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Her med Alugod-
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Vi glæder os til endnu en fremragende måned! 
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Tropsledelsen  

NB: Husk afbud  
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Gruppeledelse
Theis Lykke Jensby
Henrik Wenøe
Maja Windeløv Andersen

theis.jensby@gmail.com
henrik@acuityworld.com
majawindeloev@gmail.com

25134241
22969753
22323500

Familiespejd 4-7 år
Asger Laurberg Vig
Henriette Olivia Stoffregen
Tine Skovlund
Flemming Nissen

Asgervig@gmail.com
oliviastoffregen@gmail.com
tine.skovlund@gmail.com
Flemming.nissen@gmail.com

28186230
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

29729078
40301671
24417008
28264224

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

furesoe@alugod.dk
soendersoe@alugod.dk

24821671
22941671
50454485
61604641
51924427
22893262
50482706
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
emma-marie@live.dk

40948963
23965661
50932373
23379901
28146264
53636966

Yggdrasil 16-20 år
Freja Frigg Artby
Kira Levy Kaysfeld

frejaartby@hotmail.com 
kira@fam-jessen.dk

23379901
25537773

Aserne fra 20 år
Anders Brun Knudsen 747400@gmail.com 28949590

Lederne  



Kalender

22.-30. juli 2017: Spejdernes Lejr i 

Sønderborg. De nøjagtige datoer varierer 

for de enkelte grupper

22. april: Skt. Georgsløb

7. – 17 april: Påskeferie

5. – 7. maj: Divisionsturnering, læs mere 

herom på næste side



Divisionsturnering 2017

Minier, juniorer og spejdere i Hareskov Division

Fredag den 5. maj til søndag den 7. maj 

på Egemose Centret

Ankomst: Fredag kl. 18 – 20

Afgang: Søndag kl. 13.30

Årets tema er Starwars

Fredag aften er der optakt.

Lørdag er der fælles aktiviteter og konkurrence.

Søndag formiddag er den store stjernekrig.

Efter frokost er der præmieoverrækkelse. Vi sover 

i telt. 

Pris: 200 kr. som betales på Alugod.dk,Tilmelding

Egemose Centret: Egemosevej 9, 3660 Stenløse 

(11 km. fra Værløse)

Hareskov Division omfatter Alugod og Mjølner, 

Ravnehus fra Værløse og andre blå spejdere fra 

Ballerup, Herlev, Skovlunde og Hjortespring. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://demandware.edgesuite.net/aamz_prd/on/demandware.static/-/Sites-disneydk-Library/default/dw50770111/assets/2016/category/full/1428_cp_FWB_StarWarsGeneric_16122015.jpg&imgrefurl=http://www.disneystore.dk/star-wars-legetoj/star-wars-lyssvaerd---se-det-sejeste-udvalg-af-lyssvaerd-fra-star-wars&docid=gkRa-NDzQKtJ5M&tbnid=DY2EN2nhPuHfuM:&vet=10ahUKEwjHiMjrl-3SAhWEDSwKHc2iAJAQMwiFAShgMGA..i&w=950&h=230&bih=695&biw=1344&q=lyssv%C3%A6rd star wars&ved=0ahUKEwjHiMjrl-3SAhWEDSwKHc2iAJAQMwiFAShgMGA&iact=mrc&uact=8


Spejderfærdigheder 

Hvad er det for færdigheder en spejder skal 

kunne? Det har vi nu defineret i ”Den røde tråd”, 

som kan læses på de næste sider.

I Alugod tror vi på,  at jo bedre man er til basale

spejderfærdigheder, jo sjovere er det at være på 

tur. Vi vil derfor sikre spejderarbejde med 

passende sværhedsgrad. I ”Den røde tråd” har  

vi defineret, hvilke færdigheder, vi vil lære vores 

spejdere afhængig af aldersgruppe. Dette for at 

sikre, at alle hele tiden for nye og spænIdende

udfordringer og lærer noget nyt.

Ud over de basale spejderfærdigheder, er der 

også de mere generelle værdier, som vi lægger 

vægt på i Alugod, nemlig samarbejde og ledelse, 

at kunne klare sig i naturen og udholden. Disse 

værdier kan man læse mere om i Alugods 

udviklingsplan 2017.



Den røde tråd 
- Mål for afdelingerne i Alugod gruppe - 

spejderfærdigheder

Familie Mini Junior Trop

1. hjælp Vide hvad man 

skal gøre 

hvis man 

har:

- Brandt sig

- Skåret sig

Introduceret til 

almindelig 

førstehjælp

Have afprøvet:

Stabilt sideleje

Vide hvordan man 

ringer 112

Vide hvad man 

skal gøre ved:

- Forbrændinger

- Hudafskrabninger

- Solstik

- Flåter

- Splinter

- Sår

- Vabler

- Bistik

Små skader

Brandsår, snitsår, 

hudafskrabning 

dehydrering, 

solstik, flåter

Alarmering/stands 

ulykken

Større almindelige 

skader:

- Forstuvning, 

- Fremmedlegeme

- Aflåst sideleje, 

pulsåreblødning, 

galt i halsen

- Almindelig 

førstehjælp

(Mindre skader og 

forbindinger)

- Livredende 

førstehjælp

- Alarmering

Hjerte/lunge-

redning 

(Hjertestarter)

- Redning i vand

- Svømmeprøve

Knob Kende knude 

og råbånds-

knob

- Råbåndsknob

- Tømmerstik

- Dobbelt halvstik

- Flagknob

- Slyngstik

- Sko-sløjfe

- Lære et knob fra 

sig

-Ottetalsknob,        

- Råbåndsknob,      

- Slyngstik,            

- Tømmerstik,        

- Dobbelt halvstik,  

- Trompetstik,        

- Flagknob (hejse 

flag), firknob og 

pælestik

- Kunne alle 

foregående knob.  

- Kunne alm. 

besnøringer og 

splejsninger og 

vide hvad de 

bruges til



Lejr-

arbejde

Kende til spejder-

lejr og pioner-

arbejde

- Besnøringer

- Prøvet at lave 

kryds- og 

vinkelbesnøring

- Kende til 

lejrarbejde 

(basal pioner) 

og fedtfælde, 

tørv, 

køkkenbord 

mm.

- Bygge 

køkkenbord, 

herunder 

vinkel- og 

krydsbesnøring

- Opfindsomhed 

med 

trebuk/pioner

- Have lavet et 

pionerarbejde 

ved brug af 

kulsø. 

- Lave et større 

besnøringsarbej

de eks. et tårn.

- Kende til 

sikkerhed under 

pionerarbejde

Koder Rebus eller 

lignende

- Koder/Morse

- Kende til morse 

og vide 

hvordan man 

bruger det.

- Kende til andre 

koder fx 

juniorkode

-Lære 

morsealfabetet 

(Kunne S-O-S)

- Juniorkode

- Alfabetnummer

- Kunne 

morsealfabetet

- Mest 

almindelige 

kodeformer

- Juniorkode

- Tropskode

- A=k

- Alfabetnr (A=1)

- Kodehjul

- Gennemskue 

skjulte koder.

Afsende/modtage 

morse

Kniv Knivbevis Knivbevis

Sav Savbevis Savbevis

Økse Økse med leder Øksebevis

Familie Mini Junior Trop

Bål - Lægge brænde 

på bål.

- Kende forskel på 

vådt, tørt, 

råddent 

brænde

- Bål

- Være med til at 

lave bål, finde 

brænde og 

lægge brænde 

på

• Lave bål 

uden zip

• Lave mad 

over bål

• Kviste/bræn-

de

• Bålopbygning

Brændesangen og 

træerne heri

- Kunne tænde et 

bål med 2 

tændstikker og 

have prøvet at 

tænde på 

primitiv vis (eks. 

stål og flint)

- Kende til træs 

brændværdi

- Have lavet 

forskellige retter 

over bål og 

Trangia

Hygiejne ved 

madlavning over 

bål

Den røde tråd - fortsat



Familie Mini Junior Trop

Orien-

tering

- Melspor, 

spejderspor-

tegn

- Spejdersportegn

- Kunne gennem-

føre sporløb

- Kunne udpege 

Danmark på et 

kort

- Kende N, S, Ø,V

- Kunne finde 

hjem fra hytten

- Fripejling

- Pejling på kort

- Følge et kort

- Kompas, vide 

hvad det kan 

bruges til

- Kunne udpege 

egen adresse på et 

kort

Have løbet 

orienteringsløb

Kende signaturer på 

et o-løbskort

Kunne regne med 

målestoksforhold

Fripejle

Pejling/Krydspejling

Natur Opførsel i 

naturen

Skovens dyr

Birk og Eg

Træer

- Grantræ

- Bøgetræ

- Eg

- Birk

- Æbletræ

Skovens dyr

Opførsel i naturen

- Sovet ude

- Spiselige og 

giftige planter

- Skovens dyr

Kende de:

- vigtigste træer i 

forhold til 

brændværdi

- Kende særlige 

sten: fx Flint

- Økosystem

Klar dig 

selv

Bagt sit eget 

snobrød

- Prøvet at pakke 

sovepose og 

liggeunderlag

- Kunne egen 

adresse og 

telefonnummer

- Kunne ledernes 

og børnenes 

navne

- Været på indkøb

- Pakke egen 

rygsæk, 

herunder 

sovepose og 

liggeunderlag og 

kunne bære den 

selv

- Sy mærke på 

egen uniform

- Forberede indkøb

- Planlægge 

aktiviteter for 

andre

- Planlægge og 

afholde en mindre 

aktivitet på et P-

møde

- Fremføre mindre 

aktivitet/leg for 

troppen.

- Have arrangeret 

et møde eller tur 

for sin patrulje

- Have deltaget på 

en tre dages hike

- Mængdberegning

af mad

Lejr Deltage i 

overnatning

- Hjulpet til med 

at lave mad

- Have været med 

på spejdertur

- Sove i telt

- Kunne pakke 

egne ting 

sammen

- Slå telt op

- Fedtfælde

- Bålplads

- Sove i telt

- Have sovet i 

bivuak/shelter på 

flere årstider 

herunder Vinter

- Kunne bygge en 

bivuak

- Kunne slå telt op 

2 personer

- Have deltaget på 

en 

tropssommerlejr

- Have deltaget på 

Simbambalo



Alugod Familiespejd

Kære familiespejdere og forældre

Efter nogle gode møder i hytten ser vi frem 

til at komme i skoven søndag den 2. april 

på spejdersporløb og snigøvelse. Foråret er 

for alvor ved at få fat, og der sker rigtig 

meget i naturen lige nu. April byder også på 

en dejlig påskeferie med et påskemøde 1. 

påskedag. Det bliver helt sikkert noget med 

æg.

På månedens sidste møde skal vi save, 

hamre og banke vores egne 

sæbekassebiler. Sig endelig til, hvis I ligger 

inde med nogle materialer eller et sæt hjul 

til en sæbekassebil.

Vi er super glade for den store tilslutning på 

møderne, I er også gode til at melde afbud, 

når I ikke kan komme. Vi glæder os til at se 

jer på møderne!



Program for april:

2/4 Skoven: Mille og spejderbanden –

snigløb, spejderspor og dåseskjul m.m. (Tine 

og Henriette)

16/4 (påske) Hytten: Påskemøde og 

Dronningens fødselsdag (Tine og Asger) 

30/4 Hytten: Ramaspejder Rally - Vi bygger 

sæbekassebiler (Flemming og Asger) 

Husk at sætte kryds i kalenderne for 

sommerlejr

10-11/6 Sommerlejr lørdag kl. 13 – søndag 

kl. 13 (Henriette og Flemming). Nærmere 

info følger.



Hej Nørreskov!

Så er det blevet april, og vi er nu godt inde i 

foråret, og dagene bliver længere, hvilket vil 

sige, at vi kan holde flere møder udenfor, og 

det er vi rigtig glade for. Vejret er også begyndt 

at blive varmere, men man skal stadig huske 

tøj efter vejret til møderne i tilfælde af, vi skal 

være udenfor.

I april skal vi som altid lave en masse sjove 

ting på møderne. Vi skal op på bymidten og 

holde dragemøde. Lørdag d. 22. april er der 

Skt. Georgsløb. Det bliver sjovt, og vi glæder 

os til at se rigtig mange af jer til en hyggelig 

dag. 

Det sidste møde i april er et forældremøde om 

sommerlejren 2017, så tag jeres forældre 

under armen, når I tager til spejdermøde. På 

mødet vil der blive givet en masse praktiske 

informationer om sommerlejren. 



I den første weekend i maj (5.-7. maj) tager vi 

på divisionsturnering sammen med resten af 

Alugod gruppe, hvor der er Star Wars tema, og 

vi selvfølgelig skal sove udenfor hele 

weekenden i telte. 

Program:

Tirsdag d. 4/4: Bymidteløb

Tirsdag d. 11/4: Påskeferie. Intet møde.

Tirsdag d. 18/4: Dragemøde

Lørdag d. 22/4: Skt. Georgsløb

Tirsdag d. 25/4: Forældremøde om sommerlejr.

Vi glæder os til nogle sjove møder!

Msh.

Mette, Helena, Marie og Nina



Kære Ryet flok

I april har vi fået sommertid, og så kan vi 

begynde at være noget mere ude på 

vores møder – det bliver super-godt!!!

Vi skal afslutte vores kultur og samfund-

forløb, og det betyder, at I alle sammen 

får et nyt mærke.

Vi skal på Skt. Georg-løb, og så skal vi 

nyde foråret med en god bålaften.

Desværre har vi ikke så mange møder, 

fordi der er påskeferie, men så må I alle 

sammen have en god påskeferie.



Program:

3. april 2017: Sætte kartofler og forberede 

Skt. Georgsløb

10. april 2017: Påskeferie

17 april 2017: Påskeferie

22. april 2017: Skt. Georgsløb

24. april 2017: Skt. Georgsmøde med bål



Hej Furesø!

Nu er det blevet forår, hvilket betyder, at vi skal til 

at være udenfor en masse. Så husk tøj til vejret!

Denne april er blevet filmmåned, så vi skal 

igennem flere forskellige genrer af film. Vi skal 

holde krimi- og superhelte møder samt filmfestival! 

Det bliver en skæg måned, hvor vi vil lave alle 

mulige film-relaterede ting. 

I april er det påske, så derfor er der ferie den 13. 

og dermed ikke noget møde. Vi ønsker alle god 

påske, og glæder os til den ovre, så vi kan holde 

møderne præcis, som vi plejer.

Påske og film er dog ikke det eneste, der sker 

denne måned. Den 22. april er der 

Sct. Georgs spejderløb, hvor vi skal rundt i Lille 

Hareskov. Det bliver en virkelig hyggelig dag, så 

sæt kryds i kalenderen!

Husk som altid det gode humør, og at melde 

afbud, hvis i ikke kan komme!

God påske!

M.S.H. Louise, Katrine, Julie og Mette 



Program:

6./4.: Filmfestival

13./4.: FERIE

20./4.: Krimimøde

22./4.: Sct. Georgs løb

27./4.: Superheltemøde 



Hej Søndersø!

Nu er det blevet forår, hvilket betyder, at 

vi skal til at være udenfor en masse. Så 

husk tøj til vejret!

Denne april er blevet filmmåned, så vi 

skal igennem flere forskellige genrer af 

film. Vi skal holde krimi- og superhelte 

møder samt filmfestival! Det bliver en 

skæg måned, hvor vi vil lave alle mulige 

film-relaterede ting. 

I april er det påske, så derfor er der ferie 

den 12. og dermed ikke noget møde. Vi 

ønsker alle god påske, og glæder os til 

den ovre, så vi kan holde møderne 

præcis, som vi plejer.

Påske og film er dog ikke det eneste, der 

sker denne måned. Den 22. april er der 

Sct. Georgs spejderløb, hvor vi skal rundt 

i Lille Hareskov. Det bliver en virkelig 

hyggelig dag, så sæt kryds i kalenderen!

Husk som altid det gode humør, og at 

melde afbud, hvis i ikke kan komme!

God påske!

M.S.H. Sofie, Kira, Marie og Dea 



Program:

5./4.: Filmfestival

12./4.: FERIE

19./4.: Krimimøde

22./4.: Sct. Georgs løb

26./4.: Superheltemøde 



Kære alle spejdere i Alugod Trop.

Så blev det april måned. Det er nu for alvor 

forår, og vi skal ud og nyde de lange dage!

Denne måned vil igen byde på en masse fede 

spejderaktiviteter!

- Og måske skal man sende et gækkebrev 

eller to?

Program:

5/4 – TM

12/4 – p-møde

19/4 – p-møde

24/4 – TSM

26/4 – p-møde

Msh.

Tropsledelsen 

NB! Husk afbud



Halli hallo (og lige et øjeblik)

Så er det blevet april, og i denne måned skal I 

prøve at være tamberskælvere: I skal nemlig 

planlægge jeres eget møde og derefter udføre 

det. Det bliver smaddergodt! 

I starten af måneden skal vi dog lige færdiggøre 

vores klimaforløb først med et klimatopmøde. 

Glæd jer, det bliver godt! 

Program

5/4 - Klimatopmøde

11/4 - Påskeferie 

18/4 - Planlægge jeres eget møde 

24/4 - Tamberskælvermøde

26/4 - Udførelse af eget møde 

Mange hilsener fra jeres PL og PA

- Husk som altid at melde afbrud, hvis I ikke 

kan komme! I god tid!

Sara (30 28 56 81) og Minna (53 11 20 60)



Hej Galler 

Nu er vi nået til april måned og det er jo 

super fedt, så glæd jer

Program for April:

5/4 - Klimatopmøde

12/4 - Påskeferie

19/4 - Påskemøde

26/4 – Gulmøde

Gallerhilsner jeres 

yndlingstamberskælvere Emma og Andrea



Hej Saxer

April: April er gul. Det er ikke til diskussion. Og 

det er ikke hvilken som helst gul - april er en 

dyb fin okkerfarve. Derfor er det gul måned, 

hvor vi skal lave en masse gule ting. Men for 

jehovas skyld ikke orange, for det er en farve 

for svæklinge, det sagde stemmerne i mit 

hoved selv. Så vi skal chille rigtig meget, og I 

kan glæde jer, for gul er glædens farve. 

Andrea er sådan en lilla en, det er knapt så 

sejt. 

Månedens papirtype: gult silkepapir

Program:

5/4 klimatopmøde 

12/4 Påskeferie, ikke noget møde

19/4 Påskemøde, gult møde

24/4 – TSM

26/4 Æggemøde



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 23 21 28 62

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 
Annica Ortvald annica@ortvald.dk 28 26 42 24

Trops-

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

Flokassistent, 

Søndersø 

Julie Rugh van 

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

Ledere

Afdelingsleder
Asger Laurberg  

Vig
asgervig@gmail.com 28 18 62 30

Gruppeassiste

nt
Henrik Wenøe henrik@acuityworld.com 22 96 97 53

Flokassistent, 

Furesø

Marie Brøgger 

Jensen
mbj-9@hotmail.com 50 48 27 06

Flokleder, Ryet 
Susanne Dybdahl 

Ahle
susanne@dybdahl.dk   29 72 90 78

Gruppeassiste

nt

Theis Lykke 

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



B  A  G  S  I  D  E  N


