Filuren
Januar - marts 2018

Randers 2
Sct. Peders sogn

Nr. 1 Årgang 43

Indhold
Kend din Leder .................................................. 4
Kandersteg - Udlandstur for væbner & senior ......... 6
Puslinge & tumlinge, Pilte, Senior ......................... 7
Væbnere & seniorvæbnere .................................. 8
Tamburkorps ..................................................... 9
Sejlads ............................................................ 12
FVF - Forældre- & VenneForeningen ..................... 13
T-shirts............................................................ 14
Forkyndelse...................................................... 15
Kalender januar ................................................ 17
Kalender februar ............................................... 18
Kalender marts ................................................. 19
Adresser .......................................................... 20

Husk!
Ledermøde torsdag d. 4. januar 2018.
Kl. 19:00 i Kredshuset.
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. januar 2018
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Redaktion:
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Filuren udkommer omkring
d. 1. i nederstånde måneder.
Januar
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Oktober

Et nyt år er begyndt, og det
kommer til at byde på mange
spændene FDF oplevelser.
Allerede her i januar er der
væbnerstævne for alle væbnere
i Randers og omegn.
I februar er der Fastelavn for alle kredsens medlemmer det
kommer der nærmere om.
Til sommer er der udlandstur til
Kandersteg i Schweiz, for de
eventyrlystne væbner & seniorer.
Godt nytår
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: 30 km. tur. – d. 30/12-2017

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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Birgitte Krogsdorf-Jensen
Hvem er du leder for?
Tamburkorpsets elever på fløjte
Hvornår startede du som FDFer?
Jeg startede som tumling, så det er ca. 13 år siden
Hvilket arbejde har du, eller hvad studerer du, når du ikke er leder i FDF?
Arbejder i 7-Eleven og studerer til Finansøkonom i Hobro
Har du andre interesser?
Musik, tegne, sjov og spas
Hvad er din yndlingsfarve?
Blå
Hvad er det bedste ved at være leder i FDF?
Man får lov at udvikle sig selv og prøve nye
ting sammen med andre mennesker. Man
står aldrig alene med noget, og man lærer
nye mennesker at kende.
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Puslinge & Tumlinge
Mandag d. 8./15./22./29. jan., 5./19./26. feb.,
5./12./19./26. mar. Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur:

Pilte
Onsdag d. 10./17./24./31. jan., 7./21./28. feb.,
7./14./21./28. mar. Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur:

Senior
Torsdag d. 11./18./25. jan., 1./8./22. feb.,
1./8./15./22. mar. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Væbnerstævne d. 26.-28 jan.

7

Væbnere & seniorvæbnere
Så er vi klar til et nyt år.
Håber i har haft en god jul og godt nytår.
Der var en seniorvæbner med i flokken på 15 der
var ude at gå 30 km. d. 30. december.
Den 26.-28. 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.
Hvis du skal med på udlandstur d. 6.-15. juli til
Kandersteg i Schweiz, skal du tilmelde dig i januar
eller februar. Tilmelding kommer til at forgå online,
på link der bliver udsendt i starten af januar.
Til væbnermøderne skal vi tage nogle mærker.
Der kommer også andre ture i løbet af året.
Hilsen
Brian

Torsdag d. 11./18./25. jan., 1./8./22. feb.,
1./8./15./22. mar. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Væbnerstævne d. 26.-28 jan.
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Tamburkorps
Tamburkorpsets efterår set via Facebookopdateringer ♪♫♪
4. september 2017:
”Endnu en forrygende øveaften i FDF Randers 2 Tamburkorps er ovre
Skønt med børn og voksne der hygger med musik
Jeg nåede ikke at tage billeder i dag, men så er det godt, at der er
en forælder, som kan træde til ”

:-)”

11. September 2017:
”Når regnen bare siler ned, og det er mørkt udenfor, så er der ikke
noget bedre end at komme op til det gode selskab i FDF Randers 2
Tamburkorps
Vi fjoller, spiller, snakker, spiller lidt mere, roder med instrumenterne, spiser kage, og i dag spillede vi med boomwackers ”
:-)

18. september 2017:
”Måske er vi ikke så gode til engelsk, men nodernes navne kan vi
Og
SortePer
(Vi
siger
ikke,
hvem
det
blev)
Og så har vi nogle tamburer, som er vildt gode til Disney sangtekster - Nu skal de så gerne blive lige så gode til at spille melodierne
”
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25. september 2017:
”Kan du lide din nabo? Ikke hvis han har sko på...
Latter og smil til Tamburkorpsøveaften
Og husk: Nodestativet skal slås så højt op, at du kan høre det
(Hørt til sammenspil)
9. oktober 2017:
”De gladeste Tambørger spiller yndlingsspillet: Sorteper
Så kan man da kun blive glad i låget ”
13. november 2017:
”Når nu alle trommerne skulle lave
lektier mm, så havde de seje fløjter
en julefest til Tamburkorps ♪♫♪
Og nodetwister giver en sund latter
at gå hjem på ”
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Har du lyst til at være med i vores fællesskab?
Så er der altid plads til en mere
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.
Vi har også været på Tamburkorpsstævne, hvor vi har spillet med
alle vores Tamburvenner.
Og vi har spredt julestemning med julemusik til både julestue og juletræssalg i Ø. Bjerregrav

Og hvad skal vi så lave i foråret?
Vi skal på NytårsTamburTUR og Tamburkorpsstævne i Bording.
Og der skal spillets til mønstring og KFUM Spejdernes Nytårsparade i
Harlev.
(Vi leger, spiller spil og spiller masser af musik til øveaftenerne)

♪♫♪ Musikhilsen fra Tamburkorpsets instruktører ♪♫♪

Mandag d. 8./15./22./29. jan., 5./19./26. feb.,
5./12./19. mar. Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: D. 7. jan. Kredsmønsting & Nytårsparade i Harlev.
D. 2.-4. feb. TBK stævne på Borremose Efterskole.
D. 16.-18. mar. TBK stævne i Bording.
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Sejlads
Så er vi kommet ind i 2018, og glæder
os allerede til en ny og hygge sejlads
sæson. Vi skal dog lige have overstået
de normale vinter sysler først, hvor vi
skal have slebet og lakeret diverse
trædimser.
Mon ikke også der bliver tid til lidt teori oppe i de bløde møbler,
samt et lille stykke kage
Husk at vi i vinterperioden kun mødes hver 14. dag.
Hilsen OverWAYFARERjolleskipperne
Brian P. Villaden & Peter T. Nielsen
.

Tirsdag d. 9./23. jan., 6./20. feb., 6./20. mar.
Kl. 19:00 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur:
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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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Randers 2
Randers 2 T-shirt kr. 50,00

Fås i følgende størrelser:







4-6 år
8-10 år
12-14 år (Få tilbage)
Small
Medium
Large

Køb den hos din klasseleder!
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Forkyndelse
Den lille pige med svovlstikkerne
Det var så grueligt koldt; det sneede, og det begyndte at blive mørk
aften; det var også den sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde
og dette mørke gik på gaden en lille, fattig pige med bart hoved og
nøgne fødder; ja hun havde jo rigtignok haft tøfler på, da hun kom
hjemmefra; men hvad kunne det hjælpe! Det var meget store tøfler,
hendes mor havde sidst brugt dem, så store var de, og dem tabte den
lille, da hun skyndte sig over gaden, idet to vogne frir så gruelig
stærkt forbi; den ene tøffel var ikke at finde, og den anden løb en
dreng med; han sagde han kunne bruge den til vugge, når han selv
fik børn.
Der gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå
af kulde; i et gammelt forklæde holdt hun en mængde svovlstikker og
et bundt gik hun med i hånden; ingen havde den hele dag købt af
hende; ingen havde givet hende en lille skilling; sulten og forfrossen
gik hun og så så forkuet ud, den lille stakkel. Snefnuggene faldt i
hendes lange gule hår, der krøllede så smukt om nakken, men den
stads tænkte hun rigtignok ikke på. Ud fra alle vinduer skinnede lysene og så lugtede der i gaden så dejligt af gåsesteg; det var jo nytårsaften, ja det tænkte hun på.
Henne i en krog mellem to huse, det ene gik lidt mere frem i gaden
end det andet, der satte hun sig og krøb sammen; de små ben havde
hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere; og hjem turde
hun ikke gå, hun havde jo ingen svovlstikker solgt, ikke fået en eneste skilling; hendes far ville slå hende, og koldt var der også hjemme,
de havde kun taget lige over dem og der peb vinden ind, skønt der
var stoppet strå og klude i de største sprækker. Hendes små hænder
var næsten ganske døde af kulde. Ak, en lille svovlstikke kunne gøre
godt.
Turde hun bare trække en ud af bundtet, stryge den mod væggen og
varme fingrene. Hun trak en ud, »ritsch!« hvor den spruttede, hvor
den brændte. Det var en varm, klar flamme, ligesom et lille lys, da
hun holdt hånden om den; det var et underligt lys. Den lille pige syntes, hun sad foran en stor jern-kakkelovn med blanke messingkugler
og messingtromle; ilden brændte så velsignet, varmede så godt. Nej,
hvad var det! Den lille strakte allerede fødderne ud for også at varme
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disse - da slukkedes flammen, kakkelovnen forsvandt - hun sad med
en lille stump af en udbrændt svovlstik i hånden.
En ny blev strøget, den brændte, den lyste, og hvor skinnet faldt på
muren, blev denne gennemsigtig som et slør; hun så lige ind i stuen,
hvor bordet stod dækket med en skinnende hvid dug, med fint porcelæn, og den stegte gås dampede dejligt, fyldt med svesker og æbler.
Og hvad der var endnu prægtigere, gåsen sprang fra fadet, vraltede
hen ad gulvet med gaffel og kniv i ryggen; lige hen til den fattige pige
kom den; da slukkedes svovlstikken, og der var kun den tykke, kolde
mur at se.
Hun tændte en ny, Da sad hun under det dejligste juletræ, det var
endnu større og mere pyntet end det, hun gennem glasdøren havde
set hos den rige købmand nu sidste jul; tusinde lys brændte på de
grønne grene og brogede billeder, som dem, der pynter butiksvinduerne, så ned til hende. Den lille strakte begge hænder i vejret - da
slukkedes svovlstikken; de mange julelys gik højere og højere, hun så
nu, de var de klare stjerner; en af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen.
»Nu dør der en!« sagde den lille, for gamle mormor, som var den
eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde
sagt: Når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud.
Hun strøg igen en svovlstik mod muren, den lyste rundt om, og i
glansen stod den gamle mormor så klar, så skinnende, så mild og velsignet.
»Mormor!« råbte den lille, »Oh, tag mig med! Jeg ved, du er borte,
når svovlstikken går ud, borte ligesom den varme kakkelovn, den dejlige gåsesteg og det store, velsignede juletræ.« og hun strøg i hast
hele den rest svovlstikker, der var i bundtet, hun ville holde på mormor, og svovlstikkerne lyste med en sådan glans, at det var klarere
end ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk, så
stor; hun løftede den lille pige op på sin arm, og de fløj i glans og
glæde så højt, så højt; og der var ingen kulde, ingen sult, ingen angst
- de var hos Gud!
Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund den lille pige med de røde kinder, med
smil om munden - død, frosset ihjel den sidste
aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over
det lille lig, der sad med svovlstikkerne, hvoraf
et knippe var næsten brændt. Hun havde villet
varme sig, sagde man; ingen vidste, hvad smukt
hun havde set, i hvilken glans hun med gamle
mormor var gået ind til nytårs glæde!
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Kalender januar
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

6

7

5

Ledermøde
v
/Puslinge
& tumlinge

8

9

10

11

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Mønsting

12

13

14

19

20

21

Senior

TBK

15

16

Pusling

17

18

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

22

23

24

25

26

27

28

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Væbnerstævne

Væbnerstævne

Væbnerstævne

Tumling

Senior

TBK

29

30

31

Pusling
Tumling
TBK
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Kalender februar
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

9

10

11

Væbner
Senior

5

6

7

8

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Fastelavn

Senior

TBK

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

26
Pusling
Tumling
TBK

18

27

28
Pilte

Kalender marts
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

Væbner
Senior

5

6

7

8

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

12

13

Pusling

14

15

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

19

20

21

22

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

26
Pusling

27

28

29

Pilte

Tumling
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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
4172 7414
Erik V. Christensen
8645 3949

FDF Museet Randers
Blegdammen 3
8900 Randers

