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Filuren januar - marts
Redaktion:
Peter Nielsen

Godt nytår, og velkommen til
FDF året 2020.

Filuren Udgives af:
FDF Randers 2 Sct. Peders sogn
Langvangen 2
8930 Randers NØ

Året vil, som så mange andre,
byde på en masse spændende
FDF oplevelser, for både små og
store.

Stof til Filuren sendes til:
filuren@randers2.dk

En særlig opfordring, skal der
lyde, til at bakke op om
kredsens årsmøde og
Kredshusets generalforsamling,
onsdag d. 4. marts.
Det er her, at man som forældre, vil kunne gøre en forskel for
sit barn i FDF Randers 2.
Læs mere om arrangementet på
side 9, 10 & 11.

Deadline til Filuren
Nr. 2 - 2020:
20. marts 2020
Filuren udkommer omkring
d. 1. i nederstånde måneder.
Januar
April
August
Oktober

Med FDF hilsen
Filur redaktionen

Forside billede: Julestuen – d. 30/11-2019

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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Puslinge & Tumlinge
Onsdag d. 15./22./29. jan., 5./19./26. feb.,
4./11./18./25. mar. Kl. 17:30 – 19:00 i Kredshuset.
Tur:

Pilte
Onsdag d. 15./22./29. jan., 5./19./26. feb.,
4./11./18./25. mar. Kl. 17:30 – 19:00 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 9
fremmødte, der var ude at gå 30 kilometer, d.
30. december.
Den 24.-26. 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. 16./23./30. jan., 6./20./27. feb.,
5./12./19./26. mar. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Væbnerstævne d. 24.-26. jan.
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Senior
Kære seniorer
Så er 2019 skudt i gang, og vi har fået et helt nyt år at tage af.
Vi sluttede 2019 med at snakke om
"hvordan får vi gjort opmærksom på
FDF?" Og det skal vi arbejde med i 2020.
Men resten af de tomme blade i kalenderen, skal I være med til at udfylde.
Hvad er dine FDF ønsker for 2020?
Lad os høre hvad du kunne tænke dig.
Vi skal f.eks. have lagt hovederne i blød om, hvad vi vil udfordre
væbner klassen i til sommerafslutningen...
Nu har vi vundet i "tegn og gæt" så mange gange
Husk reglen "Hvis der er sne, skal vi ud og lege" altid...
Godt nytår
Hans og Lisbeth

Torsdag d. 16./23./30. jan., 6./20./27. feb.,
5./12./19./26. mar. Kl. 19:00 – 20:30 i Kredshuset.
Tur: Væbnerstævne d. 24.-26. jan.
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Tamburkorps
Det går mod lysere tider …
Julemelodierne er pakket væk, og vi går lysere tider i møde.
Nu står den på repertoireøvning, og når det er blevet lyst nok, så
skal vi i gang med marchtræningen :-)
Vi har i efteråret kun spillet til kredsens julestue.
Her spillede vi en koncert med julemelodier.
Og en af vores elever havde debut på et arrangement med tamburkorpset. Det er altid spændende at spille med tamburkorpset offentligt for første gang. Der er publikum - Og der er publikum, som
klapper - og filmer. Men det gik godt :-)
I foråret har vi foreløbig kun et enkelt spillearrangement - Nemlig
FDF Væbnerstævne. En marchtur i mørke (Og måske i snevejr)
Måske kommer der også en weekendtur til tamburkorpset.
I hører nærmere.
Vi vil jo gerne være flere - Så har du lyst til at lære at spille musik,
lege, være fjollet og have det sjovt, så kom forbi en mandag aften

♪♫♪ Musikhilsen fra Tamburkorpsets instruktører ♪♫♪

Mandag d. 13./20./27. jan., 3./17./24. feb.,
2./9./16./23./30. mar. Kl. 18:30 – 20:45 i Kredshuset.
Arrangementer: Væbnerstævne d. 25. jan.
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Sejlads
Hiv-Ohøøøøøøj...
Godt nytår, og velkommen til 2020.
Bådene står nu og hygger sig under deres presninger, og glæder sig
til at blive pakket ud, så de igen kan komme ud og få vand under
kølen. Imens de står der og glæder sig, skal vi i gang i sejlads kælderen, med at få gjort padler, ror, rorpinde og sværd klar. Det vil sige at træet skal slibes og have en omgang ny lak, så det kan holde
til at komme i kontakt med vandet igen.
Når alt dette er på plads, skal vi have samlet bådene, så vi er klar til
at sejle fra d. 1. maj :o)
Men mon ikke der også bliver tid til lidt sejladsteori, knob og kage.
Hilsen
Over-WAYFARERjolleskipperne
Brian P. Villaden &
Peter T. Nielsen

Tirsdag d. 21. jan., 4./18. feb., 3.-17./31. mar.
Kl. 19:00 – 20:30 i Sejlcenteret Holbækgårdsvej 6.
Tur:
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Generalforsamling i
FDF/FPF’s kredshus

FDF/FPFs Kredshus
Langvangen 2
8930 Randers NØ
kredshuset@randers2.dk

Randers d. 5. januar 2020
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i den selvejende institution ”FDF/FPF’s kredshus”.
Generalforsamlingen afholdes i Kredshuset onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.30
(umiddelbart efter kredsens årsmøde).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg:
• Bestyrelsesmedlem for 2 år – Peter Nielsen modtager genvalg.
• Bestyrelsesmedlem for 2 år – Michael Hougaard modtager genvalg.
5. Valg af bilagskontrollant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen
– sendes på kredshuset@randers2.dk.
Generalforsamlingen begynder med spisning og derefter kredsens årsmøde.
Kredshusets generalforsamling vil ca. være kl. 18.45.
Vi håber at se mange til generalforsamlingen.
På Kredshusbestyrelsens vegne
Michael Hougaard

Kredshusbestyrelsen mødes ca. 4 aftener samt én dag årligt
og holder bestyrelsesmøde, og går lidt til hånde i kredshuset.
Herudover har vi hver en måned, hvor vi slår græs på grunden.
I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 40 64 09 81, hvis I har spørgsmål.
Med venlig hilsen - Michael Hougaard
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FDF Randers 2
Langvangen 2
8930 Randers NØ

Må FDF Randers 2 byde familien på middag?
Så vil vi gerne se jer d. 4. marts 2020 kl. 17.20-19.00 i kredshuset.

Her vil I have mulighed for under spisningen at møde forældre, børn,
de skøre ledere og bestyrelsesmedlemmer, som dit barn er omkring til ugemøderne,
på ture og sommerlejr.
I skal blot komme med godt humør, nyde at maden står på bordet, børnene og
opvasken er der andre, som tager sig af.
Efter aftensmaden vil alle voksne gå videre til årsmøde
afholdt af kredsens bestyrelse og kredshusets bestyrelse,
mens at alle børn og unge vil fortsætte over i leg og sjov
på tværs af aldre.
På årsmødet vil der blive
afholdt valg til
bestyrelsen, og vi vil
gerne opfordre jer forældre
til at overveje, om du er den næste
forælderrepræsentant i bestyrelsen.
Det er dit barns mulighed for at få en stemme i
bestyrelsen, og DU vil blive en del af et fantastisk fælleskab af
ledere og andre bestyrelsesmedlemmer.

”Dine kompetencer giver dig mulighed for at sætte ind lige dér, hvor du er motiveret
for at løse opgaver”
Arrangementet er gratis.
Af hensyn til mad, vil vi gerne have jeres tilmelding senest d. 27. februar 2020.
Tilmelding sker med medlemmets navn og antal personer til lisbeth@randers2.dk
Har du spørgsmål? I kredshuset kan du træffe Jeanette om Mandagen, Søren – Karin
og Leif om Onsdagen og Lisbeth om Torsdagen.
Vi håber på at se jer alle til en hyggelig aften

Vel mødt
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Kredsbestyrelsen og kredshusbestyrelsen
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FDF Randers 2
Langvangen 2
8930 Randers NØ

Kredsbestyrelsen:
Du skal bruge dine kræfter, hvor du mener dine kompetencer er givet bedst ud.
Det giver dig mulighed for at sætte lige ind dér, hvor du er motiveret for at løse
opgaver.

Kredshusbestyrelsen:
Man hjælpes af med vedligholdelse og hækklipning.
Rengøring klares af en udenfor bestyrelsen.
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Min FDF oplevelse...
Ja så er der en oplevelse mere
på kontoen med FDF.
I dag d. 30/12 har jeg deltaget i
den traditionelle 30 km tur.
Blev i dag spurgt "Hvor mange
gange har I egentlig gjort det
her?" Og jeg måtte ærligt svare
"Jeg ved det faktisk ikke, men
jeg tror at jeg efterhånden har
gået 20 gange"
Og det er som nok heller ikke helt galt.
Det er gået hen og blevet en tradition, som jeg tager en feriedag, for
at kunne deltage i.
Undervejs snakkede jeg med alderspræsidenten om at det jo
nærmest var blevet en helligdag
for os... "Det er da ligeså sikkert
at vi skal gå 30 km, som vi skal
danse om juletræet d. 24/12" fik
jeg sagt.

Og så måtte jeg faktisk indrømme at netop i 2019, havde jeg
ikke danset om juletræet.
Men 2019 blev så også første
gang, hvor jeg ikke fik gennemført mine 30 km... Men måtte
udgå efter 21,4 km.
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Om jeg udgik pga. jeg er en kontor flødebolle, som aldrig bevæger
mig, om det var vabler på fødderne, om det var af træthed eller noget
helt andet - det er der ingen som tænker på.
Og det er det som er fedt... sammenholdet, snakken om vejr og vind,
snakken om de tidligere gåture, skulderklap fordi man kommer afsted, skulderklap og anerkendelse når man må opgive og sige "Jeg
stopper her"
Der er nemlig ingen som siger,
at man skal gå med hele vejen.
Tidligere år har jeg været med til
at give anerkendelse til andre
som nåede grænsen før de 30
km, og ros for at de tog med og
prøvede til... I år var det mig
som kunne tage imod resten af
holdet med flag i kredshuset, da
de rundede 30 km.
Det er fuldstændig ligegyldigt, om du kan gå 5, 10, 20 eller 30... der
vil være masser af røverhistorier, latter og hygge undervejs.
Det vigtigste er at du har mod på at prøve...jeg kommer i hvert fald,
nu har jeg igen et år til at træne flødebolle formen op...
Derfor vil jeg gerne opfordre DIG til at tage med d. 30/12-20 kl. 7.30
fra kredshuset.
Lisbeth Christensen
PS. Det positive i at måtte
udgå, det er at jeg får et 20
km mærke til min skjorte,
som jeg ikke har i forvejen.
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Kredsen rundt i oktober kvartal …
Tur til Djurs Sommerland med FVF
(Forældre- og venneforeningen):
Lørdag i efterårsferien gik turen til Djurs Sommerland.
Kredsens Forældre- og venneforening havde inviteret alle medlemmer
af kredsen en tur i Djurs Sommerland.
FDF Midtvejsdebat:
Kredsens formand for bestyrelsen, kredsens kasserer og en af kredsens kredsledere har deltaget i FDF Midtvejsdebat.
Hvad er Midtvejsdebat?
Midtvejsdebatten er et arrangement, som Landsforbundet FDF afholder imellem 2 landsmøder.
Temaet for debatten var Tro.

FDF Julestue:
Julestuen blev, som sædvanlig,
afholdt i starten af december måned.
Kredsen tjente en skilling til børnearbejdet det kommende år.
FDF Juleafslutning:
Ugen før jul mødtes vi alle til fælles juleafslutning.
Hyggelig aften med god mad
(Som alle havde medbragt), lotteri og aktiviteter i kredshuset.
30 km den 30.:
Traditionen tro blev der gået 30
km den 30. december.
9 seje vandrere drog afsted i solskin og blæsevejr.
7 gennemførte og et par
stykker måtte hentes hjem
efter 21,4 km.
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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 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 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, vores 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 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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Forkyndelse
I dag skal i høre om en dreng, lad os kalde ham
Jens, var en værre rod. Han drillede, han kom i
slagsmål, han bandede, han var tarvelig, han
stjal og han gjorde alt det man ikke må. En dag
fik hans forældre nok og gav op på at opdrage
ham. Så Jens blev sendt på børnehjem. På børnehjemmet mødte han en voksen der hed Henrik.
Henrik sagde ”Jeg kan ikke tvinge dig til at opføre
dig ordentligt. Men du skal forstå at der er konsekvenser af alle handlinger du gør. Så, for hver gang du gør noget du ikke må, slår jeg et
søm i dørkammen til dit værelse”. Jens grinede, for hvilken forskel
gjorde det? Så han fortsatte med at stjæle, komme i slagsmål, pjække og komme i dårligt selskab. Ingen vidste hvordan, men hver gang
fandt Henrik ud af det, og uden at sige noget gik han stille og roligt
ind og hentede et søm, og slog det i dørkammen, sådan som han
sagde han ville. Det her stod på et godt stykke tid. Og Jens’ dørkarm
var til sidst fyldt med søm. Små søm, store søm, bøjede søm, rustne
søm. En dag så Jens hvordan hans dørkarm så ud i sammenligning
med de andre børns døre. Hans dørkarm var grim og han blev faktisk
ret ked af det. Så gik han til Henrik og spurgte hvad han kunne gøre
for at slippe af med sømmene. Henrik lavede en aftale med Jens: ”For
hver gang du gør en god handling, fx hjælper en ven, stopper et
slagsmål, er sød ved dine forældre eller noget andet, så fjerner jeg et
søm fra din dørkarm”. Den aftale blev de enige om. Og Jens syntes
faktisk det var en god aftale. Han gjorde sig umage for at være en
god ven, holdt op med at slås og stjæle, og var sød ved sine forældre.
Og efterhånden forsvandt sømmene fra dørkarmen. Til sidst kom dagen hvor Henrik kunne trække det sidste søm ud af Jens’ dørkarm.
Jens havde glædet sig til den dag. Men da han så det sidste søm
komme ud, følte han faktisk slet ikke den glæde han havde forventet.
For alle hullerne fra sømmene var der jo endnu. Hans dørkarm var
stadig grim når man sammenlignede den med de andre børns. Han
gik til Henrik, og Henrik sagde: ”De mærker du ser i din dørkarm, er
mærker du har sat hos andre mennesker, ved ikke at behandle dem
ordentligt. Vi kan godt spartle og male din dørkarm så den bliver pæn
igen, men de mærker du har sat hos andre mennesker ved at såre
dem, vil altid være der”.
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Kalender januar
Mandag

6

Tirsdag

7

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Lederweekend

Lederweekend

Lederweekend
Mønstring

13

14

TBK

15

16

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

17

18

19

24

25

26

Væbnerstævne

Væbnerstævne

Væbnerstævne

Pilte

20

21

22

23

TBK

Sejlads

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

Pilte

27
TBK

28

29

30

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

Pilte

18

31

Kalender februar
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

3

4

5

6

TBK

Sejlads

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

Lørdag

Søndag

1

2

7

8

9

Pilte

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

TBK

Sejlads

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

Fastelavn

Pilte

24
TBK

25

26

27

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

28

29

1. mar.

Pilte
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Kalender marts
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lørdag

Søndag

2

3

4

5

6

7

8

TBK

Sejlads

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Pilte

9

10

TBK

11

12

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

Pilte

16
TBK

17

18

19

Sejlads

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

Pilte

23

24

TBK

25

26

Pusling

Væbner

Tumling

Senior

Pilte

30

31

TBK

Sejlads
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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
4064 0981
kredshuset@randers2.dk

Pilte (9-10 år)
Onsdag kl.17.30-19.00
Søren Carøe
2148 4447

Blokhuset
Lisbeth Christensen
2072 0139

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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