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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

10. Juni 2017: Spejdernes Lejr-dag, læs mere 
herom på næste side

7. Juni 2017: Divisionslejrbål

10. Juni 2017: Hyttevedligeholdelsesdag for 
forældre, læs mere i bladet

20. august Mølleå træning

26. august Mølleå sejlads

18. Juni: Gå-dag, læs mere i bladet

Uge 24: Besøgsuge



Kom til en hyggelig eftermiddag i skoven sammen med 
alle de andre spejdere i Furesø Kommune. 
Alle er inviteret - også de, der desværre ikke kommer 
med på Spejdernes Lejr i Sønderborg.

Hvem: Alle spejdere fra 5- 93 år i Furesø 
Kommune

Hvornår: Lørdag den 10. juni kl. 13 til 17.
Hvor: Bålpladsen ved Egebjergene, indkørsel ved 

det ”skarpe” sving på Skovlystvej lige 
inden/efter at vejen krydser Tibberup Å. Vi 
sætter et skilt op.

Hvad: Leg, hygge, is og et kæmpestjerneløb.
Pris: Gratis !!!
Transport:   Der bliver arrangeret fælles transport

til arrangementet fra Alugods spejder-
hytte, hvor der samtidig er hyttevedlige-
hold for forældre. Alternativt kan man 
møde op på bålpladsen. Samtidig er der 
hyttevedligehold for forældre,
se næste side.  



HYTTEVEDLIGEHOLD

Kom og vær med til at skabe 
gode rammer til vores børn

Lørdag den 10. Juni kl. 12.30 - ca. 17
Mens der er Spejdernes Lejr Arrangement for 
spejderne, se forrige side.

Vi har fået en fantastisk spejderhytte - men den skal 
holdes ved lige, og der er ting, vi ikke har fået lavet. 
Vi mangler f.eks. at færdiggøre patruljelokale til ny 
patrulje, raftehegn, raftegård (stativ til opbevaring af 
rafter, så de ikke rådner) – alt sammen ting, der giver 
bedre rammer for vores spejderne.

Vi har lagt vedligeholdelsesdagen, så det passer med 
Spejdernes Lejr-arrangementet. Vi mødes kl. 12.30, 
ordner fælleskørsel af spejderne til Egebjerg, og kaster 
os over arbejdet. Der er job til alle – håndværker-
færdigheder eller ej. Søskende eller familiespejdbørn
er velkomne.
At hensyn til planlægningen ser vi gerne, at du 
tilmelder dig på Alugods hjemmeside, men det er ikke 
nødvendigt. Se \Ture ogArrangemeneter\Tilmeding
Mange hilsner 
Bestyrelsen



25.000 kr. til nye telte
Vi skal bruge alle spejderteltene, når vi alle skal på 
Spejdernes Lejr til sommer. En gruppe af ledere har 
derfor gennemgået Alugods teltbeholdning og 
repareret de telte, der trængte til det. Vi vidste godt, at 
en del af teltene havde været brugt i mange år og 
trængte til hel eller delvis udskiftning. Fonden Ellen og 
Carl Tafdrups Mindelegat har givet et tilskud på 25.000 
kr. til fornyelse af vores telte, sådan at alle spejdere i 
Alugod kan komme på sommerlejr med gode 
spejdertelte. Det var så heldigt, at stifteren af fonden 
selv havde været spejder!!. TAK FOR BIDRAGET, DET 
VIL VÆRE TIL STOR GLÆDE FOR VORES SPEJDERE.

20 km-mærke

Søndag d. 18. juni inviterer Nørreskov til vandredag, hvor vi 
går 20 km.
Vi går fra hytten kl. 9.45 og er tilbage omkring kl. 15.30. Det 
er en god mulighed for at tage 20 kilometer-mærket i år, da 
vi ikke kommer til at gå hike på Spejdernes Lejr.
Har du allerede gået de 20 km, er du også velkommen. Det 
er aldrig for tidligt at begynde at træne til at gå 30, 50 eller 
100 km! Medbring madpakke, drikkedunk, gode gåsko (som 
du har gået i før!), tøj til vejret, ekstrasokker og dit bedste 
spejderhumør. Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke 
nødvendig. Vi glæder os til en dejlig dag!



Alugod Familiespejd

Kære familiespejdere og forældre

Sommeren er for alvor over os, og det betyder at 
sommerlejren står for døren. Vi tager af sted i 
weekenden den 10.-11. juni, hvor vi skal prøve at 
overnatte i telt. På sommerlejren skal vi lege, 
snitte, hygge, på spejderløb, lave mad over bål og 
selvfølgelig holde lejrbål om aftenen. 
På sidste møde inden sommerferien skal vi hygge 
med bål og vores egen snobrødsbuffet. Lederne 
sørger for forskellige snobrødsdeje, og hver 
familie bedes medbringe deres favoritfyld  til den 
fælles snobrødsbuffet (fx grønsager, ost, pesto, 
syltetøj, skumfiduser, pølser eller noget syvende). 
Rigtig god sommerferie til alle. Vi glæder os til at 
høre om jeres ferier, når vi ses til august! Første 
møde efter sommerferien er fiskenets-møde 
søndag den 20. august.

Med spejderhilsen 
Asger, Flemming, Tine og Henriette 



Program for juni og august:

Juni:

10-11/6 Posthuset: Sommerlejr. (Flemming og 
Henriette) Se mere info på sommerlejrseddel

25/6 Skoven: Sommerafslutning med snitte, bål og 
snobrødsbuffet og lidt knob. (Flemming og Henriette)
Husk dit favoritfyld til fællesbuffeten.

SOMMERFERIE – SOMMERFERIE

August:

20/8: Skoven: Fiskenets-møde (Flemming)
Medbring gerne fiskenet – hvis du har et.

Datoer resten af 2017
September: 3/9 og 17/9
Oktober: 1/10, 15/10 og 29/10
November: 12/11 og 26/11
December: 10/12 



Hej Nørreskov!

Nu er det endelig blevet sommer, og det er vi jo 
rigtig glade for, fordi vi så kan lave en masse sjove 
aktiviteter uden for! Dette betyder, at man hver 
gang skal huske tøj til vejret og selvfølgelig også sin 
spejderuniform og –tørklæde. 

Vi starter med at afslutte vores klar-dig-selv forløb, 
hvor der selvfølgelig vil være klar-dig-selv mærker 
til de, der har været på møderne. Den 13. juni er 
der sommerafslutning, hvor vi,  i stedet for at 
mødes i hytten, mødes ved shelteret Åsevang kl. 
18.30, der ligger ved Kulhuse (vist på kortet). Vi 
slutter samme sted kl. 20.



Fra d. 26.-30. juli er der Spejdernes Lejr, og det 
glæder vi os meget til! Vi starter op igen efter 
sommerferien d. 22. august.

Program: 
Juni: 
6. juni: Klar dig selv !!!
10. juni: Kick-off til spejdernes lejr
13. juni: Sommerafslutning
18. juni: Gå-dag 

Juli:
26.-30. juli: Spejdernes Lejr

August:
22. august: Opstart efter sommerferie
29. august: Møde

Msh.
Helena, Marie, Mette og Nina



Kære Ryet flok

Der er faktisk kun to møder tilbage inden 
sommerferien. Vi arbejder videre med vores 
naturforløb – husk at hold øje med, hvilke planter og 
dyr I ser i naturen!

Ud over de to spejdermøder er der også to ekstra-
spejderarrangementer. Det ene er divisionslejrbålet, 
hvor vi mødes med de andre spejdere fra divisionen 
og laver nogle hyggelige spejderting.

Det andet er Spejdernes Lejr-dagen,  hvor vi skal 
lære de andre spejdere fra Furesø bedre at kende. 
Dagen er for alle Furesø-spejdere, uanset om man 
skal med på Spejdernes Lejr eller ej.

Efter sommerferien afslutter vi vores naturforløb 
ved at lave mad med ingredienser fra naturen. 
Derudover skal vi ud og øve os i at sejle i kano. 



Program:

7. juni 2017: Divisionslejrbål

10. juni 2017: Spejdernes Lejr-dag, for alle 
spejdere, uanset om man skal på 
sommerlejr eller ej.

Uge 24 er besøgsuge, hvor vores store spejdere 
skal besøge junior-spejderne, og vi måske 
får besøg af nogle familiespejdere.

12. juni 2017: Naturmøde

19. juni 2017: Sommerafslutning – lad os få 
spist vores kartofler!

26. – 30. juli: Sommerlejr

14. august: Købe ind

21. august: Lave mad

28. august: Kanomøde

Med spejderhilsen
Nanna, Annica, Elsebeth, Julie og Susanne



Kære Furesø

Så er vi endelig nået til sol, sommer og juni 
måned! Det betyder selvfølgelig, at vi skal ud 
og lave en masse sjove aktiviteter. Faktisk skal 
vi lave så mange ting ude af huset, at vi 
(næsten) ikke skal mødes hjemme i hytten.
Udover vores egne møder om torsdagen, er det 
også onsdag d. 7. juni, vi tager til fælleslejrbål i 
divisionen.  Arrangementet bliver afholdt i 
Ballerup Spejdergruppes hytte (Pæremosevej 
37c, Ballerup). Det bliver et stort lejrbål med 
alle de andre spejdere i Hareskov Division, og 
det kan jo være, at man møder nogle af dem, 
man fik lært at kende på Divisionsturnering! 
Der er i hvert fald garanti for hyggelig stemning 
og en masse andre søde spejdere. Vær 
opmærksom på, at vi mødes i Ballerup allerede 
kl. 18:00 og er færdige samme sted kl. 20:00!
Juni måned er jo også ensbetydende med, at 
det snart er ferie! Men det betyder desværre 
også, at der kommer til at gå laaaang tid, før vi 
ser hinanden på sommerlejren. 



God sommer! :)

Mange Spejderhilsner

Katrine, Mette, Julie og Louise

Derfor slutter vi måneden af med et fantastisk 
sommerlejrmøde, som man kan gå og glæde sig over 
helt til vi ses igen! 
Når vi så kommer hen på den anden side af 
sommerferien skal vi have tema om de fire elementer: 
Vand, jord, ild og luft! Her får du bl.a. mulighed for at 
vise dine venner, hvor fedt det er at være spejder, når 
du kan tage en af dine gode venner med til "vand din 
ven møde"!
Program:
7/6: Divi-bål (OBS: Vi mødes på pæremosevej 37c i 
Ballerup kl. 18:00)
14/6: Kanomøde (Vi mødes under fiskebækbroen kl. 
18:30)
21/6: Sommerafslutning (Vi mødes ved broen for enden 
af Ryetvej kl. 18:30)
SOMMERFERIE

22/7-30/7: Spejdernes Lejr

16/8: De fire elementer: ild/luft møde
23/8: Vand din ven (tag en ven med!)
30/8: Jordmøde



Kære Søndersø

Nu er det endelig sommer, og det betyder 
selvfølgelig, at I kan se frem til en juni 
måned spækket med sjove udendørs 
aktiviteter i det (forhåbentligt) gode vejr! 
Men det danske sommervejr er jo ikke 
altid pålideligt, så husk som altid varmt tøj 
og måske en regnjakke...
I juni måned skal vi så meget ud af huset, 
at vi slet ikke skal mødes i hytten, men en 
masse andre steder! Det er fordi, vi bl.a. 
ud og sejle i kanoer! Og ikke nok med det 
skal vi selvfølgelig med til divisionens 
fælleslejrbål i Ballerup Spejdergruppes 
hytte (Pæremosevej 37c, Ballerup). Det 
bliver et stort lejrbål med alle de andre 
spejdere i Hareskov Division, og det kan jo 
være, at man møder nogle af dem, man 
fik lært at kende på Divisionsturnering! 
Der er i hvert fald garanti for hyggelig 
stemning og en masse andre søde 
spejdere. 

Fortsættes



Vær opmærksom på, at vi mødes i 

Ballerup allerede kl. 18:00 og er færdige 

samme sted kl. 20:00!

Til sidst slutter vi måneden af med en 

super fed sommerafslutning nede i 

bålhytten ”Gnisten", hvor vi rigtig skal 

hygge os og lave en lækker 

hjemmelavet brændenældesuppe. 

Når vi så kommer hen på den anden 

side af sommerferien skal vi have tema 

om de fire elementer: Vand, jord, ild og 

luft! Her får du bl.a. mulighed for at vise 

dine venner, hvor fedt det er at være 

spejder, når du kan tage en af dine gode 

venner med til "vand din ven møde"!

Program på næste side



Program:

7/6: Divi-bål (OBS: Vi mødes på 
pæremosevej 37c i Ballerup kl. 18:00)
14/6: Kanomøde (Vi mødes under 
fiskebækbroen kl. 18:30)
21/6: Sommerafslutning (Vi mødes ved 
broen for enden af Ryetvej kl. 18:30)
SOMMERFERIE

22/7-30/7: Spejdernes Lejr

16/8: De fire elementer: ild/luft møde
23/8: Vand din ven (tag en ven med!)
30/8: Jordmøde

God sommer! :)

Mange Spejderhilsner

Peter, Kira, Sofie, Marie og Dea



Hej Alugod Trop!

Så er det efterhånden blevet varmt udenfor, hvilket 
ikke bare betyder is og vandkampe i lange baner, men 
også årets sommerlejr!

I år er det Spejdernes Lejr - en spejderlejr ikke kun 
med DDS spejdere, men omkring 40.000 spejdere fra 
alle spejderkorpsene i Danmark samt masser af 
spejdere fra andre lande!

For at få helt styr på detaljerne omkring 
sommerlejren, er I og jeres forældre inviteret til 
sommerlejr tropsmøde d. 7. juni fra 19.00-21.00.

Efter vi kommer hjem fra sommerlejren, og kun lige er 
nået at startet i skole igen, bliver det tid til en anden 
af årets større arrangementer, nemlig Mølleå sejlads! 
Her bygger man en båd af granris og en presenning, 
og så skal man sejle den hen ad Mølleåen, mens man 
konkurrerer om at være hurtigst eller måske bare om 
at holde båden oven vande.



Troppens program:

7. juni Sommerlejr TM (inkl. forældre)
10. juni Spejdernes Lejr dag med divisionen
13./14. juni PM
20./21. juni PM
22. juli - 3. august: Spejdernes Lejr
16. august: Tropsmøde
19. august TS-dag
20. august Mølleå træning
22./23. august PM
26. august Mølleå sejlads
28. august TSM
29./30. august PM

Husk som altid at melde afbud hvis I ikke kan 
komme - til jeres tambeskælvere på 
patruljemøderne eller til tropsledelsen på 
tropsmøderne :)

God sommer
Med Spejderhilsen
Tropsledelsen



Hilløjsa Basker. 
Så skete det endelig, det vi alle sammen har ventet 
på i meget lang tid, det er nemlig blevet sommer 
wohoo!! Vi skal selvfølgelig nyde det fantastiske 
solskinsvejr ved at lave en masse lækre aktiviteter 
udenfor, og så skal vi have pakket til sommerlejren. 
Det bliver vildt, så I kan godt begynde at glæde jer.

Program for juni 
7/6 – Spejdernes Lejr Tropsmøde (medbring 
forældre)
10/6 – Spejdernes Lejr kick off (kom og mød de 
andre spejdere fra kommunen, som vi skal på 
sommerlejr med)
13/6 – Gøre klar til sommerlejr møde  
20/6 – Bålhygge-møde



August

Hejsa Basker og velkommen tilbage efter en 
forhåbentlig fantastisk sommerferie. August er en 
dejlig måned med masser af sommer- og 
solskinsdage, og en masse gode møder som venter 
forude, det kan kun blive godt. 

Program for august:

16/8 – Tropsmøde
22/8 – Smugler og Ninja møde 
20. august Mølleå træning
26. august Mølleå sejlads
29/8 – overraskelse

Mange hilsener fra jeres lækre 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)



Så er det sommer kære Saxere!!!

Vi glæder os herre meget til at nyde solen og det gode 
vejr og komme udenfor med jer. Spejdernes  Lejr er 
lige rundt om hjørnet, og derfor skal vi forberede os og 
lave andre spændende ting. 

Derudover bliver vi en endnu større og dejligere 
patrulje efter sommerferien, og det glæder vi os til. 

7/6 tropsmøde (husk forældre)
10/6 Spejdernes Lejr dag
14/6 meniges møde
21/6 meniges møde
22/7-3/8 Spejdernes Lejr
16/8 Tropsmøde
20. august Mølleå træning
23/8 romer møde
26. august Mølleå sejlads
30/8 militærmøde

Kærligste hilsner jeres tamberskælvere
Louise og Siri

uni, juli 



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

Så er der snart sommerlejr


