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I dag er vi samlet for at markere at en nye FDF sæson starter i Silkeborg 2 og for to måneder siden 

var vi samlet for at afslutte sæsonen. Det giver lejlighed til at tage en tilbagekig på hvad der har rørt 

sig i kredsen og bestyrelsen det sidste år. Hvis man spørger børnene vil de fleste nok tænke tilbage 

på sommerlejreren, for det er der hvor den står på FDF fra morgen til aften i 5 dage. I år fik børnene 

oplevelsen af, at rejse jorden rundt på 5 dage.  

Vi skal huske at sige lederen 1000 tak for at de har taget vores børn med på en uges sommerferie. 

Børnene har haft mulighed for at bade, købe i tutten, høre gode fortællinger, tage på løb, stille sig 

op og lave en sketch foran 60 andre mennesker og meget mere.  

Vi i bestyrelsen er meget taknemlig for at vores børn har mulighed for at komme her hver uge hvor 

de møder leder og hjælpe leder der har lyst til at give vores børn en masse forskellige oplevelser der 

bygger på: 

- fællesskab – Leg og forkyndelse    

selv de helt små børn har også muligheder for at mærke suset af at være FDFér for de har mulighed 

for at gå til familie FDF om søndagen, her kan man tage mor,far og ens andre søskende med. familie 

FDFérne mødes ca. 7 gange om året i tidsrummet 14 til 16     

Sidste år i august havde kredsen inviteret Gødvad og Dybkærs 3-4 klasser på besøg, på skift i to 

timer. Målet med dagen var at vise hvad FDF er og at vi gerne vil indbyde flere børn til at være med 

i fællesskabet.      

Man møder fællesskabet på mange forskellige måder og i mange forskellige størrelser. Og det er 

både når man er barn, ung, leder, bestyrelse, forældre eller når man er med i syslerne eller er med 

i Møgelø´s bestyrelse  

Billeder:  

Syslerne er en lille flok damer der mødes i er periode hver tirsdag kl. 19. De laver sysle rier som 

børnene har mulighed for at vinde i tombolaen til Kredsen julestue. Bestyrelsen har i år haft til 

opgave at finde en person der ville gå ind i arbejde med at side med i Møgelø´s bestyrelse. For i 



tidernes morgen var det FDF Silkeborg 1 og Silkeborg 2 der købte Møgelø. Vi har været så heldig at 

Jacob har takket ja til at være med til arbejde for det fantastiske sted.  

I bestyrelsen har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder i det forgangene år. Vi har været inviteret til fælles 

leder bestyrelsestur til Møgelø og ledernes julefrokost. 

Marianne og Jeg har været afsted til Y´s mens fødselsdag, det var ikke en traditionel fødselsdag hvor 

vi skulle komme med en gave, det var en fødselsdagsfest hvor vi som forening modtog en check på 

23000 kr. pengene har været øremærket til indkøb af sangbøger, musikinstrumenter og skabe til 

rum 23.  

Pengene vi har modtaget fra Y´s det gøres kun muligt fordi at de driver Y´s men´s genbrugsbutik på 

A. C. Illumsvej hvor vi har mulighed for at ansøge om penge hvert år sammen med de andre kirkelige 

børne- og ungdomsorganisationer der er her i byen. Så husk næste gang at du har nået der er for 

godt til at køre på lossepladsen så forære det til deres genbrugsbutik.   

Vi har haft inviteret jer forældre til arbejdsdag i kredshuset og vi vil gerne sige jer tak for at i bakker 

op når vi spørger efter en ekstra hånd eller når vi indbyder jer til et fællesarrangement. Vi har været 

rigtig glade for at kunne give jer muligheden for at komme over og hente jeres børn på 

sommerlejreren hvor i kunne se det fantastiske sted og se hvor jeres børn har leget. Vi i Bestyrelsen 

håber på at I har lyst til at hjælpe os med at gøre lejreren hovedrent til foråret. For med fælles hjælp 

fra lederne, bestyrelsen og forældre vil vi tjene 18000 kr. på at løse opgaven.  Samtidig vil vores børn 

få mulighed for at nyde øen en ekstra gang.  

Kredsen er begyndt at udleje kredshuset til Rodulfsteiner Børnehaven, det betyder at der kommer 

10 til 15 børnehavebørn alle hverdage og bruger vores faciliteter. For leje af kredshuset vil 

kommunen betale os et nyt køkken til kredshuset. Det er en af de ting der vil ske i det kommende 

år. Samtidig i det forgangene år har det været nogle trofaste byggeherre der har brugt aftner og 

weekender på at komme og bygge et større bålhus som også indeholder shelters. Jeg vil gerne takke 

Johnny, Frank, Lars og Niels for at det store stykke arbejde. Jeg håber på at det er tydeligt at mærke 

at her i FDF Silkeborg 2 findes der en masse energi og at det bliver brugt på at være sammen på 

kryds og tværs og at det er et rart sted at være. Lederne nyder at spise sammen om mandagen det 

giver dem god energi til at lave mere FDF. Jeg vil benytte lejligheden til at sige dem 1000 tak for det 

stykke frivillige arbejde de laver. 



I dag skal vi også have valg til bestyrelsen, bestyrelsen har bestået af følgende det forgangene år  

Marianne kassere  

 Bettina bestyrelsesmedlem 

Mette sekretær, hun kunne ikke være her i dag pga at hun har en søn der starter på 

efterskole  

Conni bestyrelsesmedlem 

Rikke og Frank sidder med som kredsledelse – Frank er pt sygemeldt 

Britta som leder repræsentant  

Kamila sidder med som repræsentant fra Alderslyst kirke 

Og jeg selv som formand  

 

Når man sidder med i bestyrelsen får man mulighed for at få et blik ind i organisationen og blive en 

del af det fællesskab lederne har imellem og være med til at bakke op om den forening som ens 

barn er meldt ind i. Hvis man siger ja til bestyrelse så er det måske ens barn der har hjulpet til med 

at pyntet op før julestuen. For ens mor eller far har hjulpet med at gøre klar sammen med lederne 

og de andre bestyrelsesmedlemmer.   

Som bestyrelse har man bl.a. ansvaret for kredsen økonomi. Bestyrelsen skal hjælpe til, så lederne 

har de rammer de har behov for, for at de kan lave gode aktiviteter for vores børn.      

Samtidig med har man mulighed for at være med til at præge hvilke værdier lederne skal møde 

vores børn med, man kan læse om værdierne på kredsens hjemmeside eller vi i bestyrelse kan være 

med til at arrangere hvilke aktiviteter og form vores familie weekend skal indeholde.  

Kredsbestyrelsen har bl.a. ansvar for kontakt til forældregruppen. Det gør vi ved at lederne og 

bestyrelsen afholder arrangementer hvor børnene får mulighed for at have mor og far med til FDF.   

Senere bliver det tid til, at der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen da Mette ikke ønsker at 

genopstille. Jeg vil gerne sige hende tak for indsatsen og glæder mig over at hun forsat gerne vil give 

en hånd og jeg vil sige Henrik tak for at han har villet været kredsen revisor i mange år og være med 



til at sikre os at regnskaberne har stemt. Jeg ser frem til at yde og nyde nye oplevelser med kredsen 

i det kommende år.    

  


