Filuren
April - juni 2018

Randers 2
Sct. Peders sogn

Nr. 2 Årgang 43

Indhold
Sommerlejr ....................................................... 4
Loppedag .......................................................... 5
Puslinge & tumlinge, Senior ................................. 6
Pilte, ................................................................ 7
Væbnere & seniorvæbnere .................................. 8
Sejlads ............................................................. 9
Tamburkorps .................................................... 10
Kend din Leder ................................................. 12
FVF - Forældre- & VenneForeningen ..................... 14
T-shirts............................................................ 15
Forkyndelse...................................................... 16
Kalender april ................................................... 17
Kalender maj .................................................... 18
Kalender juni .................................................... 19
Adresser .......................................................... 20

Husk!
Ledermøde onsdag d. 2. maj, torsdag d. 21. juni.
Kl. 19:00 i Kredshuset.
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Filuren april - juni
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. 3 - 2018:
30. juli 2018
Filuren udkommer omkring
d. 1. i nederstånde måneder.
Januar
April
August
Oktober

Så er vi godt i gang med det nye
FDF år, og de forskellige klasser
har fundet på en masse nye og
sjove aktiviteter, som i skal ud
og lave.
I maj holder FVF loppedag,
hvor alle er velkommen til at
komme forbi med egne boder
og gøre en god handel.
Se mere om det, inde i bladet.
Til sommer tager de store på lejr
til Kandersteg i Schweiz med
landsdel 2, mens de mindste
tager på agent sommerlejr på
Mølletoppen ved Langå.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Mønstring ved Sct. Peders kirke – d. 7/1-2018

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

3

Sommerlejr
På Mølletoppen
Den 9. – 13. juli
Vi skal være detektiver og løse forskellige mysterier…

Skal du også med???
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FDF Randers 2
Langvangen 2
8930 Randers NØ

Loppedag
Lørdag 12. maj 2018
F.V.F. (Forældre- og venneforeningen) for FDF Randers 2 afholder
loppedag i kredshuset.
Markedet varer fra kl. 9.00 – 15.00 & der kan stilles op fra kl. 7.30
Der vil være gratis kaffe og rundstykker til kræmmerne fra kl. 8.00
– 8.30
Tilmelding kan ske via:
Mail: ara.rasmussen@mail.dk
Tlf.: 5123 7619
Der kan vælges imellem:
 3 meter til kr. 150,00
 5 meter til kr. 200,00
Ved tilmelding skal beløbet overføres til:
 Bankkonto: 9331-0001043242
 Mobile pay: 8119 1083
Husk at angive navn & adresse ved tilmelding og betaling.
Sidste tilmeldingsfrist er 4. maj 2018
Ved tilmelding skal oplyses følgende:
Kontaktnavn & Adresse(Postnr + By):
Telefonnr. & mailadresse:
Ønsker antal meter:
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Puslinge & Tumlinge
Mandag d. 9./16./23./30. apr., 7./14./28. maj.,
4./11./18. jun. Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur:

Senior
Torsdag d. 5./12./19./26. apr., 3./17./24./31. maj.,
7./14. jun. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Sing In d. 17. apr. Stress ver. 2.0 d. 16.-17. jun.
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Pilte
Pilteklassen går og venter på at vi kan få noget
varme udenfor.
Vi længes efter bål og snobrød.
Vi har selvfølgelig været ude og lege i sne i løbet
af vinteren, men ellers har vi holdt os indenfor
med sysler som kuglebane, masser af koder,
knob, Trangia mad osv.
Vi skal have kigget lidt mere på hvordan vi bruger
et Trangia/et storkøkken, men vi skal også have
kigget på hvordan slår vi et telt op og bygger med
rafter. Kort sagt så begynder vi at forberede os på
at der er piltetur i Maj, hvor vi skal sove i telt,
selv lave mad osv.
Sidder du nu og tænker "jeg kunne godt tænke mig at blive
pilteleder", så kom forbi.
Hilsen
Søren og Lisbeth

Onsdag d. 4./11./18./25. apr., 2./8./16./23./30. maj.,
6./13./20. jun. Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur:
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Væbnere & seniorvæbnere
Vi har lært at bruge et Trangia så
nu kan vi lave forskellige mad retter på Trangiaet. Pulvermad var
den hurtigste ret at lave
Vi har også syet pudekapper, der
er en pude hvor der er syet et
tæppe fast på, så når tæppet ikke
bruges puttes det ind i puden så
har man en blød pude at sidde på.
Vi skal også på besøg på FDF museet i Randers, Sing In på Borremose Efterskole.
Ellers bliver det noget med koder,
førstehjælp, knob og pionering
hen til sommerferien.
Hilsen
Brian

Torsdag d. 5./12./19./26. apr., 3./17./24./31. maj.,
7./14. jun. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Sing In d. 17. apr.
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Sejlads
I sejladsafdelingen går vi bare og venter på, at den onde vinter er
forbi, så vi kan begynde sejladssæsonen.
Når frosten engang stopper, og det bliver lunt i vejret, skal vi have
vasket og poleret bådene, og rigget dem til, så vi kan komme ud på
vandet til Maj.
Her lidt stemningsbiller fra bådlauget,
hvor fiskene har fået låg på deres bolig.

Hilsen
Over-WAYFARERjolleskipperne
Brian P. Villaden &
Peter T. Nielsen
.

Tirsdag d. 3./17./24. apr., 1./8./15./22./29. maj.,
5./12./19. jun.
Kl. 18:30 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur:
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Tamburkorps
Hvad laver Tamburkorpset om vinteren?
Ja, læs her, hvad et af medlemmerne fortæller:
”Vi er her hos tamburkorpset fuld af
sjov og rytme. Hver mandag aften er
vi klar med en ny og sjov aften. Vi
lærer nye melodier på en sjov måde
med masser af leg og spas. Vi leger
lege med rytme og musik. Vi tager
på weekendture med andre tamburkorps fra andre kredse. Og vi tager
ud til arrangementer og spiller. Vi
har det meget sjov her hos tamburkorpset - Så kom og være med 😊”
Ann, 13 år (Som spiller fløjte)
Her i de mørke vintermåneder går vi ikke i hi.
Vi øver en masse melodier, øver os i rytme og leger en masse lege.
Vi har fået noget nyt materiale, som vi kan lære rytmer og noder
med på en sjov måde.
Det hedder Music Mind Games.
Så når du hører os gå rundt og sige: Blue, Jello, Pineapple og Celery, så er det ikke fordi, vi er sultne, men fordi vi øver os i rytmer.
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Vi har også været ude at spille:
 Vi har spillet til kredsens mønstring foran kirken
 Vi har spillet til KFUM Spejdernes nytårsparade i Harlev – I
det flotteste solskin
 Vi har været på vores årlige NytårsTamburTUR på Borremose
Efterskole sammen med alle vores Tamburvenner
 ’Morgenholdet’ har spillet til kobberbryllup (En MEGET KOLD
vintermorgen)
Og så har vi fået nye trommer:
Det er ret sejt at få lov til at pakke vores nye trommer ud, når man
’bare’ er trommeelev.
Nu bliver det lysere om aftenen, så vi
skal snart have marchtræning udenfor.
Vi skal jo gå flot til vores spillearrangementer. Vi skal spille til fugleskydning i Farre og Hammel.
Og mon ikke vi dukker op til Loppedagen …
Har du fået lyst til at spille i Tamburkorpset, så tager vi nye elever ind efter sommerferien
Du skal være pilt og mindst gå i tredje klasse ♪♫♪

♪♫♪ Musikhilsen fra
Tamburkorpsets
instruktører ♪♫♪

Mandag d. 9./16./23./30. apr., 7./14./28. maj., 4./11.
jun. Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: D. 12. maj. Loppedag.
D. 26. maj. Fugleskydning i Farre.
D. 9. jun. Fugleskydning i Hammel.
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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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Brian Villadsen
Hvem er du leder for?
Væbner/seniorvæbner og sejlads
Hvornår startede du som FDFer?
1978
Hvilket arbejde har du, eller hvad
studerer du, når du ikke er leder i
FDF?
Elektriker ved Vestas i Hammel
Har du andre interesser?
Nej
Hvad er din yndlingsfarve?
Grøn
Hvad er det bedste ved at være leder i FDF?
Være sammen med børn og unge,
kammeratskab, og man ikke bliver
for gammel til at lege
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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
Havet
Denne andagt handler om dåben og
om HAVET. Og hvor vil vi så hen med
det? Jo, det kan faktisk forklares med
noget som jeg vil tro I alle sammen
har set på et tidspunkt i jeres liv, nemlig et kirkeskib. Der findes ikke
mange kirker i Danmark, der ikke har et kirkeskib under loftet.
Det skal dels vise noget om, at Danmark er - og i hvert fald var - en
søfartsnation. Men det skal også illustrere vores liv. Man taler nogle
gange om livet som en sejlads en rejse fra fødsel til død. Men når vi
fødes ved vi ikke hvad vi fødes til, eller sagt på en anden måde: Vi
ved ikke hvordan lige præcis vores rejse vil blive. Men vi kan næsten
med 100% sikkerhed være sikre på, at den ikke vil være uden problemer.
Som en sø-rejse vil livet til tider –forhåbentligt oftest - være smukt og
uden bølgegang. Men andre gange vil bølgerne være store og rejsen
fyldt med fare. Nogle gange vil du måske føle, at du nærmest bliver
kastet over bord. Og hvad har det så med dåben at gøre? Det har det
med dåben at gøre, at når vi bliver døbt kommer vi ombord på et
skib, der skal sejle os fra fødsel til død, men lige netop det skib som vi
kommer ombord på, har Gud som kaptajn. Det betyder ikke at vi aldrig kommer ind i en orkan eller at rejsen ikke vil føles farefuld MEN
det betyder, at med Gud som kaptajn må vi tro, at vi er i hans trygge
hænder SELVOM vi måske føler os ensomme og bogstaveligt talt ude
på dybt vand. Vi må tro, at Gud fører skibet sikkert i havn, så vi, når
rejsen er slut kan gå i land hos Ham.
I Biblen hører vi også, at Jesus stiller stormen på søen. Disciplene
som endnu ikke helt tror på, at det er Guds egen søn, der er med
dem i båden, vækker ham ude af sig selv af frygt for at båden skal gå
under. Da Jesus har fået stormen til at lægge sig, spørger han disciplene hvorfor de er bange og om de endnu ikke har tro. Jesus vil gerne have, at disciplene tror på, at han er med dem og passer på dem ligegyldigt hvad der sker.
Og det er lige præcis det der kan være svært: At tro på, at Gud er
der, OGSÅ når vi mest af alt synes, at vi er alene og må klare problemerne selv. Men så må vi huske, at selv de disciple som Jesus selv
havde udvalgt, kunne have svært ved at tro på det, men han kunne jo
heldigvis bruge dem alligevel.
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Kalender april
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

2

3

4

5

6

7

8

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Tumling

Senior

TBK

9

10

Pusling

11

12

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

16

17

18

19

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

23

24

25

Pusling

Sejlads

Pilte

Tumling

26
Væbner
Senior

TBK

30
Pusling
Tumling
TBK
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Kalender maj
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

Sejlads

Ledermøde Væbner
v
/Pilte
Senior

7

8

9

10

11

12

13

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Loppedag

Senior

TBK

14

15

16

17

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

18

19

20

25

26

27

Senior

TBK

21

22

23

24

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

28

29

30

31

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling
TBK
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Senior

Kalender juni
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

4

5

6

7

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Lørdag

Søndag

1

2

3

8

9

10

BLÅ dag i
midtjylland
parkzoo

Senior

TBK

11

12

13

14

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

15

16

17

Stress
ver. 2.0

Stress
ver. 2.0

22

23

24

29

30

Senior

TBK

18

19

20

21

Pusling

Sejlads

Pilte

Ledermøde
v
/Væbner

26

27

Tumling
TBK

25

28
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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
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.18.30-20.30
Peter Nielsen
2534 0101

20

Blokhuset
Erik Larsen
4172 7414
Erik V. Christensen
8645 3949

FDF Museet Randers
Blegdammen 3
8900 Randers

