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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  



Faktaboks
Sted: ”Gnisten” ved indgangen til Ryet skov 
(kan findes på Google map)
Dato: Søndag den 28. maj
Tid: kl. 10.00 til ca. 12.30
Pris: 25 kr. per deltager
Medbring: Drikke til eget forbrug, tæppe/ 

siddeunderlag og tøj efter vejret.
Tilmelding: Sker ved betaling på

www.alugod.dk
 ”Ture og arrangementer”  ”Tilmelding”
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 22. maj.

ALU - picnic
Alu – picnic

28. maj 2017

Alugod Familiespejd inviterer 
Minier, Juniorer og deres familier 
til super hyggelige og sjove timer i 
Ryet skov.

Vi starter dagen med at tage på
ekspedition i skoven og skal blandt 
andet:

Finde skovens dyr
Fyre vandraketter af
Seje spejderaktiviteter
Snobrødbuffet
Stort lejrbål

Tilmelding på hjemmesiden
www.alugodspejderne.dk

http://www.alugod.dk/


Divisionsturnering

Husk at melde mini- og juniorspejdere til 
divisionsturneringen.

5-7. maj

Det bliver rigtigt sjovt!!



Alugod Familiespejd

Kære familiespejdere og forældre

April bød på snigløb, spejderspor, 
påskemøde og sæbekassebiler. 

Her i maj håber vi på skønt vejr til vores to 
udendørs møder. Vi skal på udflugt søndag den 
14. maj, hvor vi skal sejle med Bådfarten.  Vi 
mødes i Lyngby kl. 10.15 (båden sejler kl. 10.30) 
og er retur samme sted kl. 12.25. Undervejs går 
vi i land ved Sophienholm, hvor vi har en time 
til frokost og lege. (Alle voksne skal betale de 80 
kr., det koster at sejle). 

På månedens sidste møde har vi inviteret alle 
mini- og juniorspejderne og deres familie med 
til en ALU-picnic med aktiviteter, 
snobrødsbuffet og lejrbål nede ved ”Gnisten”. 
Tilmelding til ALU-picnic foregår via alugod.dk

Vi glæder os til at se jer!

Med Spejderhilsen 
Asger, Flemming, Tine og Henriette



Program for maj:

Søndag den 14/5 Søen: Udflugt med bådfarten 
på Lyngby  sø og Bagsværd sø (Tine)
Mødetid kl. 10.15 ved bådfarten i Lyngby (husk 
at voksne betaler 80 kr. for egen billet - se evt. 
mere på baadfarten.dk)

Søndag den 28/5 Skoven: ALU-picnic kl. 10-
12.30 (Tine og Asger)  Se invitation på alugod.dk

Program for Juni: 

Weekenden den 10.-11. juni: Sommerlejr lørdag 
kl. 13 - søndag kl. 13 (Henriette og Flemming).
Nærmere info følger.

Søndag den 25/6 Skoven: Sommerafslutning 
med Snobrødsbuffet (Henriette og Flemming)



Hej Nørreskov!

Nu er det blevet maj, og det har vi glædet os 
meget til, for vi skal lave rigtig mange sjove og 
spændende ting. Vi skal være en masse udenfor, 
da det nu er blevet lysere udenfor, så husk tøj, der 
passer til vejret.

I den første weekend i maj skal vi på 
divisionsturnering, hvor der er Star Wars-tema. 
Derfor skal vi på mødet før forberede os ved at 
lave jedi-bælter. D. 9. maj er der intet møde, da vi 
lige er kommet hjem fra divisionsturnering. 

I sidste del af maj starter vi et klar-dig-selv forløb, 
hvor vi skal lære at lave mad med ting fra naturen, 
slå telte op og kigge på kort. Man kan selvfølgelig 
også få et klar dig selv mærke til uniformen, når vi 
er færdige med forløbet i juni. 



Program:

2. maj: Forberedelse til divisionsturnering

5.-7. maj: Divisionsturnering

9. maj: Intet møde

16. maj: Bål/ild-møde

23. maj: Klar dig selv I

28. maj: Alu-picnic med familiespejd

30. maj: Klar dig selv II

Msh.
Helena, Marie, Mette og Nina



Kære Ryet flok

I maj skal vi i gang med et natur-forløb. Vi  
skal lære om dyr og planter i naturen.

Vi skal også på weekend-tur. Det er en 
divisions-turnering, hvor vi skal sove i telt 
og lave sjove ting sammen med de andre 
spejdere i divisionen. 

Emnet for turen er Starwars, så vi holder 
selvfølgelig et starwars-møde inden 
turneringen.

Med spejderhilsen

Nanna, Annica, Elsebeth, Julie og 
Susanne



Program:

1. maj 2017: Starwars-møde

5-7. maj 2017: Divisionsturnering

8. maj 2017: Natur-møde

15. maj 2017: Natur-møde

22. maj 2017: Klar-dig-selv-møde
Sommerlejr-møde for forældrene

28. Maj 2017: Alu-picnic med familiespejd

29. Maj 2017: Naturmøde med bål



Hej Furesø
Så er der forår i luften, og det betyder også, at vi 
snart skal på Divisionsturnering! Temaet for 
årets divisionsturnering, der foregår fra d. 5.-7. 
maj (jeres forældre har fået en seddel) er Star 
Wars. Derfor når vi lige at slutte film temaet fra 
april af med et enkelt Star Wars møde, hvor vi 
blandt andet skal lave lyssværd, som vi skal have 
med på Divi. Men vi skal også prøve en masse 
andre sjove ting, som man kan komme ud for 
som Jedi-ridder! 

Samtidig er der ikke særlig lang tid til 
sommerlejren, og derfor skal vi selvfølgelig også 
have sommerlejrmøde. Da vi skal af sted 
sammen med Søndersø bliver sommerlejr 
mødet holdt om onsdagen d. 10/5 for de 
spejdere, der skal med på sommerlejren og 
deres forældre. 

Selvom man er til sommerlejrmøde onsdag, kan 
man forhåbentlig stadig komme torsdag i den 
uge, for der skal Camille og Maria planlægge 
noget af mødet for os andre!



Resten af maj skal vi bruge til at lave en masse 
andre fede ting: bl.a. skal vi bygge et stort 
pionerprojekt og holde telthyggemøde. 
Forhåbentlig er vejret rart og forårs-lunt, men 
husk alligevel varmt tøj HVER gang, da vi skal 
være en masse ude!
M.s.h.
Julie, Louise, Mette og Katrine

Program:
4/5: Star Wars
11/5: Sommerlejrmøde med forældre
18/5: Pionermøde
25/5: MØDE AFLYST: KRISTIHIMMELFART
28/5: Alu-picnic med familiespejd
1/6: Telthyggemøde



Hej Søndersø!
Så er foråret for alvor ved at være 
over os, og det betyder, at vi snart skal 
af sted på Divisionsturnering! Temaet 
for årets divisionsturnering, der 
foregår fra d. 5.-7. maj (jeres forældre 
har fået en seddel) er Star Wars. 
Derfor når vi lige at slutte filmtemaet 
fra april af med et enkelt Star Wars
møde, hvor vi blandt andet skal lave 
lyssværd, som vi skal have med på 
Divi. Men vi skal også prøve en masse 
andre sjove ting, som man kan 
komme ud for som Jedi-ridder! 

Derudover er der heldigvis heller ikke 
så lang tid til, at vi skal på sommerlejr! 
Derfor skal vi i maj måned også holde 
sommerlejrmøde, hvor jeres forældre 
er inviteret med, så de kan høre 
noget, om alle de fede ting vi skal, 
samt noget af alt det praktiske om 
lejren til sommer. I resten af maj skal 
vi hygge os med at øve os på en 
masse fede ting til sommerlejren: vi

skal både lave et vildt pioner
projekt og holde telthyggemøde!



Vi ser frem til en fantastisk måned med 
forhåbentligt dejligt forårsvejr! (Husk dog for 
en sikkerheds skyld ALTID varmt tøj til 
møderne)
M.s.h.
Marie, Kira, Sofie, Dea og Peter

Program:

3/5: Star Wars

10/5: Sommerlejrmøde med forældre

17/5: Pionermøde

24/5: Bygge bivuaker i skoven

28/5: Alu-picnic med familiespejd

31/5: Telthyggemøde  



Kære alle spejdere i Alugod Trop.
Så er det igen blevet maj, og sommeren er på vej! 
Det skal vi fejre med en fantastisk 
divisionsturnering – i år med temaet Star Wars! 
Den bliver sprængfyldt med lyssværd og sjove 
spejderaktiviteter, det vil i ikke gå glip af!
Der ud over skal vi naturligvis til fantastiske 
patruljemøder, på tropsmøde og 
tamberskælvermøde ☺
Vi glæder os til endnu en fantastisk måned!

Program:
3/5 – TM
5/5-7/5 - divi
10/5 – p-møde
17/5 – p-møde
24/5 – p-møde
29/5 - TSM

Msh.
Tropsledelsen 
NB! Husk afbud



Heyyy Bakser!

Maj du søde milde - åh ja - det er blevet maj 
måned.

Det betyder masser af anemoner, søde pippende 
fugle og forhåbentligt en masse sol! Det kan kun 
blive en god måned :)

Program for maj:
3/5 - Tropsmøde
5/5 - 6/5 - Forårsdøgn
9/5 - Baskerlagkageløb
16/5 - Hemmelighedsmøde
23/5 - Pionerarbejde
30/5 - Bålmøde

Mange hilsener fra jeres PL og PA
- Husk som altid at melde afbrud, hvis I ikke kan 
komme! Og gerne i god tid!
Sara (30 28 56 81) og Minna (53 11 20 60)



Hej Saxer

Maj: foråret er over os, blomsterne springer ud 
lammene galer sødt. Der er mange, som har 
fødselsdag og det skal vi fejre. Husk altid uniform og 
godt humør så kan det kun blive godt.
I skal bl.a. også planlægge jeres eget møde hvilket 
bliver super fedt.

Kagelisten er som altid: Fie, Anna, Astrid, Cecilie, 
Louise og Siri

Ren glæde og sådan 
hilsen jeres kære PL og PA

Månedens papirtype: det der som sko er pakket ind 
i når man køber dem.

3/5 tropsmøde
10/5 rejsemøde
17/5 Siris fødselsdag
24/5 meniges møde



Bestyrelsen

Forældre

Formand Jakob Skipper jakob@skipper.dk 41317972

Kasserer Thomas Mosdal thomas@mosdal.dk 29684684

Benedikte 
Schaltz

benediktelasse@gmail.co
m

23212862

Bjarne van 
Reeuwijk

bjarnevr@gmail.com 40104371

Kent 
Bondensgaard

kbaa@novonordisk.com 30754510

Lis Vedel lis.vedel@gmail.com 60714112

Morten van 
Reeuwijk

mortenvr@gmail.com 23275025

Unge

Ryet Annica Ortvald annica@ortvald.dk 28264224

Troppen Freja Frigg Artby frejaartby@hotmail.com 23379901

Furesø/
Søndersø

Julie Rugh van 
Reeuwijk

julie.rugh@gmail.com 22941671

Unge

Gruppe-
leder

Theis Lykke 
Jensby

theis.jensby@gmail.com 25134241

Gruppe-
ledelsen

Henrik Wenøe henrik@acuityworld.com 22969753

Familie-
spejd

Asger Laurberg  
Vig

asgervig@gmail.com 28186230

Furesø/
Søndersø

Marie Brøgger 
Jensen

mbj-9@hotmail.com 50482706

Ryet
Susanne 
Dybdahl

susanne@dybdahl.dk 29729078



B  A  G  S  I  D  E  N

Hvorfor er Yodi en god 

gartner?

Fordi han har grønne fingre

Hvad får man, når man 
krydser Darth Vader 
med en elefant?
En ele-vader

Jeg har lavet 

toast til dig

Er det ikke lidt til den 

mørke side?


