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Husk!
Ledermøde mandag d. 17. oktober, tirsdag d. 13. november,
torsdag d. 3. januar 2019.
Kl. 19:00 i Kredshuset.
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Filuren oktober - december
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. 1 - 2018:
30. december 2018
Filuren udkommer omkring
d. 1. i nederstånde måneder.
Januar
April
August
Oktober

Så er vi kommet til årets sidste
Filur, og her kan du læse om
kredsens støtteforening FVF.
FVF invitere igen i år kredsen
med på efterårstur til Djurs
Sommerland. Midlerne til at
støtte kredsen kommer blandt
andet fra loppedag og bankospil,
som de også afholder fredag d.
9. nov. Se mere på side 12.
Sidst på året er der igen Julestue, med salg af julepynt, juletræer og ikke mindst cafeteria
med salg af æbleskiver.
Vel mødt.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Renovering af legeplads – d. 9/9-2018

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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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. 13. 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. 4. oktober.
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BANKO
FVF afholder bankospil
Fredag d. 9. 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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Puslinge & Tumlinge
Mandag d. 1./22./29. okt., 5./12./19./26. nov., 3./10.
Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur:

Pilte
Onsdag d. 3./10./24./31. okt., 7./14./21./28. nov.,
5./12. dec. Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur:

Væbnere & seniorvæbnere
Torsdag d. 4./11./25. okt., 1./8./15./22./29. nov.,
6./13. dec. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur:

Senior
Torsdag d. 4./11./25. okt., 1./8./15./22./29. nov.,
6./13. dec. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur:
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Sejlads
Så er vi igen nået dertil på året
hvor vi skal til at stoppe med at
sejle for denne sæson. Vi begynder her først i oktober at
tage bådene op til huset og begynder at rigge dem af for vinteren.
Vi havde planlagt, at vi skulle
på tur til Kanaløen, der ligger
ude ved Mellerup. Men dette
blev desværre ikke til noget, da
"Knud" lige valgte at blæse forbi denne weekend, blev vi desværre
nød til at aflyse. Vinteren skal bruges til at gøre grejet klar til næste
år, og vi skal have lidt teori om vind og vejr. Tænker også at vi skal
have os lidt kage, så vi ikke går helt kolde, når vi har terpet søfartsregler.
Hilsen
Over-WAYFARERjolleskipperne
Brian P. Villaden &
Peter T. Nielsen

Tirsdag d. 2./9./23. okt., 6./20. nov., 4. dec.
Kl. 19:00 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur:
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Tamburkorps
Så er sæsonen kommet godt i gang …
Sæsonen er skudt i gang med et besøg i pilteklassen :-)
Og mødet stod selvfølgelig i musikkens tegn ♪♫♪
Tamburkorpset spillede koncert, og derefter var der løb med spændende og
udfordrende poster.
Møde sluttede af med en sang, Tamburkorpsfrugtsalat og 'Langt over lande'.
Tamburkorpset havde en god aften, og det håber vi også, at piltene havde.
Vi er kommet godt i gang med vores øveaftener, hvor vi øver nye melodier,
rytmer, vi leger og øver blæseteknik.
Vi har også fået en ny elev: Vi siger velkommen til Mathilde :-)
I den kommende tid skal vi:






Spille Plejehjemskoncert på Møllebo
Deltage i sammenspilsdag med FDF Vester-Øster Hassing Musikkreds
På vores egen Juletamburkorpstur
Spille til julestuen
Spille julekoncert nede i Randers Midtby

Så vi skal i gang med at øve, så vi kan levere nogle gode koncerter for publikum.
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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. 1./22./29. okt., 5./12./19./26. nov., 3./10.
dec. Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: D. 8. okt. Plejehjemskoncert.
D. 27. okt. sammenspilsdag.
D. 8.-10. nov. Juletamburkorpstur.
D. 1. dec. Julestue. D. 9. dec. Julekoncert.
9

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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Jeanette Laursen
Hvem er du leder for?
Tamburkorpset, men har også været leder for pilte, væbnere og seniorer
Hvornår startede du som FDFer?
Startede i 1974 som FPFer!
Hvilket arbejde har du, eller hvad studerer du, når du ikke er leder i FDF?
Er udlært revisorassistent, men arbejder
som IT-supporter
Har du andre interesser?
Musik, håndarbejde (Mest strikning), det
danske sprog og krimier (Både bøger og i
TV (Primært engelske))
Hvad er din yndlingsfarve?
Blå
Hvad er det bedste ved at være leder i FDF?
At se, når eleverne finder ud af, hvad de faktisk kan. At se, at vi ledere faktisk kan gøre en forskel for børnene.
Og så selvfølgelig det gode fællesskab med både børn og ledere.
Og de store oplevelser med bl.a. musikstævner og landslejre
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Forældre & VenneForeningen
FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn - En forening for dig

Hvorfor flere medlemmer ?
 Betingelsen for at kunne få en virkelig effektiv forening er, at der er så mange
medlemmer som muligt.
 Jo flere medlemmer, jo større er mulighederne for at kunne lave arrangementer,
som både tiltrækker nye medlemmer og samtidig giver en god skilling til vort arbejde.
 Vi taler desværre en hel del om penge, men her må man tænke på, at vort formål
er at støtte FDF Randers 2 mest muligt, og det lader sig kun gøre ved at skaffe
midler, så de kan udføre deres arbejde på den bedst mulige måde.
Hvad gør vi ved det ?
 Vi prøver at fortælle, hvilket mangeartet arbejde, vi udfører sammen med kredsen
samt hvilke planer vi har for fremtiden.
 Vi efterlyser samtidig gode ideer, som kan forbedre vort arbejde. Derfor hold jer
ikke tilbage, men kom frem med de gode ideer.
Salg af loppeeffekter
 En af foreningens største aktiviteter er salg af loppeeffekter. Det afholdes i dagene
omkring Kr. Himmelfart ved Kredshuset, hvor også andre kræmmere bliver inviteret.
 Derudover afholder vi i årets løb banko og cykel-rally samt sælger juletræer.
 Alt sammen med det formål at indsamle penge til arbejdet med børn og unge i FDF
Randers 2.
Hvorfor gør vi det ?
 Vi prøver til stadighed at udbygge familiearbejdet, så FDF Randers 2 ikke kun er
for børnene, men så sandelig også for de voksne, familie og venner.
 Vi forsøger desuden at hjælpe kredsen, såvel økonomisk, som arbejdsmæssigt, og
her er det nødvendigt at få trukket folk op af stolene, så vi kan yde den bedst mulige hjælp til kredsen.
 Dette betyder dog ikke, at man binder sig til at arbejde, vort arbejde er udelukkende frivilligt.
Hvad koster det ?
 Det koster kun 75 kr. pr. år pr. medlem.
 Vi udsender hvert år i starten af året et brev til vore medlemmer, hvor man kan
betale sit kontingent samt eventuelt et frivilligt bidrag til Hjælpekassen.
Bestyrelsen
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer, som vælges på
generalforsamlingen for 2 år af gangen.
Hvad skal man gøre ?
For at blive medlem af FVF, kan du udfylde sedlen, der findes i kredshuset og lade dit
barn aflevere den til klasselederen i FDF, eller sende den til Formanden eller Kassereren i
FVF.
Formand: Birthe Fihl, tlf. 81191083
Kasserer: Arne Rasmussen, tlf. 51237619
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FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn,
Langvangen 2, 8930 Randers NØ

Julestuen 2

18

Lørdag d. 1. december kl. 10.00-16.00
Søndag d. 2. 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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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
disse - da slukkedes flammen, kakkelovnen forsvandt - hun sad med
en lille stump af en udbrændt svovlstik i hånden.
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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 oktober
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

12

13

14

Tumling

Senior

TBK

8

9

10

11

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

15

FVF tur

Senior

16

17

18

19

20

21

26

27

28

Ledermøde
v
/Pilte

22

23

24

Pusling

Sejlads

Pilte

Tumling

25
Væbner
Senior

FVF
General
forsamling

TBK

29
Pusling

30

31
Pilte

Tumling
TBK
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Kalender november
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

10

11

16

17

18

23

24

25

Væbner
Senior

5

6

7

8

9

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

FVF Banko

Tumling

Senior

TBK

12

13

Pusling

Ledermøde Pilte
v
/Sejlads

Væbner

19

20

21

22

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

14

15

Senior

TBK

Tumling

Senior

TBK

26
Pusling
Tumling
TBK

18

27

28

29

Pilte

Væbner
Senior

30

Kalender december
Mandag

3

Tirsdag

4

Pusling

Onsdag

Torsdag Fredag

5

6

Pilte

Væbner

Tumling

Lørdag

Søndag

1

2

Julestue

Julestue

7

8

9

14

15

16

Senior

TBK

10

11

12

13

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Juleaften

1. Juledag

2. Juledag

Leder
afslutning

30 km tur
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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- &
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

