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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  



y   Hyttevedligeholdelse

Kom til hyttevedligeholdelsesdag den 9. 
september kl. 10-13. Det er en hyggelig måde at 
hjælpe til med holde vores hytte ved lige og 
forbedre den.  
En ”byggeleder” vil hjælpe alle i gang, og der vil 
være forplejning undervejs. Største opgave er at 
bygge et nyt hegn, men der er opgaver, som 
passer til enhver, så mød bare op i hytten.

Oprykning

Spejdere, der efter sommerferien er kommet op 
til Junior og Troppen skal igennem vores 
opryknings-ritualer. I år kommer dette til at ske i 
forlængelse af hyttevedligeholdelsesdagen den 
9. september kl. 13-14.



T-shirts til salg

Der er et lille restlager tilbage af Alugod-t-shirts. 
De koster 125 kr. stykket. Skriv til 
kasserer@alugod.dk, hvis du er interesseret i at 
købe en t-shirt.

Høstmarked
Høstmarked

Kom og besøg høstmarkedet hos Spejdernes 
Genbrug, Havremarken 10. Markedet er åbent:

Lørdag den 2. september kl. 10 – 14

Høstmarkedet er en dag fyldt med hyggelige og 
sjove spejderaktiviteter. I  Alugods bod kan 
spejderne lave snobrød. Der er også mulighed 
for at gøre et genbrugsfund.



Alugod Familiespejd

Kære familiespejdere og forældre

Så er spejderåret i gang igen. Vi har allerede 
holdt vores første møde, hvor vi var på 
fiskenetstur og fandt en masse forskellige små 
og større dyr. 
I september skal vi starte på et nyt mærke; 
Høstmærket, hvor vi skal finde ting i naturen 
som kan blive til mad, undersøge hvad der sker i 
naturen om efteråret og meget mere. Vi skal 
også tænde bål, snitte og lege på møderne i 
september. 
Lederne holder planlægningsmøde den 9. 
september, hvor programmet for resten af året 
lægges – hvis I har gode ideer til møder eller 
aktiviteter, må I endelig sige til.

Med spejderhilsen 
Asger, Flemming, Tine og Henriette 



Program for september:

3/9 kl. 10 Skoven: Høstmærke 

17/9 kl. 10 Skoven: Høstmærke

Husk altid tøj efter vejret, og drikkedunke og evt, 
kaffe/the til de voksne. 

Datoer resten af 2017

Oktober: 1/10, 15/10 og 29/10

November: 12/11 og 26/11

December: 10/12 



Hej Nørreskov!

Nu er det blevet september, og vi håber, at I alle 
er kommet tilbage fra en rigtig god 
sommerferie! Vi vil også sige tak for en rigtig 
god sommerlejr. Sommeren er nu slut, og det 
bliver mørkere udenfor, men det skal ikke 
forhindre os i at holde en masse sjove møder 
udenfor, så husk stadig tøj til vejret. 

I starten af september skal vi lave en masse 
dyremøder, hvor vi bl.a. skal lære at bygge broer 
med bæverne, finde mad med egernene og lære 
at huske med de kloge elefanter. Det bliver rigtig 
sjovt! Vi starter på det sidste møde i september 
på et dramaforløb, som vi fortsætter i oktober. 
Vi kan afsløre, at vi skal ud i rummet og besøge 
en masse planeter. Her kan man selvfølgelig få 
et mærke til sin uniform. 



Program:
5. september: Bævermøde
12. september: Musemøde
19. september: Elefantmøde
26. september: Dramamøde 1

Vi glæder os til nogle sjove møder!

Msh.
Helena, Marie, Mette og Nina



Kære Ryet flok

I sommer var vi på sommerlejr på Troldehøjen, 
og vi fik mange gode idéer af troldene, som vi 
nu vil afprøve. Vi skal derfor bygge en ægte 
troldehule, koge troldesuppe og finde trolde i 
skoven. 

Trolde bor helt alene ude i skoven og må klare 
alting selv. Når vi gør som troldene, så lærer vi 
også at klare os selv, så det ender nok med, at 
vi i løbet af efteråret også får taget ”Klar dig 
selv-mærket”.

Husk altid at have tøj på, så vi kan være ude.

Nanna, Annica, Elsebeth, Julie og Susanne



Program:

2. september 2017: Spejdernes høstmarked –
Alugod-spejderne deltager i høstmarkedet 
med en snobrøds-bod. Kom og vær med til 
at vise, hvordan en rigtig spejder laver 
snobrød.

4. september 2017: Vi bygger videre på hulen

11. September 2017: Vi går i skoven og laver 
troldesuppe

18.september 2017: Et spændende troldeløb

25. september 2017: Vi går i skoven og finder 
ting til hulen og finder vores personlige 
mål (fx armlængde og fingerlængde)



Hej Furesø

Nu er sommerferien for alvor slut, men frygt 
ikke! Ikke nok med, at du nu skal til spejder igen 
hver uge, så fortsætter vi sommerens rejse-mani 
hele september: Vi skal nemlig have jorden 
rundt tema! 

Vi skal ud og besøge fire af verdens kontinenter, 
og I skal glæde jer til at opleve alt, hvad den 
store verden har at byde på af vilde eventyr. 
Selvfølgelig skal man være forberedt på hvad 
som helst og pakke fornuftigt, når man rejser 
rundt - selv hvis turen går til sydens sol - så husk 
varmt tøj og en jakke HVER GANG! (Og 
selvfølgelig også uniform og tørklæde ;) ) 



Program:

7/9: Asienmøde

14/9: Oceanienmøde

21/9: Amerikamøde

28/9.: Afrikamøde

Mange Spejderhilsner
Gustav, Julie, Kira, Sofie og Louise



Hej Søndersø!

Så er sommerferien helt forbi, og vi er 
heldigvis tilbage fra ferie, så vi kan 
komme til spejder igen! 

Men med den danske sensommer 
kommer altså også noget (endnu) 
mere ustadigt vejr, så husk - som altid 
- varmt tøj og jakke til ALLE møder! 
(Og selvfølgelig altid både uniform og 
tørklæde. ;) )

I september skal vi ud på eventyr, for 
hver onsdag tager vi jer med rundt til 
et nyt land på vores jordomrejse! Vi 
når rundt på fire af verdens 
kontinenter, og I kan godt glæde jer til 
at komme rundt og se, hvad hele den 
vide verden kan byde på.  



Program:

6/9: Asienmøde

13/9: Oceanienmøde

20/9: Amerikamøde

27/9.: Afrikamøde

Mange Spejderhilsner

Marie, Katrine, Mette



Kære alle spejdere i Alugod Trop.

Så er det blevet september! Det betyder at 
sommeren er ved at være forbi, og vi skal i gang 
med Simbambalotræning!
Herudover er der Høstmarked hos Spejdernes 
Genbrug, som er en dag fyldt med hyggelige og 
sjove spejderaktiviteter – og Alugod Trop plejer at 
give en hånd med i forskellige boder.
Vi ser frem til endnu en spændende måned, med 
spejderaktiviteter, skæg og ballade.

Program:
d. 2/9 - Høstmarked
d. 6/9 – TM
d. 13/9 – p-møde
d.20/9 – p-møde
d. 25/9 - TSM
d. 27/9 – p-møde
d. 29/9-1/10 – SIMBAMBALO

Msh.
Tropsledelsen 
NB! Husk afbud



Hej Galler  ☺

Vi er nu nået til september og tager derfor hul 
på efteråret, så husk at tage tøj med, så vi kan 
være udenfor

Hilsen jeres yndlingstamberskælvere

Emma og Andrea. 

Program for september
Ons. den 6/9: Tropsmøde
Tirs. den 12/9: PL-møde
Tirs. den 19/9: PL-møde
Tirs. den 26/9: PL-møde



Halli halløj Basker

Så er det blevet september, og vi må desværre sige 
hejhej til sommeren og goddag til efteråret. Men 
september bliver en fed måned!

Og så har vi jo fået to nye menige op i Basker, 
nemlig Lise og Eva, hjertelig velkommen til jer :))

Program for september:
Ons. den 6/9: Tropsmøde
Tirs. den 12/9: PL-møde
Tirs. den 19/9: PL-møde
Tirs. den 26/9: PL-møde

Mange hilsener fra jeres højtelskede 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

I denne måned er det september hvilket betyder 
efterår, og at vi skal udnytte det sidste af den danske 
varme.

Så husk varmt tøj og godt humør, og selvfølgelig 
kage.

Derudover skal vi indrette vores endelig 
færdiggjorte lokale, og lære hinanden og de nye, 
kære menige at kende.

Månedens papirtype er: Toiletpapir

6/9 tropsmøde
13/9 Patruljemøde
20/9 patruljemøde
27/ patruljemøde

Mvh Seje tamberskælvere



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

Nu kan 

jeg kke

stå op

længere

Du sætter dig 

under ingen 

omstændigheder 

og du holder op 

med den lyd

Det kommer 

til at stikke 

lidt
Det skulle 

jeg lige til 

at sige


