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Husk!
Ledermøde mandag d. 13. august, torsdag d. 6. september,
mandag d. 17. oktober, tirsdag d. 13. november.
Kl. 19:00 i Kredshuset.
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Så starter vi atter op med de
ugentlige møder, efter en go´ og
oplevelsesrig FDF sommerferie.
Nogle var på sommerlejr herhjemme, mens andre tog til
Schweiz og vandrede i bjergene.
Uanset hvor man her været, så
er vi alle blevet en hyggelig FDF
oplevelse riger.
I kredsen skal vi have renoveret
vores legeplads, d. 8.-9. september, hvor vi håber at se rigtig mange hjælpsomme hænder.
Dette kan der læses mere om,
på facebook eller på den medfølgende seddel, der udkom
sammen med din seddel om sæsonstarten.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Oeschinensee ved Kandersteg – d. 10/7-2018

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
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Agent sommerlejr
Vi var på sommerlejr, hvor vi
skulle lære at blive agenter.
Blive de agenter som vi er inderst inde, men som ik´ normalt
kommer frem. Vi var af sted i 4-5
dage, ude i en skov.
Vi oplevede en masse spændende ting om at være agenter.
Vi hjalp Ramasjang med at løse
mord og finde ud af mysteriet.

Vi lavede fodaftryk af dyr og andre ting. Vi var ude i skoven og
huske på ting, bruge hovedet og
kiggede på dyr.
Vi var ude og gå i skoven, havde
vandkamp, var på bamse løb.
Og ude og løse en masse ting
som agenter gør.
Vi havde en mega fed agent
sommerlejr og lærte en masse
fede ting. Vi prøvede en masse ting af. Og havde det mega sjovt.
Vi var smilende og glad og var altid klar på en ny dag.
Vi oplevede en masse ting som man helt klart kun kan opleve hvis
man er en del af FDF.
Mathilde Laursen
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Puslinge & Tumlinge
Mandag d. 20./27. aug., 3./10./17./24. sep.
Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur:

Pilte
Onsdag d. 22./29. aug., 5./12./19./26. sep.
Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur:

Væbnere & seniorvæbnere
Torsdag d. 23./30. aug., 13./20./27.sep.
Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Aktivlejr d. 28.-30. sep.

Senior
Torsdag d. 23./30. aug., 13./20./27. sep.
Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Aktivlejr d. 28.-30. sep.
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Sejlads
Så kom vi igennem sommeren, hvor vi har været super heldige med
vejret. I maj måned var vi over 4 fredage ude og sejle med elever
fra Hornbæk skole, som havde tema omkring vand, og derfor skulle
prøve nogle forskelle aktiviteter der havde med dette at gøre.
Vi havde til dette ikke både nok, så vi havde lånt en båd fra FDF
Stevnstrup, så vi var fire joller på vandet. I den henseende var vi
også ude og låne skippere, til at kunne bemande alle både. Så en
stor tak til Lars Bjerre fra Hornbæk og Søren Carøe, der begge var
ude og blive "støvet" af. Vores båd Victoria, led desværre den overlast at brække sværdet(tak for det Lars B.) da vi sejlede den sidste
fredag, så også tak til Villy for at smede et nyt frem:o)
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Med kort varsel, blev vi i starten af
august
inviteret
med
af
FDF
Stevnstrup, til at komme med til Aarhus for se skoleskibet Georg Stage. Vi
startede med at mødes i Aarhus træskibshavn, hvor vi så det tidligere træskib, "Skibet", som havde tilhørt den
nu nedlagte Aarhus søkreds. Her mødtes vi med deres tidligere kredsleder Poul Kling, der også har undervist flere af kredsens ledere i duelighedsbevis. Herefter fik vi en
rundvisning på Georg Stage af gasten Andrea, der blandt andet fortalte hvordan det var at leve ombord, og hvad de skulle lære på de 5
måneder de var ombord. Dette var rigtig hyggeligt og interessant.
I weekenden den 22.-23.
september, skal vi på fælles
sejltur ud af fjorden sammen
med FDF Stevnstrup, med
dette skal i nok få en indbydelse til senere.

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

Tirsdag d. 21./28. aug., 4./11./18./25. sep.
Kl. 18:30 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur: d. 22.-23. sep. ud af fjorden.
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Tamburkorps
Det er sommer, det er sol, og det er søndag …
Sådan lyder en sang fra filmen 'Far til fire' fra 1953.
Mange børn og voksne kender denne sang og kan synge med på
denne. Vi kunne godt spille denne melodi i tamburkorpset, men det
gør vi ikke lige nu.
Men hvad spiller vi så?
Vi spiller forskellige børnesange, skotske folkeviser, Disneymelodier, gamle revyviser, March & Lejr melodier, spejdersange og
mange andre sjove melodier.
I det gode vejr, som det har været siden april måned, har vi spillet
alle ovenstående melodier til flere arrangementer. Vi har spillet til:







Loppedag ved Kredshuset
Plejehjemskoncert på Borupvænget
Guldbryllup i Vorup
Fugleskydning i Hammel
Plejehjemskoncert på Møllevang
Byfest i Ø. Tørslev

Nogle gange spiller vi en stående koncert med eller uden noder.
Andre gange går vi en marchtur, hvor vi spiller melodierne udenad.
Vi spiller, når flaget bliver hejst.
Og nogle gange er det kun nogle få stykker, som er afsted og spille.
At spille i tamburkorps er at sammenligne med at spille på f.eks. et
fodboldhold. Det er en holdsport. Vi træner sammen (Vi kalder det
at øve). Vi spiller forskellige stemmer, hvilket svarer til, at der er
en målmand (Tamburmajoren), forsvarerne (Trommerne) og angriberne (Fløjterne). Vi laver taktikker (Vi aftaler, hvilken takt vi spiller i, og hvor hurtigt vi vil spille).
Og så spiller vi kamp
(Og vi vinder altid!)
Vi har ikke et kampråb - endnu …
(Måske kampråbet kunne være:
Det er sommer, det er sol,
og det er mandag …)
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Vil du være en del af holdet 'FDF Randers 2 Tamburkorps'?
Så skal du være forberedt på både at træne og spille kamp.
Sammen er vi bedst.

Vi laver også aktiviteter, som i f.eks. pilteklassen:
 Vi leger
 Vi synger
 Vi klæder os ud
 Vi laver bål
 Vi tager på weekendtur
Og lederne er ligeså mærkelige som i
pilteklassen.
Vil du være en del af holdet?
Du skal være pilt og mindst gå i tredje
klasse ♪♫♪
Vi øver om mandagen fra kl. 18.30 i
kredshuset.
♪♫♪ Musikhilsen fra Tamburkorpsets instruktører ♪♫♪

Mandag d. 20./37. aug., 3./10./17./24. sep.
Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer:
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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 sprudle
sprudlende energi og sit altid gode humør?
 At han/hun kommer me
med
d 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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Søren Carøe
Hvem er du leder for?
Jeg er lige nu pilteleder (og ledernes leder), men har igennem årene været leder
for alle klasser med undtagelse af numlinge og puslinge (udover lidt afløsning)
Hvornår startede du som FDFer?
Jeg er meldt ind i FDF Randers 2 d. 17
aug. 1976, men har været med som noget, der ligner lederbarn fra endnu før.
Man skulle den gang være 7 år for at
blive meldt ind.
Hvilket arbejde har du, eller hvad studerer du, når du ikke er leder i FDF?
Når jeg ikke laver en eller anden form
for FDF, er jeg leder af en el-afdeling på
en maskinfabrik. Her består mit primære
arbejde i at designe al el på de maskiner, vi fremstiller. Jeg er uddannet industrielektriker og påbegynder her i efteråret en videreuddannelse som elinstallatør.
Har du andre interesser?
Den er svær… Jeg har igennem årene
haft forskellige andre interesser så som
motorsport, men bruger for tiden al fritid
på FDF relaterede interesser.
Hvad er din yndlingsfarve?
Bop.... bop..... det må være ..... en lys blå..
Hvad er det bedste ved at være leder i FDF?
At få en masse skønne smil fra børn, og store oplevelser
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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 loppedag
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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Forkyndelse
- Nu går solen sin vej, for at skinne på andre, for alle på jorden har
brug for dens lys, og de håber og venter på dagen,
Du skaber, for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.
- Nu går landet til hvile, og travlheden dæmpes, og hjemmene fyldes
af aftenens musik. Vær med dem, kære Gud, der må sidde alene,
og dem, der nu slider sig træt på fabrik.
- Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, til ord som har vægt og
som kræver et svar. Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne for glæden og livet og freden, Du har.
- Nu er timen, hvor Du, dømmer alt det, vi gjorde,
som vendte os bort fra vor næste og Dig.
- Nu er timen, hvor Du sletter alt det, de
r skiller,
hvor Du siger : ”Kom, og vær hjemme, hos Mig”.
- Nu går solen sin vej, men vi er ikke ene, for du,
Herre,
lever og vender vor frygt, så når Du er i mørket,
er det ikke mørke når Du er iblandt os, da sover
vi trygt.
Sangen her er en aftensang, men også en bøn til Gud.
En bøn for livet, for næsten og for os selv. Sol og måne, lys og mørke.
Modsætningerne der mødes nogle gange i døgnet. Lyset jager mørket
af sted når vi kommer til morgen. Ligesom mørket overmander lyset
når vi kommer til aften. Uden lyset kunne vi ikke eksistere, intet kunne vokse, intet kunne leve. Mørket er nat, men også et billede på det
onde og alt det der ødelægger livet. Jesus siger om sig selv, at han er
verdens lys. Jesus er den der jager mørket væk og han har besejret
døden.
Når vi tror på Gud er vi beskyttet imod det onde. Vi slipper ikke for
noget der gør ondt, men vi har en der lyser og kæmper for os også
midt i det svære. Vi behøver ikke være bange for mørket. Vi kan altid
være trygge i mørket, i natten, i livet fordi vi følges med Jesus. Jesus
der lyser og vil lede os på rette vej. Vi er aldrig alene fordi Jesus altid
er hos os. Vi skal ikke være bange for at sove eller være til i det hele
taget. Det kan vi være taknemmelige for. Jesus vil skabe en ny dag
efter denne, med lys og nye muligheder.
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Kalender august
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

24

25

26

Ledermøde
v
/Senior

20

Sæsonstart Sejlads

Pilte

23
Væbner
Senior

27

28

29

30

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling
TBK

14

Senior

31

Kalender september
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

3

4

5

6

Pusling

Sejlads

Pilte

Ledermøde
v
/FVF

Tumling

7

11

12

13

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Søndag

1

2

8

9

Renovering Renovering
af lejeplads af lejeplads
Stor Hike

Stor Hike

14

15

16

21

22

23

Sejladstur

Sejladstur

TBK

10

Lørdag

Senior

TBK

17

18

19

20

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

24

25

26

27

28

29

30

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Aktivlejr

Aktivlejr

Aktivlejr

Cykelrally

Mini Hike

Tumling

Senior

TBK
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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
Karin Nielsen
2062 9015
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
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Blokhuset
Erik Larsen
4172 7414
Erik V. Christensen
8645 3949

FDF Museet Randers
Blegdammen 3
8900 Randers

