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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
Henriette Olivia Stoffregen
Tine Skovlund
Flemming Nissen

Asgervig@gmail.com
oliviastoffregen@gmail.com> 51898195

25390463 
25196705

Nørreskov 1-3. klasse
Helena Walin Pedersen
Nina Lybek Schaltz
Marie 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
Katrine Brøgger
Marie Rønde Becker
Mette Gudik-Sørensen
Dea Frøding Skipper

Katr4545@hotmail.com
Marieroendebecker@gmail.com
mettegudik@gmail.com
dea@skipper.dk

50454484
29704746
61604641
50482706

Søndersø 4-5. klasse
Sofie Rugh van Reeuwijk
Julie Rugh van Reeuwijk
Louise Winberg
Marie Brøgger
Kira Kaysfeld

sofie.rvr@gmail.com
Julie.rugh@gmail.com
louisewinberg@hotmail.com
mbj-9@hotmail.com
kiks.lk4@gmail.com

24821671
22941671
51924427
22893262
25537773

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

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

40948963
23965661
50932373
23379901
28146264

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

1. februar: Frist for forhåndstilmelding til 
spejdernes Lejr

25. Februar: Alugods store rekorddag – og 
Grupperådsmøde  - læs mere herom i bladet

Uge 7: Vinterferie

25. Februar: Fejring af 150 medlemmer for 
ledere, bestyrelse og seniorer





Alugods store rekorddag

-Og grupperådsmøde

For spejdere, søskende og forældre i Alugod Gruppe. 

Nu er det blevet tid til det første gruppe-arrangement 
i 2017, og I kan godt glæde jer! Vi skal fejre, at vi i 

2016 rundede 150 medlemmer, og det skal gøres med 
manér!

Vi skal slå alle de rekorder vi kan! Der kommer til at 
være alt fra længdekast til at tænde et bål, til 

knobbinding og til at spise mariekiks. 

Arrangementet kommer til at foregå
den 25. februar kl. 14-16 

Mens spejderne slår rekorder, vil der være 
Grupperådsmøde for forældre og bestyrelsen. Det 
foregår fra kl. 14 til ca. 15. Her fortæller ledere og 
bestyrelse om, hvordan det står til i gruppen, både om 
økonomi og det daglige, og mon ikke der også er en 
kop kaffe -:) 



Afslutningsvis vil hele gruppen og forældrene 
samles og konkurrere.

I kan tilmelde jer inde på Alugodspejderne.dk 
eller via dette link:  
https://medlem.dds.dk/event/id/2716/register) 

Arrangementet er gratis, og I er velkomne til at 
tage søskende med - de behøver ikke at blive 
tilmeldt. Vi glæder os til at se så mange af jer 
som muligt, til en lørdag med en masse sjov og 
nye rekorder. 

Med Mange 
Spejderhilsner
Alle lederne i 
Alugod Gruppe



Alugod på Bymidten

Mange børn og voksne kom forbi og lavede 
snobrød over bål, da Alugod lørdag den 21. januar i 
forbindelse med læsefestivalen havde ”bålplads” 
uden for biblioteket. Her kunne man høre mere 
om, hvordan det er at være spejder i Alugod.



Alugod Familiespejd

Kære familiespejdere og forældre

Vi har på møderne i januar lavet forskellige 
aktiviteter om skovens dyr, og vi har været både 
i hytten og på løb i skoven. Vi fortsætter vi med 
mærket om skovens dyr på det første møde i 
februar, og vi regner med at afslutte temaet om 
skovens dyr med et mærke i marts. I februar er 
der måske nogle af jer, der skal på vinterferie? 
Alle de, der er hjemme søndag i uge 7 kan 
komme til Onkel Reje møde, hvor vi bl.a. skal 
prøve at lave en smadremaskine, slå på søm, 
synge ”Jeg kan ikke li’ at gå i bad”, lege og spise 
snobrød (med rejeost). Vi glæder os til at se jer!

Møderne i februar, kan I se på næste side.
Husk afbud på familiespejd@alugod.dk.



Program for februar:

Søndag den 5. februar, kl. 10-12: Skovens dyr 
fortsat (Henriette og Tine)
Mødested: Spejderhytten

Søndag den 19. februar (uge 7), kl. 10-12: Onkel 
Reje møde og snobrød (Henriette og Tine)
Mødested: Spejderhytten

Lørdag den 25. februar kl. 14-16:
Grupperådsmøde (Generalforsamling) for 
forældre (tilmelding på alugodspejderne.dk)
Mødested: Spejderhytten

Mødedatoer i marts: Søndag den 5/3 og 19/3.

Med spejderhilsen lederne
Asger, Flemming, Tine og Henriette  



Hej Nørreskov!

Nu er det blevet februar, og det har vi glædet os 
rigtig meget til, fordi vi i denne måned har 
temamåned. Her skal vi fejre, at vi i 2016 rundede 
150 medlemmer i Alugod. Vi skal derfor lave en 
masse sjove lege og aktiviteter, der har noget med 
150 og rekorder at gøre. Vi slutter temamåneden 
af til grupperådsmødet, hvor både spejdere, 
søskende og forældre er meget velkomne. Man 
skal som altid huske varmt tøj til vejret, da vi skal 
lave en masse sjove og spændende ting ude i det 
(forhåbentlig) gode vejr.
Udover temamåned er der også vinterferie i 
februar, så man skal huske ikke at møde op d. 14.

Program:
7/2: Rekordmøde I
14/2: Vinterferie
21/2: Rekordmøde II (Tænke-dag)
25/2: Grupperådsmøde
28/2: Astronomimøde

Msh.
Mette, Helena, Marie og Nina



Kære Ryet flok

I februar skal vi fejre, at Alugod Gruppe nu har 
mere end 150 medlemmer. Det vil vi gøre med 2 
forrygende 150-møder.

Det første møde holder vi i skoven, hvor vi 
tænder bål med 150 ting på mange sjove måder. 

På det andet møde afprøver vi, hvor langt 150 
spejdere kan nå, gå osv. og måske også noget 
med flødeboller.

Så kommer grupperådsmødet, hvor hele Alugod
gruppe holder møde sammen, så det bliver 
stort.

Endeligt fejrer vi lidt forsinket tænkedag, hvor vi 
tænker på, hvor fantastisk spejderbevægelsen 
er, at den kan række ud i hele verden. 



Program:

6. februar: Skov og bål-150-møde

13. februar: Vinterferie

20. februar: Gå og nå-150-møde

25. februar: Grupperådsmøde – seje rekorder 
og meget andet sjov

27. februar: Tænkedagsmøde

Med spejderhilsen
Nanna, Annica, Elsebeth, 
Julie og Susanne



Hej Furesø!

Nu er det blevet februar og i den forbindelse afholdes 
vores årlige grupperådsmøde. Det er lørdag den 25., 
hvor både forældre, spejdere og søskende er 
velkomne! Temaet for grupperådsmødet og dermed 
også februar måned er 150. Vi skal i denne måned 
lave en masse fede ting, som har noget med 150 at 
gøre.

Vi skal bygge skulpturer, slå rekorder og meget mere, 
så husk tøj efter vejret, da I kan ”risikere” at være ude 
på nogle af møderne. Vi glæder os til en god måned 
sammen med jer, og regner med at se alle i et stykke 
efter vinterferien!

Program:
2/2 - Skulpturmøde
9/2 - Rekorder
16/2 - INTET MØDE PGA. VINTERFERIE
23/2 - Optakt til GRM (Grupperådsmøde)
25/2 - GRM

M.S.H. Katrine, Dea, Marie og Mette



Hej Søndersø!

Nu er det blevet februar og i den forbindelse 
afholdes vores årlige grupperådsmøde. Det er 
lørdag den 25., hvor både forældre, spejdere og 
søskende er velkomne! Temaet for 
grupperådsmødet og dermed også februar 
måned er 150. Vi skal i denne måned lave en 
masse fede ting, som har noget med 150 at 
gøre.

Vi skal bygge skulpturer, slå rekorder og meget 
mere, så husk tøj eftervejret, da I kan ”risikere” 
at være ude på nogle af møderne. Vi glæder os 
til en god måned sammen med jer, og regner 
med at se alle i et stykke efter vinterferien!

Program:
1/2 - Skulpturmøde
8/2 - Rekorder
15/2 - INTET MØDE PGA. VINTERFERIE
22/2 - Optakt til GRM (Grupperådsmøde)
25/2 - GRM

M.S.H. Sofie, Kira, Louise, Julie og Marie



Kære alle spejdere i Alugod Trop.

Så er det for alvor blevet vinter, og det skal 
naturligvis fejres med den fedeste vintertur Alugod 
Trop nogensinde har været på. 
Herudover skal vi holde patruljemøder, tropsmøde, 
tamberskælvermøde samt grupperådsmøde, hvor 
jeres forældre og søskende selvfølgelig er mere 
end velkomne! Her skal vi nemlig fejre Alugods 150 
medlemmer med at slå alverdens rekorder – det 
bliver en super sjov dag.
Sikke en dejlig måned det bliver. I kan godt glæde 
jer 

Program:
1/2 – TM
3/2-5/2 – SURVIVAL VINTERTUR
8/2 – p-møde
15/2 – p-møde
22/2 – p-møde
27/2 – TSM

Msh.
Tropsledelsen 
NB! Husk afbud



Halløj Basker
Så er det blevet februar yay. Glæd jer til en fed 
måned. Eftersom det er pænt dårligt vejr, skal vi 
størstedelen af tiden være inde i vores yndlings-
hyggenygge-hytte, men husk altid at have varmt tøj 
med, så I er tip top parate på alt, der kunne komme 
til at ske. 
Der er vintertur i den første weekend i februar (dvs. 
fra den 3.-5. februar). Husk at melde jer til inde på 
Alugods hjemmeside!! 

Program for februar: 
Ons. den 1/2 - Tropsmøde
Tirs. den 7/2 - Patruljemøde
Tirs. den 14/2 - Patruljemøde
Tirs. den 21/2 - Patruljemøde
Tirs. den 28/2 - Patruljemøde

Husk som altid at melde afbrud, hvis I ikke kan 
komme på et af møderne - og gerne i god tid!

Spejderhilsener fra Minna og Sara



GGODE GALLERVENNER

Velkommen til februar måned!!!! Holy shit, har det 
ikke lige været jul? NÅ, anywayyyy! Nu er vinteren 
jo ved at være slut (i hvert fald hvis man kigger på 
kalenderen), og det betyder forhåbentlig, at det 
bliver lidt varmere, så vi snart kan være mere 
udenfor. 

Og uden for skal vi nemlig, for vi skal i gang med at 
tage det überseje KLIMAMÆRKE! Vi skal lære om 
klimaet og prøve at finde på løsninger på de store 
klimaproblemer, der er i verden.

Vi tager mærket samtidig med de andre patruljer, 
men møderne holder vi hver for sig, og så slutter vi 
forløbet af med et fælles klimatopmøde.

Ud over det spændende klimaforløb skal vi også ud 
og skøjte med de andre patruljer, men det vil I høre 
nærmere om på det næste møde. Der er også 
vinterferie i uge 7, så desværre intet møde den 15. 
:(((



PROGRAM:

1. februar - Tropsmøde.
8. februar - Skøjtemøde. (Nærmere info kommer 
snart)
15. februar - Vinterferie, så intet møde.
22. februar - Klimamøde.

Som altid glæder vi os herremeget til at se jer!
Jeres seje tamberskælvere Emma og Andrea.



Bestyrelsen

Forældre

Formand Jakob Skipper jakob@skipper.dk 41 31 79 72

Kasserer Thomas Mosdal thomas@mosdal.dk 29 68 46 84

Benedikte Schaltz benediktelasse@gmail.com 42 28 79 13

Bjarne van 

Reeuwijk
bjarnevr@gmail.com 40 10 43 71

Kent 

Bondensgaard
kbaa@novonordisk.com 30 75 45 10

Lis Vedel lis.vedel@gmail.com 60 71 41 12

Morten van 

Reeuwijk
mortenvr@gmail.com 23 27 50 25

Unge

Flokassistent, 

Ryet Flok
Annica Ortvald annica@ortvald.dk 28 26 42 24

Tropsassistent Freja Frigg Artby frejaartby@hotmail.com 23 37 99 01

Flokassistent, 

Søndersø 

Flok

Julie Rugh van 

Reeuwijk
julie.rugh@gmail.com 22 94 16 71

Ledere

Tropsleder Kristoffer Brandt kristofferbrandt@gmail.com 26 82 65 03

Floklassistent, 

Furesø Flok

Kirstine Dybdahl 

Ahle
kirstine@ahle.dk 22 32 35 00

Gruppeleder Morten Kornbek morten.kornbek@gmail.com 41 10 78 79

Flokleder, 

Ryet Flok

Susanne Dybdahl 

Ahle
susanne@dybdahl.dk 29 72 00 78

Gruppe-

assistent

Theis Lykke 

Jensby
theis.jensby@gmail.com 25 13 42 41



B  A  G  S  I  D  E  N


