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Husk!
Ledermøde mandag d. 11. februar, tirsdag d. 16. april,
torsdag d. 9. maj, mandag d. 17. juni(lederafslutning),
torsdag d. 8. august, onsdag d. 11. september.
Kl. 19:00 i Kredshuset.

2

Filuren januar - marts
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. 2 - 2019:
20. marts 2019
Filuren udkommer omkring
d. 1. i nederstånde måneder.
Januar
April
August
Oktober

Så starter vi igen op på et nyt
FDF år, hvor der igen vil være
masse af spændende aktiviteter
i de forskellige klasser.
Vi starter med at skyde året i
gang til mønstring i kredshuset,
hvor vi alle mødes, både børn og
voksne.
Til marts er der generalforsamling i både kredsbestyrelsen og
kredshusbestyrelsen, hvor vi
meget gerne vil opfordre alle
forældre til at møde op, og på
den måde bakke op om det frivillige arbejde er i FDF.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: TBK spiller til Julestuen – d. 2/12-2018

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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Puslinge & Tumlinge
Mandag d. 14./21./21. jan., 4./18./25. feb.,
4./11./18./25. mar. Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur:

Senior
Torsdag d. 17./24./31. jan., 7./21./28. feb.,
7./14./21./28. mar. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Væbnerstævne d. 25.-27. jan.
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Pilte
Kære Pilte
Håber I er kommet godt i gang med 2019, og har haft en dejlig jul
og nytår.
De næste par måneder vil der stadig være mørkt når vi har møder,
så vi vil nok være mest inde. Men mon ikke vi får listet os ud på en
skøjtetur, et lille bål på et tidspunkt... Eller en kælketur, hvis vi kan
være heldige at få sne.
Fremtiden i pilteklassen vil være lidt anderledes, da Lisbeth skal begynde at arbejde onsdag aften. Så det vil være Søren og Kristine
som I vil møde mest, også vil vi få hjælp fra andre ledere efter behov.
Skulle I gå med et ønske om at prøve at lave et eller andet, så håber vi at I kommer og siger det til os.
Hilsen
Piltelederne

Onsdag d. 16./22./30. jan., 6./20./27. feb.,
6./13./20./27. mar. Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur:
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Væbnere & seniorvæbnere
Så er vi klar til et nyt år. Håber i har haft en god jul og godt nytår.
Der var ingen væbner med, men dog en enkelt senior med i flokken,
ud af de 20 fremmødte, der var ude at gå 30 kilometer, d. 30. december.
Den 25.-27. januar er der væbnerstævne i Langå, på Langå skole.
Det er en tur hvor du kan møde andre FDFére fra landsdel 2,
og hvor man vælger sig ind på forskellige interessegrupper for
weekenden.
Til væbnermøderne skal vi lave forskellige aktiviteter.
Hilsen Brian

Torsdag d. 17./24./31. jan., 7./21./28. feb.,
7./14./21./28. mar. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Væbnerstævne d. 25.-27. jan.
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Sejlads
Ohøøøøøøj...
Så er vi atter startet
på et nyt år, og vi
springer igen på sejladsarbejdet med krum hals.
Inden vi sluttede det gamle år, holdt vi en lille juleafslutning i kredshuset, hvor Sara bagte æbleskiver til os. Tak til Sara, de smagte godt.
Året 2019 var knap skudt ind, da DDS spejderne som vi deler hus med, var ved at renoverer deres kælderrum, og i den forbindelse
var begyndt at male gulvene. Så Brian og undertegnet var nede og rydde gulvet i vores lokale, og rengøre det, da de havde lovet at de
gerne ville male det for os. Så hvis det går
som lovet, skal vi nok bruge det første møde
på at pakke vores grej ud igen.
Men bare rolig, lakering af vores grej, samt lidt
sejlads teori kommer nok også til at finde sted.
Husk at vi kun holder møde hver 2. tirsdag i
vinter månederne.
Hilsen
Over-WAYFARERjolleskipperne
Brian P. Villaden &
Peter T. Nielsen

Tirsdag d. 22. jan., 5./19. feb., 5./19. mar.
Kl. 19:00 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur:
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Tamburkorps
Musikken lyser op …
Det kan godt være, at efteråret har været mørkt, men der har været
masser af musik ♪♫♪
Vi har spillet koncert på
Center Møllebo, været på
juletur, spillet til FDFs jule
stue, hjulpet julemanden
med at tænde juletræet i
Ø. Bjerregrav, spillet julekoncert i Randers Midtby
og ved Brugsen i Ø. Bjerregrav.
Der er mange forskellige oplevelser, når vi spiller rundt omkring.
På plejehjemmene snakker vi med beboerne, og nogle gange har de
ældre været FDFere, og de kan mange sjove historier.
Til vores julekoncert i Randers kom Spraglenisserne forbi og dansede til vores musik, og da vi tændte juletræet i Ø. Bjerregrav, gik vi i
optog med bl.a. flere heste. Heste er ikke altid så vild med Tamburmusik, så de (og vi) kan godt blive lidt nervøse. Og Thomas på stortromme agerede kanon, da juletræet blev tændt.
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I den kommende tid skal vi:




Spille til KFUM Spejdernes Nytårsparade i Harlev
Spille til FDF Væbnerstævne i Langå
På NytårsTamburTUR med alle vores tamburvenner

Vi kunne godt tænke os at blive flere til at spille.
Det er nemlig sjovt og hyggeligt, når vi er mange:
Så 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. 14./21./21. jan., 4./18./25. feb.,
4./11./18./25. mar. Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: Væbnerstævne i Langå d. 26. jan., NytårsTamburTUR til Dronninglund d. 1.-3. mar.
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Kredsen rundt i oktober kvartal …
Kredsudviklingsdag:
Vi mødes uge efter uge
til vores klassemøder, og
engang imellem mødes vi
alle til et fælles arrangement.
Lederne møder op til
klassemøderne hver uge,
de deltager i ledermøder,
og de hjælper til mange
af kredsens og FVFs
(Forældre- og Venneforeningens) fællesarrangementer.
Bestyrelsen tager sig af administrative opgaver, og Kredshusbestyrelsen holder styr på kredshuset. FVF samler penge ind, så de kan støtte
kredsen.
I oktober mødtes ledere, bestyrelsesmedlemmer, kredshusbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af FVFs bestyrelse i kredshuset til en
kredsudviklingsdag.
Vi har diskuteret, hvad vi kan gøre for at gøre kredsen til et endnu
bedre sted at være for både børn, ledere og andre med tilknytning til
kredsen.
Lederfighten:
Vi er en flok ledere, som
har deltaget i Lederfighten.
Lederfighten er nytænkende uddannelse for alle aktive ledere lige fra den nyklækkede senior til den
garvede kredsleder. Lederfighten er uddannelse, sjov,
samarbejde og diskussioner.
Lederfighten startede 8. oktober og sluttede den 17.
november 2018.
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Det har været en sjov og inspirerende oplevelse at være med i Lederfighten.
Vi har grinet, været kreative, taget
billeder, lavet videoer, skrevet artikler, løst koder, diskuteret dilemmaer og meget mere.
Det er en god måde at lære sine
ledervenner nærmere at kende. Jeg
er helt sikker på, at vi har opdaget
ukendte evner hos hinanden.
Og vi blev nummer 3 ud af 19 😊
Julestue:
Kredsen har afholdt julestue. Nissebanden har hele
året lavet nisser, engle, rensdyr, dekorationer mm.
Der bliver lavet masser af æbleskiver, tamburkorpset
underholder, og der hygges i julestuen.
Det hele bliver solgt i den første adventsweekend.
Julestuen giver et godt tilskud til børnearbejdet i
kredsen.
Juleafslutning:
Onsdag før jul afholdte vi fælles juleafslutning i kredsen.
Hyggeligt arrangement med æbleskiver, amerikansk lotteri, julesange, ’skyd en nisse ned’, nissebowling, mal din egen nisse og dekorer
dine brunkager.
Vi håber, at I har taget lyset med jer hjem
og bringer masser af lys til kredsen til næste år.
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Jul i November
I starten af november begyndte tamburkorpset på juleforberedelserne, så
de tog på juletur.
På juleturen var der masser af julehygge med pebernødder, clementiner
og risengrød. Der var Bjældeklang, da
Vejen gik til Nødebo Præstegård. Oppe ved Nødebo blev vi mødt af nisserne, som spillede deres Vagtparade,
imens drillenisserne sang deres Drillesang.
Har man sagt jul, har man også sagt Disneys Juleshow. Så vi tog med De 7 Små Dværge ud og
danse, hvorefter vi tog til fest med Pinocchio, og
der er bestemt Ingen Bånd, Der Binder Ham. Da
vi var trætte, fulgtes vi med De 7 Små Dværge
hjem. Men da klokken slog midnat, tog vi alle
sammen til Julebal I Nisseland.
Vi havde en julequiz og gæt en julesang med
boomwackers, som var udfordrende for alle aldre.
Flæskestegen var med sprøde svær, og risalamanden smagte himmelsk af jul.
Inden vi tog hjem, havde vi marchtræning, hvor Dejlig Er Den Himmel
Blå blev øvet rigtig meget.
\Musiknissen Birgitte
P.S. Nissen har gemt tamburkorpsets julemelodier i teksten – Kan du
finde dem?
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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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Forkyndelse
Solen stod højt på himlen, da Jesus stod ved brønden i byen Sykar i
Samaria og ventede på sine disciple. Han var både træt og tørstig. Så
fik han øje på en kvinde, der kom gående hen mod brønden med sin
vandkrukke på hovedet. Hun så forbavset på Jesus, da hun fik øje
ham, for der var ellers aldrig nogen ude i middagsheden. "Vil du give
mig noget vand? " spurgte Jesus venligt. Og nu blev kvinden endnu
mere forbavset. Hun kunne nemlig se, at Jesus var jøde og hun vidste
at en jøde normalt aldrig ville tale til en samaritaner - og da slet ikke
en samaritanerkvinde!
"
Vil du virkelig tage imod en kop
vand fra mig, selv om jeg er samaritaner? " spurgte hun måbende, "Hvem er du egentligt?"
"Hvis du vidste hvem jeg er, så
ville det være dig der bad mig
om vand" svarede Jesus "Og jeg
ville give dig levende vand".
Kvinden lo: "Du har jo ikke engang en spand, så hvordan ville
du få det vidunderlige vand op?
". "Det vand jeg giver dig er forskelligt fra vandet i brønden
"forklarede Jesus "Og hvis du
drikker af det vand, jeg giver, vil
du aldrig mere tørste - det vil
opfylde alle dine behov! " "Det lyder ellers godt " sagde kvinden "så
behøver jeg aldrig mere at gå den lange vej herud efter vand!"
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I fortællingen fra bibelen hører vi at Jesus kan give det levende vand
og at den der drikker det, aldrig skal tørste. Der er nok ikke nogen af
jer, der har prøvet at drikke et glas vand og så aldrig er blevet tørstig
igen bagefter. Det er godt, at kunne tro på Gud. Selvom vi ikke kan
se ham er han der alligevel. Det er ligesom når vi leger ude i haven,
så er mor og far der ikke altid. Det er heller ikke altid de kommer, når
vi kalder på dem, for vi skal også lære at klare os selv en gang imellem. Men nogle gange leger vi lidt farligt fx. klatrer vi højt op i træet.
Når vi så er lige ved at komme galt af sted kommer mor eller far og
redder os. Lige da vi havde brug for dem kom de alligevel, for de
havde holdt øje med at der ikke skulle ske noget med os. Sådan er
det også med Gud. Han passer på os hele tiden selv om vi ikke kan
se, mærke eller forstå det.
Der var engang en mand, der havde
haft et liv, hvor han både havde oplevet
gode og svære perioder. Nu var han
død og stod overfor Gud i himmelen.
Manden og Gud stod og så hans liv som
en film. Filmen skildrede livet som en
vandring langs en strand. Mandens fodspor var tydeligt at se i sandet. Nogle
gange var der to sæt fodspor ved siden
af hinanden - det ene sæt var mandens
fodspor og det andet var Guds. I andre
perioder af livet var der kun et sæt fodspor. De gange der kun var et sæt fodspor i sandet var de perioder i mandens
liv som havde været svære. Manden var
lidt vred på Gud og spurgte: "Hvorfor
forlod du mig de gange jeg havde allermest brug for at du fulgtes med
mig?". Da smilede Gud kærligt til manden og sagde: "De gange, hvor der kun er et sæt spor i sandet var de
gange i livet, hvor jeg bar dig!" Det er rart, at tænke på at Gud er sådan en kærlig far, der følges med os gennem hele livet!
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Randers 2
Randers 2 T
T-shirt
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
klasseleder!
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Kalender januar
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

11

12

13

Ledertur

Ledertur

Mønstring

18

19

20

25

26

27

Væbnerstævne

Væbnerstævne

Væbnerstævne

Ledermøde
v
/Væbner

7

14

8

15

Pusling

9

10

16

17

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

21

22

23

Pusling

Sejlads

Pilte

Tumling

24
Væbner
Senior

TBK

28
Pusling
Tumling

29

30

30

Pilte

Væbner
Senior

TBK
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Kalender februar
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

4

5

6

7

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Lørdag

Søndag

1

2

3

8

9

10

Senior

TBK

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Ledermøde
v
/TBK

Tumling

Senior

TBK

25
Pusling
Tumling
TBK

18

26

27

28

Pilte

Væbner
Senior

Kalender marts
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag
1

Lørdag

Søndag

2

3
Fastelavn

4

5

6

7

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

8

9

10

15

16

17

22

23

24

Senior

TBK

11

12

Pusling

13

14

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

18

19

20

21

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

Senior

TBK

25
Pusling
Tumling

26

27

28

Pilte

Væbner
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
frukmn@gmail.com
Kredskasserer
Jeanette Laursen
kasserer@randers2.dk
Kredshusbestyrelsen
Michael Hougaard
2830 3130
kredshuset@randers2.dk

Pilte (9-10 år)
Onsdag kl.18.30-20.00
Søren Carøe
2148 4447

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
Lisbeth Christensen
FDF Museet Randers
2072 0139
Blegdammen 3
Tamburkorps (fra 9 år)
8900 Randers
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

