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Husk!
Ledermøde tirsdag d. 16. april, torsdag d. 9. maj,
mandag d. 17. juni(lederafslutning), 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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Så er vejret ved at blive varmere, og det betyder at klasserne
rykker deres møder udendørs.
Så husk praktisk tøj, til de små.
Kredsens støtteforening FVF, afholder d. 12. april igen banko,
hvor man har mulighed for at
komme forbi med hele familien
og vinde gode præmier. FVF afholder Kr. Himmelfartsdag også
loppedag, hvor man har mulighed for at stille sin egen bod op.
Det kommer der mere information om senere.
Husk også at tilmelde dig året
sommerlejr, der i år bliver på
Mølletoppen ved Langå.
Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Mønstring i kredshuset – d. 13/1-2019

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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HUSK
Sommerlejr

På Mølletoppen
Den 7. – 12. juli
Vi skal i år være på
Robinson Crusoe´s øde ø …
SES VI?
DET TROR JEG NOK VI GØR
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Puslinge & Tumlinge
Mandag d. 1./8./15./29. apr., 6./13./20./27. maj.,
3. jun. Kl. 16:30 – 18:00 i Kredshuset.
Tur: Kredsweekend d. 26.-28. apr.
Pilteweekend d. 24.-26. maj., BLÅ dag d. 8. jun.,
Sommerlejr d. 7.-12. jul.

Pilte
Onsdag d. 3./10./17./24. apr., 1./8./15./22./29. maj.,
5./12. jun. Kl. 18:30 – 20:00 i Kredshuset.
Tur: Kredsweekend d. 26.-28. apr., BLÅ dag d. 8. jun.,
Sommerlejr d. 7.-12. jul.

Senior
Torsdag d. 4./11./25. apr., 2./16./23. maj.,
6./13./20. jun. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Seniorkursus d. 17.-22. apr.,
Kredsweekend d. 26.-28. apr., BLÅ dag d. 8. jun.,
Stress d. 15.-16. jun., Sommerlejr d. 7.-12. jul.
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Væbnere & seniorvæbnere
Ved væbnerne har vi spillet Matador/Stress,
og uha uha der var meget at se til!
Vi har også lært førstehjælp, så nu kan du bar
komme an. Vi har også øvet os i samarbejde, og
til det kan vi kun sige...
Ja, man kan godt kælke uden sne

Inden sommerferien skal der læres noget om kort
og kompas og senere skal vi have mad over bål.
En tur i en kano og lidt klatring bliver det nok også
til, inden vi skal af sted på sommerlej d. 7.-12. juli.
Ses vi på sommerlejren?
Det tror jeg nok vi gør 
Hilsen Brian

Torsdag d. 4./11./25. apr., 2./16./23. maj.,
6./13./20. jun. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Kredsweekend d. 26.-28. apr., BLÅ dag d. 8. jun.,
Sommerlejr d. 7.-12. jul.
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Sejlads
Ohøøøøøøj...
Brian og Peter var i starten af marts på en af ladets største bådudstilling i Fredericia og kigge på nye spændende og lækre sager.
Der var alle mulige stumper til salg lige fra frølår, sjækler, jordbær
og både der kostede flere millioner.
Henover vinteren har vi fået lakeret det grej vi havde i kælderen, og
haft lidt teori, hvor vi har snakket lidt om vind og hvordan den får
bådene til at flytte sig. Nu håber vi bare på godt vejr, her sidst i
april, så vi kan komme ud og få vasket og poleret bådene 
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 første tirsdag i maj og frem mod
sommerferien, er der 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.
Hilsen
Over-WAYFARERjolleskipperne
Brian P. Villaden &
Peter T. Nielsen

Tirsdag d. 23./ 30. apr., 7./14./21./28. maj.,
4./12./18./25. jun.
Kl. 18:30 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
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Tamburkorps
Hvad er musik? Og hvorfor er vi så vilde med at spille musik?
Musik er mange ting:
Musik er bl.a. lyd, stilhed, glæde, sorg, vrede, humor og fyrværkeri.
Og så er det nogle gange hårdt arbejde:
Der skal læres nye melodier, nye rytmer, nye toner og øves march.
Men når vi så har lært en ny melodi, og vi får lov til at spille for et
publikum, så er det hele sliddet værd. Publikum bliver glade af musikken og klapper, og når publikum klapper, så bliver musikerne
glade. Det er rent win-win 😊
Vi har siden nytår spillet til:
KFUM Spejdernes Nytårsparade i Harlev
Mønstringsgudstjeneste i kredshuset
FDF Væbnerstævne i Langå
Været på NytårsTamburTUR på Dronninglund Efterskole
Nytårsparaden i Harlev er en hyggelig
marchtur fra Harlev til Framlev. Og i år
havde en vikar med på stortromme. Og det
var Karin (Formanden for kredsbestyrelsen
og puslinge/tumlinge leder).
Og det klarede hun super flot.
Birgitte, Lonnie & Jeanette spillede til salmerne til gudstjenesten i
kredshuset. Og vi har hørt, at det var en fryd for øret.
Marchturen fra Langå Skole til Langå Kirke til FDF Væbnerstævne
var en lidt kold fornøjelse. Men det opvejes af at have 150 FDFere
gående bagved.
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NytårsTamburTURen gik i år til
Dronninglund Efterskole sammen
med vennerne fra Aaby-Vedsted,
Kibæk & Vester-Øster Hassing.
Vi øvede en masse melodier hele
weekenden og havde sammenspil og
hygge.
Lørdag aften slog vi katten af tønden og nogle var meget aktive og
spillede lidt badminton.
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. 1./8./29. apr., 6./13./20./27. maj., 3. jun.
Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: Loppedag i kredshuset d. 21. jun.
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Hvad er en lege
ambassadør…
dør…
Hej alle sammen, det er Ann og i kender sikkert mig fra de smås m
møde, fra senior klassen eller fra tamburkorpset (Og en
engang imellem er
jeg vikar for en leder.) Her i starten af februar, var jeg på Silkeborg
højskole og uddanne mig som lege ambassadør. Og
g her ville jeg forfo
tælle lidt om hvad det er?
Hvad er en lege ambassadør?
En lege ambassadør er en, i dette tilfælde, en FDF’er som der sna
snakker
godt om lege. Det err en person som har forståelse af hvad leg er o
opbygget af, som formålet med legen. Grunden til at vi skulle afsted var
fordi at Silkeborg højskole er blev skabt af FDF for nu 50 år s
siden, og
det ville Silkeborg højskole fejer med at lave en bog som der ind
indeholder historier med små lege til. Silkeborg højskole gav så m
muligheden
for 40 FDF’er at blive
ve lege a
ambassadør
dør og hjælpe med at skrive bob
gen.
Vi var 10 ud af de 40 pla
pladser, som der var plads til.
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Hvad lavet vi så?
Vi lavet lidt forskellige tting.
ing. Om fredagen lavet vi nogle lege, som der
var vi skulle tag med. Vi legede selvfølgelig navneleg. Vi sna
snakkede
sammen og lærte hinanden godt at kende vi spille også dø
dødblod med
mange forskellige leg. Om lørdagen skulle vi tidligt afsted fordi vi
skulle ud til Lego House. Vi skulle derud fordi at lego har meget med
leg at gøre. Vi var derude fra omkring kl. 10/11 og til kl. 14. og da vi
kom tilbage skulle vi lavede lege til bogen. Sener på a
aften var vi i
svømmehallen og slappede lidt af resten af dagen. O
Om
m søndag gjorde
vi det færdigt og tog hjem til landsdelene.
5 gode lege til et møde.
●
●
●
●
●

Kan du lide din nabo.
Gemmeleg
Fangeleg.
Bjørnen sover
Alfabet leg.

En god ide til at gøre legen lidt sjover er med en lege/regel opfinder:
*Man behøves ikke to terninger, man kan vælge det tilfældigt med en
blyant eller en terning.
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Kredsen rundt i januar kvartal …
Lederweekend:
Lederne har været på weekend.
Det er første gang i mange år, at lederne har været på weekend. Sådan helt uden børn.
Weekenden blev brugt på at lære hinandens evner og kompetencer at
kende. Der blev planlagt program til klassemøder, og vi havde besøg
af Katrine fra FDFs trosudvalg for at blive lidt klogere på den daglige
forkyndelse til klassemøderne.

Mønstring:
I år blev mønstringen ikke afholdt i Sct. Peders Kirke,
men i kredshuset. Og hvad det nu lige, at mønstring betyder?
Mønstring er inspektion af tropperne. - Og i FDF Randers 2 er det
hyggeligt samvær med børn og voksne.
Der blev holdt gudstjeneste i den store sal.
Vi havde besøg af præsten Kristian fra Sct. Peders Kirke.
Og nogle medlemmer af
Tamburkorpset spillede til
salmerne.
Da gudstjenesten var forbi, blev alle børnene sendt
på løb med bl.a. en piltepost, en seniorpost og en
lederpost.
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Der blev bl.a. leget, spillet på
boomwackers, kastet med redningsreb, bundet knob, løst morsekode og spist kage.
Imens børnene var på løb fik forældrene orientering om, hvad
kredshusbestyrelsen laver, hvad
FVF (Forældre- og venneforeningen) er, og hvad kredsens bestyrelse egentlig laver.
Generalforsamling i Den selvejende institution FDF/FPF Randers 2 kredshus:
Generalforsamlingen blev afholdt 26. februar 2019.
Kredshusbestyrelsen består nu af følgende:
Michael Hougaard (Formand)
Michael Slot-Pedersen
Jesper Kriegbaum
Peter Nielsen (Kasserer)
Thomas Kristensen
Årsmøde:
Kredsens årsmøde blev afholdt 26. februar 2019.
Kredsbestyrelsen består nu af:
Karin Nielsen (Formand)
Jeanette Laursen (Kasserer)
Jørgen Hansen
Maja Pedersen
Derudover er kredsledelsen medlem af bestyrelsen:
Leif Laursen
Lisbeth Christensen
Søren Carøe
Fastelavn:
Kredsen har afholdt fastelavn i samarbejde med
Sct. Peders Kirke.
Der var gudstjeneste og tøndeslagning.
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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
Nu har du chancen for at vinde en fin FDF Randers
ders 2 T-shirt,
T
det eneste du skal, er blot at blot løse denne FDF Krydsord
Kryd
Der er et antal le
edetråde til ordene, vandret
andret og Lodret.
Lodret
Løsningen skal afleveres til din klasseleder eller
Jeanette Laursen senest
nest 1. jjuni 2019.
Der vil blive trukket lod bland de rigtige indsendte
te svar.
svar
Husk at skrive dit navn og FDF klasse på, når du afleverer
verer den...
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Forkyndelse
I Bibelen er der en fortælling om
en mand, som byggede et stort
skib. Mange år efter at Adam og
Eva var blevet smidt ud af paradisets have, havde folk igen glemt
alt om Gud og var blevet temmelig
onde ved hinanden. Børn kom op at slås. Voksne var onde. Alle var
uvenlige, og ingen var glade. Til sidst var der kun en god mand tilbage, der gjorde, som Gud ville. Han hed Noah. Gud sagde: Jeg vil ikke
have, at min gode verden bliver ødelagt, fordi mennesker kun
tænker på sig selv. Jeg vil begynde forfra. Jeg sender regn og regn og
regn til at skylle alt det onde og alle de onde væk."
Gud bad derfor Noah om at bygge et kæmpe skib. Sådan et man kalder en "ark". Da arken var færdig, sagde Gud til Noah: "Noah, tag din
familie og to af alle slags dyr med i arken". Noah gjorde som Gud
sagde og tog elefanter og næsehorn og fugle og heste - ja, to slags af
alle dyr med ind i arken. Det var mange.
Snart efter begyndte det at regne. Der blev større og større pytter.
Veje og gader blev til søer. Alt blev oversvømmet. Arken vippede op
og ned på bølgerne, men Noah og hans familie og alle dyrene sad i
sikkerhed i arken.
Men så en dag holdt det endelig op med at regne. Noah åbnede en luge i arken, og det eneste han kunne se var, at der var vand alle vegne. Han sendte en due ud, for at den kunne flyve rundt og se efter
land. Men den kom hurtigt tilbage, der var ingen steder, hvor den
kunne lande. Men da Noah næste gang sendte duen ud, vendte den
tilbage med et frisk olivenblad i næbbet. Vandet var altså ved at forsvinde! Og tredje gang Noah sendte duen ud, kom den slet ikke tilbage. Så var det tid til at gå ud af arken. Arken sad fast på toppen af et
bjerg. Noah og hans familie og alle dyrene gik ud. Da Gud igen så
mennesker og dyr på den jord, han havde skabt, sagde Gud til Noah:
"Jeg vil aldrig mere lade vandet oversvømme hele jorden. Det lover
jeg." Gud malede en regnbue på himlen. Den skulle vise, at Gud ville
holde sit løfte. "Mennesker er mennesker," sagde Gud. "De vil sikkert
opføre sig dumt og ubehageligt og være onde igen". Gud ville prøve at
lære os kærligheden på en anden måde. Derfor sendte han Jesus til
jorden i stedet, for at han skulle lære os, at vi lever bedst i fred med
hinanden.
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Kalender april
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

13

14

Tumling

Senior

TBK

8

9

Pusling

10

11

12

Pilte

Væbner

FVF Banko

Tumling

Senior

TBK

15

16

Pusling

Ledermøde Pilte
v
/ Pilte
Senior
kursus

Tumling

17

22

23

24

Senior
kursus

Sejlads

Pilte

29

30

Pusling

Sejlads

18

19

20

21

Senior
kursus

Senior
kursus

Senior
kursus

Senior
kursus

26

27

28

Kredsweekend

Kredsweekend

Kredsweekend

25
Væbner
Senior

Tumling
TBK
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Kalender maj
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

Pilte

Væbner

10

11

12

17

18

19

Senior

6

7

8

9

Pusling

Sejlads

Pilte

Ledermøde
v
/ Senior

13

14

15

16

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling
TBK

Tumling

Senior

TBK

20

21

22

23

24

25

26

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Pilteweekend

Pilteweekend

Pilteweekend

Tumling

Senior

TBK

27

28

29

30

Pusling

Sejlads

Pilte

FVF
Loppedag

Tumling
TBK

18

31

Kalender juni
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2
TBK
øvedag

3

4

5

6

Pusling

Sejlads

Pilte

Væbner

Tumling

7

8

9

BLÅ Dag

Senior

TBK

10

11

12

13

Sejlads

Pilte

Væbner

14

15

16

Stress

Stress

21

22

23

28

29

30

Senior

17

18

Lederafslutning
v
/Pus-Tum

Sejlads

24

25

19

20
Væbner
Senior

26

27

Sejlads
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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- &
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

