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Gruppeledelse
Morten Kornbek
Theis Jensby
Henrik Wenøe

Morten.kornbek@gmail.com
Theis.jensby@gmail.com
Henrik@acuityworld.com

41107879
25134241
22969753

Familiespejd 4-7 år
Asger Laurberg Vig Asgervig@gmail.com

Nørreskov 1-3. klasse
Helena Walin Pedersen
Nina Lybek Schaltz
Maria Linneberg
Mette Lund

Helena_basker@hotmail.com
Nina.schaltz@gmail.com
Marie.linn7@gmail.com 
Broegger.lund@outlook.dk

51946070
42287913
20768246
20107062

Ryet 1-3. klasse
Susanne Dybdahl
Elsebeth Rugh
Nanna Rugh Wrangel
Annica Ortwald

susanne@dybdahl.dk
ryet@alugod.dk
nrughw@gmail.com
annica@ortvald.dk

51946070
42287913
20768246
28264224

Furesø 4-5. klasse
Esben Enghave Larsen
Kirstine Dybdahl Ahle
Katrine Brøgger
Marie Rønde Becker

Esbenlarsen@gmail.com
Kirstine@ahle.dk
Katr4545@hotmail.com
Marieroendebecker@gmail.com

20429712
28146264
50454484
29704746

Søndersø 4-5. klasse
Sofie Rugh van Reeuwijk
Julie Rugh van Reeuwijk
Dea Frøding Skipper
Louise Winberg
Marie Brøgger
Mette Gudik-Sørensen
Kira Kaysfeld

sofie.rvr@gmail.com
Julie.rugh@gmail.com
dea@skipper.dk
louisewinberg@hotmail.com
mbj-9@hotmail.com
mettegudik@gmail.com
kiks.lk4@gmail.com

24821671
22941671
51924427
22893262
50482706
61604641
25537773

Troppen 12-16 år
Jeppe Sterndorff
Sofie Toft
Sofie Harning
Freja Frigg Artby
Emma M Hartmann

jeppesterndorf@hotmail.com
sofie.toftc@gmail.com
sofie@harning.dk
frejaartby@hotmail.com

40948963
23965661
50932373
23379901

Yggdrasil 16-20 år
Sofie Rugh van Reeuwijk Sofie.rvr@gmail.com 24821671

Aserne fra 20 år
Anders Brun Knudsen

747400@gmail.com 28949590

Lederne



Kalender

4. – 6. november: Gruppelederkursus

26. November: Åbent hus i anledning af, at 
Alugod har rundet 150 medlemmer, se opslag 
neden for.

Juleture, se flokkenes program.for



Vi glæder os til endnu en fremragende måned! 

MSH  

Tropsledelsen  

NB: Husk afbud  

Et mål er nået

Det mål nåede vi 14. september i år! Medlem 

nummer 150 blev Thomas Birk Petersen, og netop 

nu er tallet 163.

Den store medlemsvækst på det seneste skyldes i 

høj grad vores nystartede Familiespejd. Den nye 

ledelse har gjort et fantastisk arbejde med at få 

startet vores nye afdeling op. Tak for det! Men 

målet var ikke lykkedes uden alt det arbejde, 

spejderlederne i alle de andre afdelinger uge efter 

uge udfører.

For 3 år siden satte 

Alugods ledelse sig et 

mål. Vi ville tiltrække 

flere medlemmer, og vi 

ville lave så godt 

spejderarbejde at de 

bliver ved med at være 

spejder. Målet var, at vi 

skulle op på 

150 medlemmer.



Men det slutter ikke her. Gruppeledelsen 

arbejder videre med flere planer for løbende 

forbedringer. Vi har ikke sat et nyt mål for 

medlemstal, for størrelse er ikke målet i sig 

selv, og der er grænser for hvor store vi skal 

og kan blive. Men det er heller ingen 

hemmelighed, at størrelse også giver 

muligheder. Nøglen til det hele er at lave 

fantastisk spejderarbejde. Resultat skal vise 

sig ved at alle spejdere kommer glade hjem 

fra hvert spejdermøde og fra spejderlejrene.

Med spejderhilsen,

Jakob Skipper, Formand



Billeder fra årets Simbambalo

Simbambalo er troppens årlige patruljedyst. 

Den foregik i år på Amazonfloden. Patruljerne 

hjalp Tintin med at finde den stjålne 

Simbambalo, så han kunne færdiggøre sin 

artikel til  Furesø Avis



Spejderne gik fra post 

til post med forskellige 

spejderudfordringer. 

Heldigvis var der også 

kager undervejs på 

forældreposte.  
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En tegneserie om en spejder
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Alugod Familiespejd

I den forgangne måned har vi nået rigtig meget. 

Vi har været på Lagkageløb i Roladeskoven, hvor 

Rosa fra Roladegade bad os om hjælp til at lave 

skovens flotteste kager – fire super flotte kager 

blev det til med Bamse, Hr. Skæg, Monster og frø 

tema. I efterårsferien slap vi drager løs ved 

Gnisten og sørgede for kastanjekæledyr til 

spejderne. 



Vi har også nået en tur på kunstakademiet for børn, 

hvor vi har lavet verdens længste maleri, vores egne 

bålkapper med kartoffeltryk, lavet malerier med 

vandpistoler og pynt til vores tørklæder. Sidst men 

bestemt ikke mindst er vi startet op på det første 

mærke, som vi skal tage: Kniv, Bål og Knob mærket. 

Det bliver bare fedt med så mange super seje og 

dygtige spejdere. 

Som nævnt på mødet i efterårsferien, er det muligt, at 

købe spejderuniform i Spejdersport til spejderne. 

Uniformen er både smadder flot og meget slidstærk, 

og så kan man også sy mærker på den. Det er i 

orden, hvis I ikke har lyst til at købe uniform –

tørklæde er tilstrækkeligt. 

I november har vi to møder. På første møde tager vi 

til vores mødested Gnisten ved Ryet Skov. Vi 

fortsætter med Kniv, Bål og Knob mærket, og vi skal 

på mødet snitte spåner, finde træ til bål, kende forskel 

på birketræer og bøgetræer, lære hvordan man 

tænder bål, holde lejrbål, lave lækre regnormeboller 

og træne Råbåndsknob.



På andet møde skal vi være ved spejderhytten på 

Ryetvej. Vi er blevet rigtig mange i Alugod – helt 

præcist har vi rundet 150 spejdere. Det bliver fejret i 

Alugod med åbent hus den 26. november. Vi holder 

vores møde denne dag (Lørdag) i stedet for om 

søndagen, så vi kan opleve den festlige dag med 

masser af sjov. Håber det kan lade sig gøre for jer på 

trods af den ændrede mødedag. Vi mødes kl. 13.00, 

en time før åbent hus starter, og skal nå 150 ting på 

mødet – alle sammen aktiviteter og lege hvor 150 

indgår – på mødet d. 13. november giver vi lidt mere 

information om dette møde. 

Program: 

13. november, kl. 10.00-12.30: Kniv, Bål og Knob 

mærket. Mødested: Gnisten ved indgangen til Ryet 

skov

26. november, kl. 13.00-15.00: Alt med 150

Mødested: Spejderhytten på Kollekolle

Med Spejder hilsen

Flemming, Henriette, Tine og Asger



Hej Nørreskov!

Nu er det blevet november, og det er ved at blive 

koldt og mørkt udenfor, men det forhindrer ikke os i 

at holde en masse sjove og (u)hyggelige møder. Vi 

skal bl.a. holde Halloween møde, hvor man skal 

huske at komme i sin bedste udklædning! 

Vi skal også på juletur den 18.-20. november 

sammen med Furesø Flok, hvor vi skal ud og 

hjælpe Brødrene Grimm med at finde deres 

eventyr igen. Det er derfor vigtigt at melde sig til, 

hvis man skal med på den fedeste juletur! Derfor 

holder vi både den 8. november og den 15. 

november holde Brødrene Grimm møde, hvor vi 

skal hygge med eventyr.

D. 8/11 skal vi ud og lave snigløb i skoven. Vi 

mødes derfor ikke i hytten, men på 

parkeringspladsen nede ved krydset mellem 

Skovlystvej og Skovløbervangen, hvor vi også vil 

slutte mødet. Vi skal rode rundt i skoven, så husk 

varmt tøj, der godt må blive lidt beskidt.

Vi glæder os til at se jer på en masse sjove møder!



Program:

1/11: Halloween-møde (Tag jeres bedste 

udklædning på)

8/11: Snigløb (Husk ordentligt tøj, se oven for)

15/11: Brødrene Grimm møde

18/11 - 20/11: Juletur

22/11: Lysmøde (Man må meget gerne tage 

gamle stumper af stearinlys med, så vi kan lave 

nye flotte lys ud af dem)

29/11: Kasinomøde

Msh.

Marie, Mette, Helena og Nina



Kære Ryet flok

Så fik vi klaret orienteringsforløbet, så nu kender vi 

kompasset, kan gå efter kort og meget mere.

I november går vi så i gang med et klimaforløb, hvor vi 

skal se på, hvordan vi kan passe på naturen ved at 

tænke over vores forbrug af alle mulige ting.

Vi skal på besøg hos Vestforbrænding. De har kun 

rundvisning om torsdagen, så vi får et torsdagsmøde i 

november.

Vi skal også lære eller øve os i knob, og så skal vi 

selvfølgelig også have bål.

Husk stadigvæk at have tøj på så vi kan være ude.



Program

7. november: Sjov med knob

14. november: Vi ser på affald, og hvordan det 

skal sorteres, og vi har bål.

21. november: Ikke noget møde

Torsdag 24. november: Besøg hos 

Vestforbrænding. Detaljeret info kommer på mail

28. november: Vi bygger høkasser, så vi kan spare 

på strømmen, når vi skal på juletur

HUSK

Juletur den 2-4 december

Med spejderhilsen

Annica, Julie, Nanna, Elsebeth og Susanneeth

og 



Hej Furesø og forældre.

Nu er vi kommet til november, og der er ikke 

lang tid til jul! Det betyder også at vi skal på 

årets hyggeligste tur - JULETUREN! Så skynd 

jer ind på hjemmesiden og tilmeld jer. Det bliver 

sådan en hyggelig tur - vi skal drage syd på ned 

mod Tysken og forhåbentligt møde brødrene 

Grimm.

Pga. af juleturen er vores møde den 17 aflyst, så 

kan I stedet for pakke og gøre jer klar til at tage 

på tur dagen efter. Vi glæder os meget til en 

hyggelig efterårsmåned med jer alle.

03/11: Halloween møde - kom gerne udklædt!

10/11: Lysmøde

17/11: MØDET ER AFLYST

18/11-20/11: Juletur!!

24/11: Snigløb - husk varmt tøj og lygte

Med Spejder hilsner: Katrine, Marie, Esben og 

Kirstine



Hej spejdere i Søndersøflok!

Nu er det blevet koldt og mørkt udenfor, men 

det betyder ikke, at vi stopper med at være 

ude! Derfor beder vi jer huske tøj passende 

til vejret på hvert møde. I kommer selv til at 

skulle planlægge noget af det, vi skal lave, 

så I vil også få mulighed for at bestemme, 

hvordan vi skal holde varmen .

I november sætter vi fokus på børn-leder-

børn, så I kommer til at holde møde om 

spejder-relaterede aktiviteter for hinanden. 

Vi vil hjælpe med metoder til at brainstorme, 

men ellers er der (næsten) fri plads til alt.

Vores årlige juletur ligger i år weekenden d. 

18.-20. november, hvor vi regner med at se 

mange af jer. Det bliver årets hyggeligste tur, 

hvor vi blandt andet vil tage noget af klar-

dig-selv-delen af Alugodmærket. Alt i alt 

bliver det en tur i skal glæde jer meget til!

P.S. Husk at melde afbud hvis I ikke kommer 

på møderne, så vi ikke står og venter, hvis vi 

har planlagt aktivitet uden for hytten e.li. 



Med spejder hilsen 

Julie, Louise, Sofie, Marie, Dea, Kira og Mette 

Program:

2/11: Planlægning af møder

9/11: Planlægning og udførelse af møder

16/11: Udførelse af møder

18/11-20/11: JULETUR - det bliver fedt!

23/11: Møde med gæster ude fra

30/11: Julemøde, fuld af endnu mere hygge



Hej alle spejdere i Alugod trop!

Så er vi kommet til november måned. Det er for alvor 

blevet efterår, og årets juletur er rundt om hjørnet! 

Ud over at kunne se frem til dette, kan I se frem til et 

fantastisk åbent hus arrangement Alugod afholder d. 

26/11, i anledning af, at vi nu er hele 150 

medlemmer i gruppen!

- I kan naturligvis også glæde jer til endnu en måned 

med fede spejderaktiviteter 

Program:

d. 2/11 – TM

d. 9/11 – P-møde

d. 16/11 – P-møde

d. 23/11 - P-møde

d. 28/11 – TSM



Vi glæder os til endnu en 

fremragende måned!

MSH 

Tropsledelsen 

NB: Husk afbud 

d. 26/11 – 150 arrangement

d. 30/11 – P-møde

Vi glæder os til endnu en fremragende 

måned.

MSH 

Tropsledelsen

NB Husk afbudVi glæder os til endnu en fremragende måned! 

MSH  

Tropsledelsen  

NB: Husk afbud  



Heyy Basker

Så er det blevet november måned, hvilket betyder, at 

årets fedeste tur nærmer sig………nemlig JULETUR 

Kulden og det dejlige vintervejr nærmer sig også, så 

husk varmt tøj til både patrulje- og tropsmøderne. I er 

mere end velkomne til at tage futter med ned i hytten 

og så kan vi gå og futte rundt i dem sammen:)) Glæd 

jer til en fed måned. Vi skal lave en masse seje ting på 

patruljemøderne. 

PROGRAM:

Onsdag den 2/11 – Tropsmøde

Tirsdag den 8/11 - Patruljemøde

Tirsdag den 15/11 - Patruljemøde

Tirsdag den 22/11- Patruljemøde

Tirsdag den 29/11 - Patruljemøde

Spejderhilsener fra Minna og Sara

- HUSK at melde afbrud, hvis I er forhindrede i at 

komme til et at møderne. Skriv en besked til en af 

jeres tamberskælvere i god tid (I kan også skrive inde i 

Basker-gruppen)



B  A  G  S  I  D  E  N


