Formandens beretning for 2011
Endnu et år er gået, der er sket mange ting i kredsen igennem det år der er gået.
Odense 14. kreds har hjemsted i Thomas Kingos sogn. Hvor vi henter den største del af
vore medlemmer.
FDF arbejder fortsat blandt børn og unge på et folkekirkeligt grundlag.
Thomas Kingos sogns menighedsråd stiller lokalerne i kælderen til rådighed for FDF
kredsen. Hvilket vi er meget taknemmelige for, her igennem ved vi at menighedsrådet
drager stor omsorg for kredsen.
FDF er et af mange tilbud til sognets børn og unge, og vi er ikke alene, det ses alene på
det antal børn vi er i kredsen i øjeblikket, selv om vi i kredsen arbejder helhjertet med
agitation af nye børn og unge til klasserne. Så er det fortsat en stor opgave, når der er så
mange tilbud.
Sidste år så det ud til at vi i kredsen var langt nede. Her har det sidste år budt på mange
aktiviteter og tilgang til kredsen, som nu gør at vi i kredsen både kan og tør se fremad.
Sidste år så det ikke godt ud, når vi kiggede på vores ledersituation, men det er her hen
over vinteren vendt. Vi har fået en ny leder i Malena til Puslinge – Tumlinge klassen, så vi
der nu har 2-3 ledere. Dog er intet godt for at der også støder andet til, Jon har på grund af
sygdom, været tvunget til en pause i lederskabet for Væbnere og Seniorvæbnere, så her
stod Mads alene med de to klasser, og her har Mads bror Lars og en tredje Christian
Greve, trådt til, så også her har vi fået 2 ledere mere ind i Kredsen. Det kan godt være at
de ikke bemærker det, men vi i bestyrelsen sætter en stor pris på både de nye som de
gamle lederes indsats i kredsen.
Omkring vores ledere og ledersituation, arbejder vi på at skabe bedre vilkår og plads til
udvikling. Vi søger på livet løs efter nye ledere til kredsen, men skulle der blandt
deltagerne i aftens møde, være en eller to kontakter til en potentiel leder for kredsen, så vil
vi meget gerne i forbindelse med dem.
Kredsens hytte – Kildehuset – der er det gamle hus fortsat i en mindre god stand, det
bekymrer os fortsat meget. Dog har vi gennem Odense Kommune fået et mindre tilskud,
der gjorde, at vi kunne få sikret taget på det gamle Kildehus, og at vi nu i en 5-6 år kan
samle midler sammen, til en reel udskiftning, her har kommunen givet kredsen tilsagn om
støtte.
I juni havde vi et FDF Roadwalk arrangement, hvor børnene i kredsen skulle gå
henholdsvis 5, 10 og 15 kilometer, indenfor 2 timer. Her skulle børnenes strækninger
sælges til forældre, naboer, venner, kollegaer og bekendte m.m., og ved afslutningen blev
der trukket lod mellem nogle usædvanlige flotte sponsorpræmier, blandt dem der havde
sponseret en strækning for et af børnene. Et hyggeligt arrangement, som vi gerne
gentager i sommeren 2012. Vi arbejder på et arrangement der modsvarer FDF Roadwalk,
men dette vil i år blive lagt i starten af den nye sæson efter sommerferien.

Midt i juli var kredsen på den årlige sommerlejr, i 2010 gik turen til Højbjerg på Langø.
Kredsen har siden 2009 holdt sommerlejr sammen med 3 andre kredse. Den sidste dag
var forældre budt ind til fælles spisning og dagen sluttede med fælles underholdning, før
hjemturen.
I starten af august afholdte kredsen et sommer loppemarked, dette har vi i bestyrelsen
valgt at gentage i år, det bliver d. 28. Maj 2011.
Og midt i november afholdt vi i kredsen et cykelnatløb for Væbnere, her var inviteret
Væbnere fra de andre små kredse i Odense. Ingen blev dog sluppet løs i trafikken før end
cyklerne var efterset og fundet i orden. Der er kreeret en forkromet økse, som
vandrepokal, som vinderne kunne tage med hjem. Det var en spændende aften for alle de
Væbnere der var med.
I juledagene havde kredsens børn forberedt en julekrybbe, der var mange ideer om,
hvordan den skulle formes, men trods lidt rationalisering blev det til et godt resultat. Jeg er
sikker på at julekrybben er kommet for at blive, men også at den vil gennemgå en
udvikling med tiden.
Vi havde i kredsen sat d. 18. Og d. 19. marts af til arbejdsdage ved Kildehuset, hvor der
skulle skiftes tag på det skur vi har bagved det nye Kildehus. Vi havde ved den lejlighed
valgt ikke at sætte mere i gang, og derfor har det ikke været annonceret. Det var et par
hyggelige dage, hvor dem der deltog, gik og hyggede sig med små historier fra det
virkelige liv. Jeg vil gerne her, sige tak til de tjenende ånder, som også hjælper til i
kredsen.
Kredsens Væbner og Seniorvæbnere har sammen med Henrik og Mads været på
Forlandslejr ved FDF Vork d. 8. Til d. 10. april, der var samlet små 600 FDFere fra
Landsdel 6. Lørdag var der mulighed for Puslinge, Tumlinge og Pilte, at besøge
Forlandslejren om lørdagen, man havde regnet med 30 Puslinge, Tumlinge og Pilte, men
der kom ikke mindre end 130, hvilket må sige at være meget flot. Vejret har været med på
Forlandslejren, hvor alle havde en hyggelig dag sammen.
Sidste år og i år, har væbnerne deltaget i konfirmationerne i kirken med FDF fanen. Det er
ved blandt andet sådanne lejligheder at FDF ses. Vi er i kredsen glade for at kirken også
sætter pris på vor deltagelse, ved konfirmationerne.
Sommerlejr 2011, er det helt store trækplaster i år for alle FDFere, den ligger fra d. 7. Juli
til d. 15. Juli, og afholdes på FDFs store lejr Sletten. Det bliver en uge med telte, bålmad,
røg, rafter og meget andet spændende.
Kredsen har en særdeles velfungerende hjemmeside på www.fdfodense14.dk, det er Keld
fra bestyrelsen der ligger et meget stort arbejde i, at den er både opdateret og moderne.
Husk at tilmelde jer det elektroniske nyhedsbrev, hvis I ikke har gjort det allerede.
Kredsen har mange gode traditioner, drømme og ideer, men vi vil i fremtiden arbejde på at
være mere synlige i sognet, dette sker også i samarbejde med kirkens præster.

Jeg kan kun opfordre jer forældre, til at lade jeres børn tage en kammerat, ven eller nabo
med til et eller flere af kredsens tirsdags- eller torsdagsmøder, det kunne jo også være det
var noget for dem. Vi oplever ofte at mange kommer to og to eller tre og tre, hvilket også
er med til at styrke deres indbyrdes kammeratskab, men ligeså oplever vi så også at når
en i en sådan gruppe stopper, så stopper de andre typisk også.
I kredsen har vi i dag nogle meget dygtige ledere, der lægger et stort arbejde hver eneste
tirsdag og torsdag aften, men også imellem møderne i klasserne, som børnene sætter stor
pris på. Uden disse fabelagtige kreative ledere med lyst til arbejdet med børn, ville her ikke
være en kreds.
Der venter mange opgaver og udfordringer endnu i kredsen, som skal løses. Og det er kun
godt at der er noget at tage sig til, både blandt bestyrelsen, ledere og forældre.
For at vi kan få flere dejlige og sjove stunder sammen, børn som forældre, så er det vigtigt
for os alle i kredsen at vore forældre deltager i mindst et arrangement om året, naturligvis
på frivillig basis alt sammen.
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