søndag d. 3. december
kl. 10.00-16.00
Nisser,
engle, dekorationer,
juletræer, gravpynt
Hjemmelavede æbleskiver
Tombola

Overskuddet fra
Julestuen støtter
børnearbejdet i kredsen
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Forkyndelse
Alteret er det punkt i kirken, som
al opmærksomhed samler sig om.
I gamle kirker står alteret altid i
den modsatte ende af tårnet, mod
øst, fordi en gammel tradition siger, at Jesus engang vil komme
tilbage til verden - fra øst. I moderne kirker står alteret ofte som
et bord midt i kirken, som en
slags centrum. Selv om vi ikke
kan sige, at Gud er her eller der,
så er alteret 'Guds sted', en slags
helligt sted, og kun præsten har adgang frit inden for alterskranken
(gelænderet rundt om alteret).Forrest i kirken står alteret. I mange
gamle kirker ligner alteret en stor kasse, som står op ad væggen
med en hvid dug ovenpå, og så står alterbilledet eller alter-tavlen
ovenover. Alteret kan være muret eller af træ; men det er aldrig til
at finde låget eller lugen til "kassen". Der er nemlig ingen, for det er
ikke en kasse. Det er i virkeligheden et bord - med sider på. I mange
nye kirker kan man tydeligt se, at alteret er et bord, og man kan tit
gå rundt om det. Og det er lige netop meningen med et alter i en
kirke: det er det bord, vi samles om, når vi kommer til gudstjeneste
for at møde Gud. Vi sidder altid samlet på rækker på den ene side af
bordet - og på den anden side af bordet er Gud. Man kan tit se det
ved, at alterbilledet på den anden side af alterbordet forestiller Jesus
eller endda Gud. Sådan samles vi med Gud i kirken omkring bordet.
Hver eneste gudstjeneste bliver et møde med Gud; ligesom da de
tolv disciple mødtes med Jesus omkring et bord den sidste aften i Jesu liv. De spiste lidt brød og drak lidt vin sammen, og så sagde Jesus
til dem, at med brødet og vinen skulle de altid huske på ham, ligesom Jesus altid havde husket dem. Og det gælder nu for alle mennesker: Vi skal blive ved at dele brød og vin, som Jesus gav os det, for
at huske, at Gud altid er hos menneskene. Den aften blev kaldt for
den første nadver, og sidenhen har alteret i kirken også heddet et
nadverbord.
Det var en lang forklaring for at sige, at alteret i kirken er et bord ligesom det bord, Jesus sad ved den sidste aften - med Jesus på den
ene side og os på den anden.
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Kalender oktober
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

2

3

4

5

6

7

8

Pusling

Sejlads

Ledermøde Væbner
v
/Pilte
Senior

9

10

11

12

13

14

15

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling
TBK

Tumling

FVF byder
på Kredsudflugt

Senior

TBK

16

17

18

23

24

25

Pusling

Sejlads

Pilte

Tumling
TBK

30

19

20

21

22

27

28

29

Væbner

Væbnertur

Væbnertur

Væbnertur

Senior

FVF
generalforsamling

26

31

Pusling
Tumling
TBK
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Kalender november
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

Pilte

Væbner

FVF Banko

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Senior

6

7

Ledermøde
v
/TBK

8

9

Pilte

Væbner
Senior

13

14

15

16

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

20

21

Pusling

22

23

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

27

28

29

Pusling

Sejlads

Pilte

Tumling
TBK

18

30
Væbner
Senior

31

Kalender december
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

2

3

Julestue

Julestue

8

9

10

15

16

17

22

23

24

1

4

5

Pusling

6

7

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

11

12

13

14

Pusling

Juleafslutning
for
lederene

Pilte

Væbner

19

20

Tumling
TBK

18

Senior

21

Jule
aften

Pusling
Tumling
TBK

25

26

27

28

29

30

31

30 km.
tur

Nytårs
aften
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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.18.30-20.45
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

