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Husk!
Ledermøde torsdag d. 8. august, onsdag d. 11. september,
mandag d. 14. oktober, tirsdag d. 12. november,
torsdag d. 19. (lederafslutning). Kl. 19:00 i Kredshuset.
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d. 1. i nederstånde måneder.
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Så er vi startet på sidste halvdel
af FDF året, 2019, hvor der igen
venter masser af sjove aktiviteter.
Igen i år, vil FVF, som er kredsens støtteforening, inviterer
kredsen på en efterårstur,
ud i det blå.
FVF er blandt andet dem der
står for vores loppedag,
bankospil og salg af juletræer
ved julestuen.
Vi kan kun opfordre pårørende,
til medlemmer af FDF Randers
2, til at melde sig ind i FVF, og
på den måde støtte kredsens arbejde. Se mere på side 14.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Træfældning i Dyrby – d. 13/7-2019

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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Dagbog fra en sommerlejr
Kære dagbog
Så er jeg strandet... Det er uge 28 og jeg er strandet midt
i en FDF sommerlejr. Jeg er omgivet af forventningsfulde
børn, og det lyder som om at de er strandet med noget
som de kalder et tog i Langå.
Pt. er jeg i tvivl om de er strandet samme sted...
Nogle voksne siger at de kun har gået 4-5 km, mens
nogle børn siger at de må have gået min. 20 km.
Lige meget hvor de stammer fra, så har jeg valgt at slå
mig sammen med dem... Jo flere vi er, jo bedre.

Kære dagbog, så er jeg tilbage...
I dag måtte vi være praktiske... Da vores
tøj var blevet væk, måtte vi være kreative med hvad vi kunne finde på stranden, som var blevet skyllet op efter skibbruddet. Der blev virkelig lavet nogle
kreative og brugbare bukser, tasker osv.
så nu kan vi klare os lidt.
Næste udfordring var at vi skulle finde noget at spise...
Heldigvis var Birthe, deres mad tante, skyllet i land før os.
Hun var fantastisk til at trylle slanger om til svensk pølseret, papegøje
om til kylling, kokos om til kokos toppe...
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Kære dagbog... Vi er ved at indse at vi nok skal blive her lidt endnu!
Kokosnødder er fantastiske, når man er strandet... Vi fik dem skåret over, kokosmælk kunne
drikkes, kokos kød fik Birthe til kage.
Skallerne fik vi slebet ned og givet olie, sådan
at vi kunne bruge den som drikkekop. Selvom
vi havde fået tildelt bløde madrasser at sove på,
så var vi i skoven og øve os på at bygge huler...
Det var et perfekt sted at hygge med en bog eller
et Anders And blad.

Kære dagbog... Hvordan kommer vi herfra?
Som ugen er skredet frem, bliver vi klar over at vi
må gøre noget for at komme fra øen... Derfor gik vi
i gang med at udvikle både... Sikke en kreativitet.
Alt hvad vi kunne støve op af materialer, blev afprøvet. Hvem havde troet at vi kunne få en brugbar båd
af træ, sugerør og balloner?

Kære dagbog... Nu er vi ved at være klar til at forlade øen...
Men for at være sikre på en vellykket flugt, har vi i dag
testet om alle kunne lide vand og klare det kolde vand.
Ikke alle var vilde med det, vi må vente en dag med vores flugt.I aften har vi besluttet at løfte stemningen
med en film, måske kan vi få gode fif...
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Kære dagbog... Ny plan...
I dag har vi besluttet at vi prøver at udsende et nødsignal.
For at ondsindede ikke får nys om hvor vi er, så har vi skrevet i koder... Vi har prøvet 8-10 forskellige koder, for vi ved
jo ikke hvilket land vores flaskepost lander i.

Kære dagbog....
Det lykkedes... Vores flaskepost blev modtaget og vi blev reddet.
Alle udviste nogle fantastiske evner i overlevelse og vi var gode til at beholde den gode stemning og godt kammeratskab. Alle var trætte og
trængte til et bad.
Skulle jeg nogensinde være uheldig at strande igen,
så danner jeg gerne trop med FDF'ere igen.
Hilsen Robinson Crusoe
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Puslinge & Tumlinge
Onsdag d. 28. aug., 4./18./25. sep.
Kl. 17:30 – 19:00 i Kredshuset.
Tur: Sille& Sigurd dag d. 28. sep., FVF udflugt d. 12.
okt.

Pilte
Onsdag d. 28. aug., 4./18./25. sep.
Kl. 17:30 – 19:00 i Kredshuset.
Tur: FVF udflugt d. 12. okt.
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Væbnere & seniorvæbnere
Torsdag d. 29. aug., 5./12./19./26. sep.,
6./13./20. jun. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Aktivlejr d. 27.-29. sep., FVF udflugt d. 12. okt.

Senior
Torsdag d. 29. aug., 5./12./19./26. sep.,
6./13./20. jun. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Aktivlejr d. 27.-29. sep., FVF udflugt d. 12. okt.
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Sejlads
Ohøøøøøøj...
Hvis du sidder derhjemme med en indre
vandhund og gemmer dig, så er det nu du
skal finde den frem, og springe til.
Vi starter igen med at sejle, fra den 27. august og frem til først i oktober, hvor der er
mulighed for at komme ud på Randers fjord
og få vind i håret. Det eneste krav er, at du
kan svømme 200 meter og være fyldt 12 år.
Den 14.-15. september skal vi på tur ud af
fjorden, for at se om Kanaløen stadig ligger
der. Men det kan i læse mere om i næste
Filur
Hilsen
Over-WAYFARERjolleskipperne
Brian P. Villaden &
Peter T. Nielsen

Tirsdag d. 27. aug., 3./10./17./24. sep.
Kl. 18:30 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur: Fiaskotur d. 14.-15. sep., FVF udflugt d. 12. okt.
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Tamburkorps
Ved du, hvad det bedste er?... (Sæt selv melodi på)
Det er at komme tilbage fra ferie og møde alle de andre tamburmedlemmer og komme i gang med at spille igen ♪♫♪
Så er vi alle friske og klar til at give den en skalle med at lære nye
melodier og spille for en masse mennesker :-)
Og vi glæder os også til at tage imod NYE medlemmer af
Tamburkorpset
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.
Hvis du vil være med, så ring til Jeanette på tlf. 2241 7735.
Her kan læse om nogle af de fede oplevelser, som vi har haft i det
sidste kvartal:
Vi har haft en travl juli/juli med flere spillearrangementer:
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Loppedag i Kredshuset
Fugleskydning i Hammel
Fugleskydning i Farre
Tall Ship Races i Aalborg

Når vi er ude at spille til arrangementer, ved vi ikke altid, hvad vi
kommer ud for.
Da vi spillede til Fugleskydning i
Hammel, fik vi morgenmad efter, at
vi havde spillet. Normalt står morgenmaden på et rundstykke, men I
år havde de jubilæum, så vi fik
rundstykker OG æg og bacon Mums!
Og til Tall Ship races i Aalborg havde vi spillet mere eller mindre i regnvejr det meste af
dagen, da vi blev spurgt, om vi ville spille i
en båd (Eller to både). Og det kunne vi da
ikke sige nej til. Vi sejlede langsomt langs
havnen i Aalborg, mens vi spillede hele vejen. Da vi troede, at vi skulle i land, afleverede vi vores instrumenter, og så fik vi en
vild tur i Rib Boats.
Dagen efter var vejret supergodt med masser af varme og solskin. Også her spillede vi
ombord på et skib - Vi stod i stævnen af et
sejlskib og spillede
♪♫♪ Musikhilsen fra Tamburkorpsets instruktører ♪♫♪

Mandag d. 26. aug., 2./9./16./23./30. sep.
Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: AMBU fest i Hobro, d. 30. aug.,
FVF udflugt d. 12. okt.
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Kredsen rundt i april kvartal …
Kredsweekend:
Sidste weekend i april måned var der arrangeret
fælles kredslejr i Fladbro.
En hyggelig tur, hvor der var flere naturoplevelser. Der blev bl.a. fisket i åen og løbet efter ’spor’
i skoven.

Loppedag:
Der blev vanen tro afholdt Loppedag i Kredshuset
i starten af juni måned.
Loppedagen var okay besøgt.
Loppedagen afholdes af FVF (Forældre- og Venneforeningen)

Blå dag i Ree Park:
FDF Landsdel 2 havde arrangeret Blå Dag i Ree Park (Gratis adgang til Ree Park
for FDFere, som mødte op i den blå skjorte).
Flere af kredsens ledere og seniorer var i Ree Park for at hjælpe med aktiviteter
for besøgende.
Der blev bl.a. bagt masser af pandekager og sejlet i kano på flamingosøen.
Arbejdsdag i Kredshuset:
Kredshuset og ’haven’ ved kredshuset passer ikke sig
selv.
Derfor var kredshusbestyrelsen og nogle ledere mødt
op i kredshuset sidst i juni måned.
Der blev bl.a. klippet hæk i lange baner, beskåret træer
og slået græs.
Tænker du nogensinde over hvem der har slået græsset, når du kommer i kredshuset?
Svaret er, at det har et medlem af kredshusbestyrelsen.
Giv dem lige en High Five,
næste gang du møder en fra
kredshusbestyrelsen 😊
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Ledermøder og bestyrelsesmøder:
Der bliver løbende afholdt både ledermøder og bestyrelsesmøder i årets løb.
Lederne holder møde, hvor de informerer løbende om, hvordan det går i de enkelte klasser, planlægger arrangementer og drøfter eventuelle problemer.
Giv dem lige en High Five, næste gang du møder en leder 😊
Bestyrelsen holder også møde jævnligt. De har bl.a. ansvaret for kredsens økonomi og at der er ledere tilstede til klassemøderne.
Giv dem lige en High Five, næste gang du møder en fra kredsens bestyrelse 😊
Sommerlejr:
Kredsens sommerlejr gik i år til Mølletoppen ved Ulstrup.
Deltagerne tog toget til Langå og gik fra Langå til Mølletoppen.
Sommerlejrens tema var Robinson Crusoe.
Der blev lavet ’nyt’ tøj af genbrugstøj, lavet skibe, skudt med bue og pil og løst
koder til den store guldmedalje.
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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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Krydsord
Så er vinderen af en fin FDF Randers 2
T-shirt fundet…
Og ja, det blev en let omgang,
da der ikke var nogen indkommende løsninger.
Men løsningen skal i selvfølgelig ikke snydes for, så den kommer her
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Forkyndelse
I Bibelen står: ”I begyndelsen skabte Gud himlen
og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde.
Gud sagde: ”Der skal være lys!” Og der blev lys.
Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra
mørket. Gud kaldte lyset for dag, og mørket kaldte han for nat.”
Gud lavede en hvælving, sådan at vandet fra himlen ikke helt faldt ned på jorden, så alle druknede.
Og under hvælvingen skabte Gud de store have.
Og Gud skabte de små fisk og alle de store havdyr, som æder de
små, han skabte blæksprutter og østers og muslinger med perler i. Og
Gud skabte fuglene og alle de vilde dyr og alle de tamme dyr. Det tog
Gud seks dage at skabe hele verden og alt, hvad der er på den, og på
den sjette dag skabte han også det første menneske.
Han tog en klump jord og formede en mand, og da jordmanden var
skabt, pustede Gud sine levende ånde ind i hans næsebor, så han begyndte at trække vejet rigtigt, som alle levende mennesker gør. Mennesket ånder ud og ånder ind, og så længe et menneske kan trække
vejret, lever det. Gud kaldte det første menneske for Adam. Det betyder jordmanden, for Adam lever på jorden, er taget af jorden, og når
han dør, bliver han til jord igen.
Da Adam slog øjnene op, åndede han en stor glæde ind. Han befandt
sig i en have, der var så dejlig, at du ikke drømmer om det. Gud kaldte den dejlige have for Eden eller Paradis.
Det vrimlede med farver og lys og får og ræve og
giraffer og aber og duer og papegøjer og harer og
elefanter.
Adam kom til at smile ved al den forskellighed.
Træerne var ikke ens, og bladene på træerne var
ikke ens. Der var dyr, der havde to ben som fuglene, og der var dyr, der havde fire ben og seks ben
og tusindben.
Og fiskene var forskellige, og blomsterne var forskellige – der var ikke to, der var ens, men der nogle, der lignede hinanden.
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Adam kunne slet ikke rumme alt det, der var
til, og derfor begyndte han at give dyrene
navne for at kende dem fra hinanden: får, geder, løver, duer, kolibrier, giraffer.
Adam var god til at finde på navne, og navnene passede fint, hver gang han fandt på et
nyt. Det ville være dumt at kalde elefanten for
en giraf, for den er og bliver jo en elefant!
Derfor kaldte Adam den også for en elefant.
Ligesom vi gør.
Dagen fløj af sted, og da det blev eftermiddag, var han alligevel ikke helt færdig med at give dyrene navne.
Gnuen havde han for eksempel slet ikke set. Eller kænguruen.
Og Adam sagde højt: ”Nogle ligner hinanden
lidt, men de er alligevel forskellige. Jeg kunne
godt tænke mig, der var en, der lignede mig
lidt, men alligevel var lidt forskellig fra mig.”
Adam var det eneste menneske i Paradis, og
derfor kunne han roligt gå rundt uden tøj på og
snakke højt med sig selv. Det gjorde han også.
Han sagde: ”Hvis der var en, der lignede mig,
men var lidt forskellig fra mig, så kunne jeg vise hende alt det, der er, og sige: Se der, en
stjerne! Se der, en blomst! Se der, en hare!”
Gud hørte, hvad Adam sagde. Og Gud gav Adam ret og sagde: ”Det
er ikke godt for noget menneske at være alene. Nu vil jeg skabe et
menneske, der er lidt forskellig fra Adam og dog ligner ham.”
Gud sørgede for, at Adam faldt i en dyb søvn,
og Gud tog et ribben ud af Adam, og af det
ribben skabte han Eva.
Adam sagde: ”Jeg hedder Adam. Hvad hedde
du?” ”Ikke noget.” ”Du skal hedde Eva”, sagde Adam, for han var jo så god til at finde på
navne. ”Hvad betyder Eva?”, spurgte hun.
”Det betyder mor”, sagde han.
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Kontakt
Kredsen

Klasselederne

Andet

Kredshuset
Langvangen 2
8640 3352

Puslinge (5-6 år)
Tumlinge (7-8 år)
Onsdag kl.17.30-19.00
Leif Laursen
2530 7243

Landsforbundet
Rysensteensgade 3
1564 København V
3313 6888

Kredsledelsen
Leif Laursen
(kontaktperson)
2530 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.17.30-19.00
Søren Carøe
2148 4447

Forælder- &
VenneForeningen(FVF)
Birthe Fihl-Jensen
Væbner &
Seniorvæbner (11-14 år) 8119 1083
Torsdag kl.19.00-20.30
Nissebanden
Brian Villadsen
Lisbeth Christensen
2093 3375
2072 0139
Senior (15-18 år)
FDF Museet Randers
Torsdag kl.19.00-20.30
Blegdammen 3
Lisbeth Christensen
8900 Randers
2072 0139
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
Lisbeth Christensen
2072 0139

