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Husk 

 
Ledermøde mandag d. 14. oktober, tirsdag d. 12. november,  
torsdag d. 19. december (lederafslutning).  
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 - 2020:  
20. december 2019 
 
Filuren udkommer omkring  
d. 1. i nederstånde måneder. 
Januar 
April 
August 
Oktober 

Så begynder vi på FDF-efteråret, 
som starter med at FVF byder 
kredsen på efterårtur, til Djurs 
sommerland. FVF vil også vært 
ved BANKO spil, til november. 
 
Igen i år afholdes der julestue, 
hvor der er salg af juletræer, 
dekorationen, nisser samt cafe-
teria, og alle er selvfølelig vel-
kommen til at kigge forbi. 
 
Til at runde året af, er der tradi-
tionen tro 30 km. gåtur, til dem 
der elsker en lille udfordring. 
 
Man kan læse mere om oven-
stående inde i Filuren. 
 
Med FDF hilsen  
Filur redaktionen 
 

 
Forside billede: Kredsopstart i Kredshuset – d. 24/8-2019 
 

 

www.randers2.dk 
 
Husk! Kredsens hjemmeside på www.randers2.dk, her vil kalende-
ren løbene blive opdateret med nyheder.  
På hjemmesiden kan du også finde indbydelser til ture, og forskelli-
ge 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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EEFFTTEERRÅÅRRSSTTUURR 
 
 
 

Igen i år vil FVF gerne inviterer alle FDF børn  
og deres ledere på tur til Djurs sommerland, 

for at fejre HALLOWEEN 

Lørdag d. 12. oktober 2019 

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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FVF afholder bankospil 

Fredag d. 8. november 2019  

fra kl. 19 til ca. 21 i Kredshuset. 

Der er 15 spil med sidegevinster. 

Alle børn og deres forældre &  

bedsteforældre er velkomne. 

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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Onsdag d. 2./9./23./30. okt., 6./13./20./27. nov., 
4./11. dec. Kl. 17:30 – 19:00 i Kredshuset. 
Tur: FVF udflugt d. 12. okt. 

Puslinge & Tumlinge 
 
Vi er kommet god i gang efter ferien, og er ved at finde os til rette 
med at have møde om onsdagen fra kl. 17.30 til kl. 19.00. 
 
Og vi er glade for at i alle har taget godt imod ændringen. 
 
Vi har være ved at prøve grænser af, TØR DU…. Eller har du modet 
til at sige fra? 
 

Begge dele er vigtigt at kunne og blev anerkendt 
 
Hvad er dette for et blad og hvordan ser træets 
frugter ud? Har et af de spørgsmål da puslingene og 
tumlingerne var på Natur løb, hvor alle sanser skulle 
bruges. 
 
Sener på året har vi planlagt at vi skal på udflugt på 
FDFs museum sammen med piltene. Og så skel vi 
have hemmelige møder hvor vi skal lave hemmelig-
heder.  

 
Husk at have tøj på, som må blive beskidt,  
og så vi kan komme ud i det gode danske  
efterårsvejr 
 
 
Med venlig hilsen 
Lederne 
 
Sara, Hans, Maja, Leif og Karin   
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Pilte 
 
Hej Pilte 
 
Først et stort velkommen til vores nye pilteleder. 
Vi har været så heldige at Sarah vil være leder hos piltene. 
 
Siden sommerferien har vi flyttet på de ti-
der vi mødes, og det er faktisk rigtigt rart. 
 
Vi har prøvet at tænde bål, prøvet at hugge 
brænde, fundet ud af hvordan man kan lave 
pizza på pande over bål. 
 
Vi har taget de første skridt hen imod at 
kunne lave nogle knob. 
 
Vi har været på tør du løb, og natur løb 
 
Så har vi leget, vi vil prøve om vi kan få tid til at lege hver gang - 
og gerne nye lege. 
 

Frem mod jul skal vi blandt andet på be-
søg  
på FDF museet, til gudstjeneste, på tur  
og meget mere. 
 
Det er en rigtig god ide at have tøj på,  
der kan tåle at blive beskidt og at være 
ude 
 
Hilsen 
Lederne  

Onsdag d. 2./9./23./30. okt., 6./13./20./27. nov., 
4./11. dec. Kl. 17:30 – 19:00 i Kredshuset. 
Tur: FVF udflugt d. 12. okt., Piltetur d. 15.-17. nov. 
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Væbnere & seniorvæbnere 
 
Vi har gang i bål og pandekager mm, sener skal vi på refleksløb og 
vi laver måske et Halloween græskar. 
 
Så har vi spille weekend i kredshuset hvor vi hygger os med div spil 
og film. 
 
Til jul laver vi juleting og hygger😊 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hilsen 
Brian  

Torsdag d. 3./10./24./31. okt., 7./14./21./28. nov.,  
5./12. dec. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset. 
Tur: FVF udflugt d. 12. okt., Spilleweekend d. 1.-3. nov. 
30 km. tur d. 30. dec. 
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 Senior 
 
Vi kan sige velkommen til Sara som ny senior.  
Mange kender allerede Sara som leder assi-
stent hos vores puslinge/tumlinge klasse.  
 
Den nye sæson startede vi med at kigge på 
mulighederne for uddannelse og kurser i FDF.  
 
Og efter alt det alvorlige, så har vi prøvet om 
vi kunne bage brød i kagedåser. Tossede idéer 
skal prøves af... men det var altså mere tosset 
end smart/praktisk.  
Idéer til flere tosse streger modtages gerne.... 
 
De mørke måneder skal vi bruge på at tænke planer for, hvordan 
gør vi FDF mere synlig i området også skal der selvfølgelig også 
spilles Uno og hygges.  
 
Husk vi skal have spille weekend sammen med væbner klassen, 
hvor vi skal stå for maden (de er ikke bange af sig)  
 

Man er altid velkommen til at kigge 
forbi senior klassen torsdag aften.  
 
Hans og Lisbeth  

Torsdag d. 3./10./24./31. okt., 7./14./21./28. nov.,  
5./12. dec. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset. 
Tur: FVF udflugt d. 12.okt., Seniorkursus d. 12.-19.okt., 
Spilleweekend d. 1.-3. nov. okt., 30 km. tur d. 30. dec. 
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Tør du

Tamburkorps
 
De få, men rå! 
  
Så er vi kommet godt i gang med den nye sæson :
  
Vi er ikke så mange, da der er nogle, som er taget på efterskole.
Men vi har fået nogle nye eleve
  
I øjeblikket øver vi rytmer, leger, tegner/maler og laver andre fjoll
de ting. 
  
Kunne du tænke dig at være med, så møder du bare op om mand
gen kl. 18.30. 

FDF Randers 2 Tamburkorps

 
 
 

 
 
 
 
 

 
      
 
 

Vi spiller på fløjter og trommer og leger, og du lærer noder.
Spørgsmål: Ring til Jeanette på tlf. 2241 7735

Se mere på www.randers2.dk
 

Kom og 
spil med 

os 

 

Tør du… 

Tamburkorps 

Så er vi kommet godt i gang med den nye sæson :-) 

Vi er ikke så mange, da der er nogle, som er taget på efterskole.
Men vi har fået nogle nye elever, så vi hygger os alligevel.

I øjeblikket øver vi rytmer, leger, tegner/maler og laver andre fjoll

Kunne du tænke dig at være med, så møder du bare op om mand

 
 

FDF Randers 2 Tamburkorps
 
 

  

 
 
 
 

Fra 9 år og opefter 
 

Vi spiller på fløjter og trommer og leger, og du lærer noder.
Spørgsmål: Ring til Jeanette på tlf. 2241 7735

Se mere på www.randers2.dk 

Kom og 
spil med 

 

Mandag
kl. 18.30 – 

FDF Randers 2 
Kredshus 

Langvangen 2 
8930 Randers NØ 

 

Vi er ikke så mange, da der er nogle, som er taget på efterskole. 
r, så vi hygger os alligevel. 

I øjeblikket øver vi rytmer, leger, tegner/maler og laver andre fjolle-

Kunne du tænke dig at være med, så møder du bare op om manda-

FDF Randers 2 Tamburkorps 

Vi spiller på fløjter og trommer og leger, og du lærer noder. 
Spørgsmål: Ring til Jeanette på tlf. 2241 7735 

Mandag 
 19.45 



 11

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lige om lidt begynder vi at øve julemelodier, så hvis du hører bjæl-
der og juleklokker i kredshuset om mandagen - Så er det ikke helt 
forkert. 
  
♪♫♪ Musikhilsen fra Tamburkorpsets instruktører ♪♫♪ 
  
  

  
 

Mandag d. 4./21./28. okt., 4./11./18./28. nov.,  
2./9. dec. Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset. 
Arrangementer: FVF udflugt d. 12. okt., 
Julestue i kredshuset, d. 30. nov.,  
30 km. tur d. 30. dec. 
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Sejlads 
 
 
Hiv-Ohøøøøøøj... Tre friske sejlere 
drog i d. 14.-15. september på tur til 
Kanaløen, som ligger ude midt i 
Randers Fjord, der hvor færgen sej-
ler mellem Mellerup & Voer. Vi lage-
de stærkt ud, med at sejle ud i en 
frisk vind, og med vinden i ryggen. Så i løber af to timer (inkl. fro-
kostpause ved Støvringdæmningen) var vi derude. Kommunen har 
fået bygget to shelters, som frit kan benyttes, samt etableret et 
madpakkehus og et fint toilet. Så det er blevet ren luksus at komme 
derud. Efter ankomst og kaffe-kage slapperas, røverhistorier og in-
spektion af de nye installationer, var det tid til at kokkerer lidt af-
tensmad. Og hvad er sejlernes yngling ret… Yeps, boller i karry er et 
godt gæt😊 Der blev på Trangia laver to forskellige varianter, både i 
den traditionelle farve der smagte af KARRY, samt en mere spæn-
dende grå udgave😊 Søndag var der blæst mere op, så da vi skulle 
hjem, valgte vi at sætte motor. På det sidste stykke sejlads gennem 
Dronningborg bredning, var der mindst en halv meter høje bølger, 
og Brian målte at vindstødene var op på 15,7 m/sek! 
Vi er også ved at kører på det sid-
ste, i forhold til at komme ud og 
sejle tirsdag aften. Det bliver ef-
terhånden hurtigt mørkt, så vi ikke 
kan nå at sejle så længe. Så som 
det ser ud nu, er tirsdag d. 8. ok-
tober sidste sejlads aften. 
 
Hilsen  
Over-WAYFARER- 
jolleskipperne   
Brian P. Villaden &  
Peter T. Nielsen

Tirsdag d. 1./8./22. okt., 5./19. nov., 3. dec.  
Kl. 18:30 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6. 
Tur: FVF udflugt d. 12. okt., 30 km. tur d. 30. dec. 



Kredsen rundt i 
 
FDF-Camp ved Sct. Peders Kirke:
I Randers Festuge var kredsen tilstede ved Sct. 
Peders Kirke med bl.a. pandekagebagning.
Kirken havde opstillet en Kirkehoppeborg, og 
der var et børneloppemarked.
 
Kredsopstart: 
Kredsopstarten i år var en overnatningstur i 
kredshuset. 
Og med besøg af børn udefra om lørda
Vi byggede vores lejr op med telte og raft
bord. 
Vi havde lejrbål med March & Lejr sange og små konkurrencer.
Lørdag gik med aktiviteter rundt om på grunden:

 Spille på instrumenter 
 Krympeplast 
 Lave mip mappere 
 Snitte i pinde 
 Lave raketsugerør  
 Walkie-Talkie bamseløb

Nordbyen samarbejder: 
En flok ledere har stået post for alle eleverne fra 
Nørrevangsskolen og nordbyens fritidshjem.
Opgaven lød på: 
Alle på holdet skal bage en pandekage over bål, 
og I skal hjælpe hinanden. 
I kan få hjælp af de flinke led
Alle 250 deltagere fik bagt en pandekage i løbets af 2,5 time 
 
Naturens dag: 
Vi har deltaget i Naturens dag på Nordre Fælled (Ved Myretuen)
Aktiviteten var pandekager over bål.
 

 

Kredsen rundt i juli kvartal … 

ved Sct. Peders Kirke: 
ge var kredsen tilstede ved Sct. 

Peders Kirke med bl.a. pandekagebagning. 
Kirken havde opstillet en Kirkehoppeborg, og 
der var et børneloppemarked. 

var en overnatningstur i 

Og med besøg af børn udefra om lørdagen. 
Vi byggede vores lejr op med telte og rafte-

Vi havde lejrbål med March & Lejr sange og små konkurrencer.
Lørdag gik med aktiviteter rundt om på grunden: 

 

Talkie bamseløb 

 
En flok ledere har stået post for alle eleverne fra 
Nørrevangsskolen og nordbyens fritidshjem. 

Alle på holdet skal bage en pandekage over bål, 
 

I kan få hjælp af de flinke ledere i de blå skjorter. 
Alle 250 deltagere fik bagt en pandekage i løbets af 2,5 time – 

Vi har deltaget i Naturens dag på Nordre Fælled (Ved Myretuen)
Aktiviteten var pandekager over bål. 

Hold Danmark Rent:
En torsdag aften i september 
brugt sammen med de friske væbnere, 
seniorer og ledere fra FDF Randers 2 
på Udbyhøj strand og digerne o
kring  
Vi fik samlet affald som en del af Hold 
Danmark Rent  
Vejret fra super godt 
lun vind og tørvejr -
man være   

13

Vi havde lejrbål med March & Lejr sange og små konkurrencer. 

 Der var drøn på! 

Vi har deltaget i Naturens dag på Nordre Fælled (Ved Myretuen) 

Hold Danmark Rent: 
i september blev 

brugt sammen med de friske væbnere, 
seniorer og ledere fra FDF Randers 2 
på Udbyhøj strand og digerne om-

Vi fik samlet affald som en del af Hold 

Vejret fra super godt - En blæsende, 
- Hvor heldig kan   
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Nissebanden 
 
 
Nu er det altså jul igen... 
 
Okay måske ikke helt, men vi nærmer os.... 
og i den forbindelse vil vi da gerne lige fortælle at FDF holder julestue 
d. 30/11 og 1/12... 
 
Der kommer en seddel med hjem sene-
re... men invitere allerede nu familie og 
venner på æbleskiver, gløgg og sodavand i 
vores cafeteria d. 30/11 eller 1/12, så skal 
vi gøre vores bedste for at skabe jule-
stemning og hygge omkring jer.  
 
Udover lidt godt til ganen, vil der blive 
solgt nisser, dekorationer og juletræer. 
 
De forældre som står bag ved julestuen, 
kalder vi "Nissebanden". Og de kunne godt 
bruge en hånd til at lave nogle fine julede-
korationer.  
Så har du evner i den retning og kan afse 
nogle timer en aften i uge 48, så skal du 
være mere end velkommen.  
 

Er du kreativ og kan du ikke få nok af jul og nisser, 
så mangler vi altid hænder som kan lave ting til jule-
stuen. Vi er god til at prøve forskellige ting af, og det 
er omkostnings frit for dig. Man kan være kreativ 
hjemme eller komme i kredshuset til fælles hygge 
med vi andre.  
Lisbeth kan kontaktes for mere information 
på lisbeth@randers2.dk 
 
 
Hilsen - Ung Nissen Lisbeth 
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FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn, 
Langvangen 2, 8930 Randers NØ 

 

 
Lørdag d. 30. november  

kl. 10.00-16.00 
Søndag d. 1. december     

kl. 10.00-16.00 
 

Nisser, 
engle, dekorationer,  
juletræer, gravpynt 

Hjemmelavede æbleskiver 
Tombola 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Julestuen 2   19 

 

Overskuddet fra  
Julestuen støtter  

børnearbejdet i kredsen 
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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 ar-
bejde. 

 Vi taler desværre en hel del om penge, men her må man tænke på, at vores  
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 invite-
ret. 

 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 mu-
lige hjælp til kredsen. 

 Dette betyder dog ikke, at man binder sig til at arbejde, vores arbejde er udeluk-
kende 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 ad 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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Opfordring eller 
udfordring... 
 
FDF Randers 2 går hvert år d. 30/12 en 
god lang nytårs tur på 30 km.  
Skal du og dit barn deltage? 
 
Børn fra væbner klassen og op, kan del-
tage alene.  
Yngre børn skal have en forælder med.  
 
Det er ikke en umulig tur at gå, men det 
er en fordel at man er vant til at være ak-
tiv... og derfor kunne det være en idé at 
begynde træningen nu... 

 
Alle børn får et mærke til skjorten for at have gennemført.  
Hvis man undervejs må udgå pga. skade, har vi sørget for at der kan 
tilkaldes hjælp til hjemtransport.  
 
Det plejer at være en super hyggelig dag, hvor der er mulighed for at 
få julens mad brændt af, det er noget man kan være sammen om 
som familie... også er der ovenikøbet gratis at deltage (forplejning og 
drikke medbringer man selv i rygsækken)  
 
Tag fat i en leder hvis du har spørgsmål 
 
Lisbeth  
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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 spr

de 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 

Måske ikke, men nu får du chancen for at få 
leder. Der vil her i Filuren komme en række små artikler om kredsens 
ledere, og at lederne faktisk også laver andet end FDF

 

 

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 spr
de energi og sit altid gode humør? 
At han/hun kommer med en aktivitet, som du deltager i til FDF 

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 
. Der vil her i Filuren komme en række små artikler om kredsens 

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?
 

Mange af børnene (Og deres forældre) kender kun lederne fra de 

at han/hun altid møder til de ugentlige møder med en sprudlen-

At han/hun kommer med en aktivitet, som du deltager i til FDF 

At han/hun spørger, hvordan det er gået siden sidste møde? 

lidt mere at vide om din 
. Der vil her i Filuren komme en række små artikler om kredsens 

at lederne faktisk også laver andet end FDF  

Vi har stillet nogle spørgsmål til 

Hvem er du leder for? 
Hvornår startede du som   

Hvilket arbejde har du,  
eller hvad studerer du,  
når du ikke er leder i FDF?  
Har du andre interesser? 
Hvad er din yndlingsfarve? 
Hvad er det bedste ved at 
være leder i FDF? 
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Peter Nielsen 

 
1. Hvem er du leder for? 
I øjeblikket er det Sejladsafde-
lingen, har tidligere været le-
der hos Senior-, Væbner- og 
Puslingeklassen 
 
2. Hvornår startede du som 
FDFer? 
1991, så har haft 25-års jubi-
læum (uha uha!!) 
 
3. Hvilket arbejde har du, eller 
hvad studerer du, når du ikke 
er leder i FDF?  
Er udlært klejnsmed, men har 
været lokomotivfører siden 
2002, og er hos DSB (af alle 
udskældte steder😀). 
 
4. Har du andre interesser? 
Udover FDF, har jeg også lidt 
med modeljernbane at gøre og 
interessere mig for historien 
omkring 2. verdenskrig. 
 

5. Hvad er din yndlingsfarve? 
Hmm… Det bliver jo nok blå… 
 
6. Hvad er det bedste ved at være leder i FDF? 
Det sociale fællesskab😊 
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Forkyndelse 
 

Når man bor i Danmark, har man svært ved at forestille sig 
at fejre jul  et sted med sol, lys og varme dagen lang. Vi 
synes, at når det er jul skal der også være mørke og kolde 
dage. Vi drømmer altid om sne når vi nærmer os julen og 
hører man vejrudsigten i fjernsynet, så snakker de meget 
om eventuelt sne til jul. Det synes vi hører med. Julen har 
både noget med mørke og lys at gøre. Det kan være en for-
del at være dansker og bo i Danmark i december for der er 
nemlig mørkt og så har vi måske lidt nemmere ved at for-
stå, hvad det er Esajas siger i dagens bibelvers. Han siger 
noget om et folk der vandrer i mørket og imens de går der i 
mørket skal de se et stort lys, det lys skal skinne for dem. 
Folket kunne være os danskere, men 
det er faktisk Israels folk som Esajas mener her.  
De havde ikke sådan bogstaveligt talt mørke, men de 
manglede en der kunne fortælle dem hvad der var rigtigt og 
forkert. De manglede Jesus. Lyset som de skal se, det er 

faktisk Jesus. Jesus skulle komme til verden og skinne for folket, så-
dan at de kunne finde den rigtige vej og gå på den.  
Vi har jo brug for lys for at komme de rigtige steder hen.  
Det er ret fantastisk, at Esajas kan sige disse ting mange hundrede år 
før Jesus egentlig bliver født. Esajas var en profet og hans arbejde var 
at give beskeder fra Gud til mennesker.  
Gud vil gerne sige noget til os mennesker og det 
har han brugt blandt andet Esajas til. Det er vig-
tigt for os, at holde fast i julens egentlige midt-
punkt – nemlig Jesus. Jesus blev født julenat og 
derfor holder vi jul. Jesus er lyset, han skinner for 
os mennesker.  
Vi tænder lys her i den mørke tid og det er jo for 
at kunne se noget, men også for at hygge os 
sammen. Når vi tænder lys i juletiden, så må vi 
huske på Jesus. Jesus blev født for at vi menne-
sker skulle kunne finde vej til Gud.
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 1 

Sejlads 

2 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

3 

Væbner 

Senior 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Sejlads 

9 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

10 

Væbner 

Senior 

11 

 

12 

Senior-
kursus 

FVF 
Efterårstur 

13 

Senior-
kursus 

14 

Senior-
kursus 

Ledermøde 

v/TBK 

15 

Senior-
kursus 

16 

Senior-
kursus 

17 

Senior-
kursus 

18 

Senior-
kursus 

19 

Senior-
kursus 

20 

 

21 

 

22 

Sejlads 

23 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

 24 

Væbner 

Senior 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

TBK 

29 

 

30 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

31 

Væbner 

Senior 

 

 

 

 

 

 

Kalender oktober 
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Kalender november 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

    1 

Væbner & 
Senior tur 

2 

Væbner & 
Senior tur 

3 

Væbner & 
Senior tur 

4 

TBK 

5 

Sejlads 

6 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

7 

Væbner 

Senior  

8 

FVF Banko 

9 

 

10 

 

11 

TBK  

12 

Ledermøde 

v/Sejlads 

13 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

14 

Væbner 

Senior 

15 

Piltetur 

16 

Piltetur 

17 

Piltetur 

18 

TBK  

19 

Sejlads 

20 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

21 

Væbner 

Senior 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

TBK 

26 

 

27 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

28 

Væbner 

Senior 

29 

 

30 

Julestue 
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

     

 

 

 

1 

Julestue 

2 

TBK 

3 

Sejlads 

4 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

5 

Væbner 

Senior  

6 7 

 

8 

 

9 

TBK  

10 

 

11 

Pusling 

Tumling 

Pilte 

12 

Væbner 

Senior 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

  

17 

 

18 

 

19 

Leder- 
afslutning 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

Jule 
aften 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

 

Kalender december 
 

  



 24

Kontakt 

Kredsen 
 
Kredshuset 
Langvangen 2 
8640 3352 
 
Kredsledelsen 
Leif Laursen 
(kontaktperson) 
2530 7243 
 
Kredsformand 
Karin Nielsen 
2062 9015 

frukmn@gmail.com 
 
Kredskasserer 
Jeanette Laursen 
kasserer@randers2.dk 
 

Kredshusbestyrelsen 
Michael Hougaard 
4064 0981 
kredshuset@randers2.dk 
 
 

Klasselederne 
 
Puslinge (5-6 år) 
Tumlinge (7-8 år) 
Onsdag kl.17.30-19.00 
Leif Laursen 
2530 7243 
 
Pilte (9-10 år) 
Onsdag kl.17.30-19.00 
Søren Carøe 
2148 4447 
 
Væbner & 
Seniorvæbner (11-14 år) 
Torsdag kl.19.00-20.30 
Brian Villadsen 
2093 3375 
 
Senior (15-18 år) 
Torsdag kl.19.00-20.30 
Lisbeth Christensen 
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 
 

Andet 
 
Landsforbundet 
Rysensteensgade 3 
1564 København V 
3313 6888 
 
Blokhuset  
Lisbeth Christensen 
2072 0139 
 
Forælder- &  
VenneForeningen(FVF) 
Birthe Fihl-Jensen 
8119 1083 
 
Nissebanden 
Lisbeth Christensen 
2072 0139 
 
FDF Museet Randers 
Blegdammen 3 
8900 Randers 
 


