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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
Robert Vestergaard 

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

28186230
51898195
25390463 
25196705
40297291

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

10. oktober 2017: Forældremøde: Hvad er 
spejder for noget?  Læs mere herom i bladet

29. sept. – 1. okt.: Simbambalo

7. oktober 2017: Leder- og 
bestyrelsesseminar.

Uge 42: Efterårsferie 

PARKERING

Når I henter og bringer spejderne må I meget 
gerne bruge parkeringspladsen ved Lille 
Værløse Skolen. Der er altid plads, og vi har en 
låge direkte ind til Alugod.
Ryethave bliver kede af det, når I bruger deres 
parkeringspladser - især i de kommende 
måneder, hvor de skal renovere husene og der 
derfor bliver ekstra mangel på pladser.

Jakob Skipper, Formand



HVAD ER SPEJDER FOR NOGET?

Kære forældre i Alugod,

Måske vil du gerne vide lidt mere om, hvad vi laver til 
spejdermøderne, og ikke mindst hvorfor? Der er jo en 
grund til at 32 frivillige ledere vælger at bruges deres 
fritid på at lave spejderarbejde sammen med jeres 
børn.

Derfor indbyder vi alle forældre til en time, hvor vi 
fortæller, hvad spejder er for noget. Vi fortæller om 
vores aktiviteter med børnene, og hvordan det hænger 
sammen i et større hele. Spejder er sjovt, men der 
ligger meget mere bag ved.

Tirsdag 10/10 kl 19-20 i spejderhytten Ryetvej 17

Henrik Wenøe fra gruppeledelsen og jeg selv vil tage 
jer på en underholdende rundtur i de ideer, der ligger 
bag ved Alugods arbejde. Ud over det konkrete 
spejderarbejde i Alugod forklarer vi, hvad vi mener med  
”børn leder børn”, og om hvorfor Lars Kolind kalder 
spejderbevægelsen for det største ledelsesudviklings-
program på jorden.



Blandt tidligere spejdere finder man Jacques 
Chirac, Folke Bernadotte, Céline Dion, Bill Clinton, 
Nelson Mandela, David Bowie, Michelle Obama, 
Ban Ki-moon og Queen Elizabeth II. 12 
mennesker har gået på månen, og de 11 af dem 
er tidligere spejdere.

Mødet slutter, når Nørreskov Flok er færdige med 
deres møde. Hvis du har lyst til at høre mere, så 
skriv til formand@alugod.dk med ”det må jeg 
bare høre”, så står teen og kaffen klar kl. 19.
Med spejderhilsen,
Jakob Skipper

Formand, Alugod Spejderne
formand@alugod.dk - mobil:41317972

________

Tak fra Israel
På Spejdernes Lejr i Sønderborg var der en gruppe 
israelske spejdere, som lå i vores lejrområde. Det 
var de rigtig glade for – og de har bagefter sendt os 
det takkebrev, som I kan læse på næste side.





Alugod Familiespejd

Kære familiespejdere og forældre

Vi er så heldige, at Robert (far til Theodor) 
gerne vil være spejderleder her i Familiespejd –
velkommen på lederholdet.

I september gik vi i gang med høstmærket, hvor 
vi finder ting i naturen, som kan blive til mad, 
laver vores eget naturblæk, bygger drager, 
undersøger hvad der sker i naturen om 
efteråret og meget mere. På første møde i 
oktober skal vi afslutte høstmærket og  
genopfriske snitte- og bålreglerne.
På mødet i efterårsferien kommer Hr. Skæg på 
besøg og laver skæg og løjer med børnene.
På månedens sidste møde begynder vi på et nyt 
mærke, der hedder ”Find Vej”, mon I kan gætte, 
hvad det går ud på?  

Med spejderhilsen 
Robert, Asger, Flemming, Tine og Henriette 



Program for oktober:

1/10 kl. 10 Skoven: 
Høstmærke, snitte og bål (HS, FN)  

15/10 kl. 10 Hytten (efterårsferie): 
Hr. Skæg møde (TS, HS)

29/10 kl. 10 Hytten: 
”Find vej”-mærket (1. møde) (HS, RV)

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

Datoer resten af 2017
November: 12/11 og 26/11
December: 10/12 



Hej Nørreskov!

Nu er det blevet oktober, og det bliver mørkere og 
koldere udenfor. Vi skal stadig nyde det sidste 
dagslys, så I skal huske at tage tøj med til at være 
udenfor. 

Vi skal i oktober afslutte vores dramaforløb, hvor 
man til sidst kan få et dramamærke til uniformen. 
Vi skal også holde et ”Old school møde”, hvor vi 
skal lave klassisk spejderarbejde og hygge os. Til 
sidst skal vi holde et Halloweenmøde, hvor I skal 
komme i jeres mest uhyggelige kostume. På mødet 
kårer vi det bedste kostume ☺

D. 17.-19. november skal vi på juletur, hvor vi skal 
træne til at blive gode troldmænd og hekse. Det 
bliver en rigtig sjov og hyggelig tur, så I skal sætte 
et stort kryds i kalenderen den weekend. Se 
invitation her i Flinten efter programmet. 



Program:
3. oktober: Dramamøde II
10. oktober: Dramamøde III
17. oktober: Efterårsferie. Intet møde.
24. oktober: Old school møde
31. oktober: Halloweenmøde

Vi glæder os til nogle hyggelige møder!

Msh.
Helena, Marie, Mette og Nina
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Kære Ryet flok

I oktober fortsætter vi med vores ”Klar dig selv-
forløb”, men vi går også i gang med ”Leg, sang og 
drama”. 

Vi skal derfor øve os i spejder-råb, bålsange og lave 
sketches.

Vi skal også have bål, tage knivbevis og snitte de 
flotteste pinde til at stege æbler på.

Sidst i oktober er det halloween, og der skal vi lave 
en hyggelig troldefest med bål og sange.

Husk, at vi fortsat er meget ude, så tag godt med tøj 
på til møderne.

Annica taget ud at rejse, så de næste 4-5 måneder 
er vi bare 4 spejerledere.



Program:

2. oktober: Skilte til troldehulen og knivbevis 
til dem, der ikke har det allerede og 
opfriskning af knivregler for de øvrige

9. oktober: Bål-hygge – snitte pinde, stege 
æbler og bålsange og råb

16. oktober: Efterårsferie

23. oktober: Forberede sketches og 
underholdning til troldefest

30. oktober:  Troldefest med bål og 
underholdning

Med spejderhilsen
Nanna, Elsebeth, Julie og Susanne



Kære Furesø

Så er det blevet oktober, og selv om det 
betyder, at der desværre ikke er noget 
spejdermøde i efterårsferien, så er det i denne 
måned, at vi skal tage leg, sang og drama 
mærket!
Det bliver vildt fedt, for i forløbet leg, sang og 
drama skal vi nemlig både lave teater, 
planlægge aktiviteter for hinanden, gøgle, 
lege, lære akrobatik og en MASSE andre ting. 
Det hele afsluttes med, at vi afholder Furesøs 
karneval på det sidste møde i oktober. Her er 
jeres forældre, søskende, venner eller hvem I  
ellers kan opdrive, der har lyst til at se alle de 
fede ting, I har lavet i løbet af måneden, 
velkomne til at komme med til mødet. Og når 
vi nu er til karneval, så tager man selvfølgelig 
også sin flotteste udklædning på.



I oktober er det også blevet rigtig efterår, så husk 
varmt tøj til at være udenfor hver gang!

Program
5/10: Teatermøde
12/10: Akrobatik og gøgl
19/10: EFTERÅRSFERIE: intet møde
26/10: Karneval: Tage dine forældre og søskende 
mm. med og husk udklædning. :)

Vi glæder os til et super sjovt forløb med jer. 
Mange Spejderhilsner

Julie, Sofie, Kira og Louise



Kære Søndersø

Så er det blevet oktober, og selvom 
det betyder, at der desværre ikke er 
noget spejdermøde i efterårsferien, 
så er det i denne måned, at vi skal 
tage leg, sang og drama mærket!
Det bliver vildt fedt, for i forløbet 
leg, sang og drama skal vi nemlig 
både lave teater, planlægge 
aktiviteter for hinanden, gøgle, lege, 
lære akrobatik og en MASSE andre 
ting. Det hele afsluttes med, at vi 
afholder Søndersøs karneval på det 
sidste møde i oktober. Her er jeres 
forældre, søskende, venner eller 
hvem I ellers kan opdrive, der har 
lyst til at se alle de fede ting, I har 
lavet i løbet af måneden, velkomne 
til at komme med til mødet. Og når 
vi nu er til karneval, så tager man 
selvfølgelig også sin flotteste 
udklædning på.



I oktober er det også blevet rigtigt efterår, så 
husk varmt tøj til at være udenfor hver gang!
rigtigt efterår, så I
Program
4/10: Teatermøde
11/10: Akrobatik og gøgl
18/10: EFTERÅRSFERIE: intet møde
25/10: Karneval: Tage dine forældre og søskende 
mm. med og husk udklædning. :)ære udenfor hver 
gang!
Vi glæder os til et super sjovt forløb med jer. 
Mange Spejderhilsner
Peter, Mette, Katrine, Marie og Dea

H



Kære alle spejdere i Alugod Trop.

Så er det blevet oktober, og efteråret er her! Vi 
takker igen i år, for en god Simbambalo!

Denne måned skal vi endnu en gang til et fedt 
tropsmøde, og super fede patruljemøder i 
efterårsvejret ☺

Vi glæder os til endnu en god måned, og håber i 
får en god efterårsferie!

Program:

29/9-1/10 – Simbambalo
4/10 – TM
10/10 og 11/10 – P-møde
--- UGE 42 EFTERÅRSFERIE ---
24/10 og 25/10 – P-møde
30/10 – TSM

Msh.
Tropsledelsen 
NB! Husk afbud



Hej Galler 

Nu er vi nået til oktober, så nu begynder 

det at blive rigtig efterår. Derfor skal I 

huske at have tøj med til vejret, da vi 

muligvis skal være ude.

Program

4.: Tropsmøde

11.: Patruljemøde

Efterårsferie

25.: Patruljemøde

Bedste gallerhilsner 

Jeres yndlingstamperskælvere Emma og 

Andrea



Heyo Baskerrr

Så er vi trådt ind i oktober måned. Det bliver en fed 
måned, hvor vi skal efterårshygge max. I kan godt 
glæde jer til en måned fyldt med skæg og løjer :)

Program for oktober:
ons. d. 4/10 - Tropsmøde
tirs. d. 10/10 - Patruljemøde
tirs. d. 17/10 - Efterårsferie
tirs. d. 24/10 - Patruljemøde
tirs. d. 31/10 - Patruljemøde

Husk som altid at melde afbrud i god tid, hvis I er 
forhindrede i at komme på et af møderne.

Spejderhilsener

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



Hej seje Saxere!!!!!

Så blev det søreme oktober, hvilket betyder endnu 
sejere efterår, og masser af dejligt efterårsvejr. Vi 
skal nyde det sidste af varmen og det at kunne 
være udenfor. Jeg jeres skønne PL Louise har 
fødselsdag, og det vi skal fejre. Derudover har vi i 
starten af måneden Simbambalo med mexicanere 
og det hele. Husk jeres varme tøj og gode humør, 
og selvfølgelig masser af kage.

Månedens papirtype: Blade (også dem der findes i 
skoven)

4/10 Tropsmøde
11/10 Skovmøde
18/10 Efterårsferie
25/10 Fødselsdagsmøde

M.V.H Louise



Hej seje Gothere

Så er vores nye patrulje Gother 

kommet godt i gang. Vi har i fællesskab

besluttet, at oktobers møder ser sådan ud:

Program:

4. oktober: Tropsmøde. Husk at det er om onsdagen.

10. oktober: Challengemøde. Alle gæve spejdere 

medbringer en sjov challenge

17. oktober: Vi holder efterårsferie

24. oktober: Vi fejrer at Halloween er lige om hjørnet 

med et masser af slik. Alle skal medbringe slik til 

ædegildebordet.

Novembermøder:

Fiskemøde. Vi vil rigtig gerne ud at fiske. Ralph prøver at 

arrangere. Ellers holder vi snigløb i skoven.

Spejderhilsner

Ralph og Elias



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

Søndersø Mette Gudik mettegudik@gmail.com 61604641

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

For at det er retfærdigt, skal 

alle klare den samme test: I 

skal klatre op i træet


