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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
Nina Lybek Schaltz
Marie Linneberg
Mette Lund

Nina.schaltz@gmail.com
Marie.linn7@gmail.com 
Broegger.lund@outlook.dk

42287913
20768246
20107062

Ryet 1-3. klasse
Susanne Dybdahl
Elsebeth Rugh
Nanna Rugh Wrangel
Annica Ortwald
Julie Rugh van Reeuwijk

ryet@alugod.dk
29729078
40301671
24417008
28264224
22941671

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

furesoe@alugod.dk
soendersoe@alugod.dk

24821671
22941671
50454485
61604641
22893262
50482706
25537773

Troppen 12-16 år
Jeppe Sterndorff
Sofie Harning
Dea Frøding Skipper
Camilla Ortvald
Peter Wenøe
Freja Frigg Artby
Emma M Hartmann

tropsledelsen@alugod.dk 40948963
50932373
51924427
27208224

På rejse

Yggdrasil 16-20 år
Marie Brøgger
Kira Levy Kaysfeld kira@fam-jessen.dk

50482706
25537773

Aserne fra 20 år
Theis Michael Bjørn 
Andersen

28569134

Lederne  



Kalender 

22. april kl.  9.00 – 12.30: 
Hyttevedligeholdelsesdag – læs mere 
herom i bladet

23. april: Deadline for Flinten

28. april kl. 10: The walker-dag – læs mere 
herom i bladet.

Kassererjob ledigt – fra 2019
Vores mangeårige kasserer, Thomas stopper 
næste år, og vi har derfor brug for en ny. Har 
du lyst til  at være kasserer i Alugod, så 
kontakt Jakob Skipper (fmd) allerede nu. Så er 
der mulighed for ”god oplæring”. Kasserer-
posten i Alugod er en central post med god 
indflydelse og kontakt med alle gruppen.

21. april: Skt. Georgsløb

4. – 6. maj: Divisionsturnering –
sæt kryds i kalenderen 

26-27. maj – Sov ude arrangement 



ALUGOD SÆTTER FODSPOR I 2018

Tag med på næste vandredag 
den 28. april

Rigtig mange spejdere har allerede deltaget i Alugods 
vandredage. 

Vi fortsætter succes’en: Næste vandredag er den 28. 
april. Vi starter kl. 10 i hytten i forhåbentlig dejligt 
forårsvejr. Der er mulighed for at gå 10 eller 25 km. Vi 
håber at se rigtig mange spejdere, søskende og 
forældre på endnu en fed vandretur.

Har du nogen spørgsmål kan du ringe eller skrive til 
Henrik på 22 96 97 53 eller: henrik@acuityworld.com
Gruppeledelsen



Ønsker du:
• Gode rammer for dine børns spejderi?
• Følelsen af at gøre en forskel?
• Nogle hyggelige timer i selskab med 

hyggelige mennesker?

Så kom og giv en hånd med til hyttevedligehold. 
Der er job, der kan passe til enhver. Vi vil gerne:
• Lave raftehegn færdigt
• Slibe og lakere borde
• Lave forårsrengøring i køkkenet
• Pudse vinduer og ordne uden for
• Måske bygge raftestativ, så vores rafter ikke 

rådner.
Meld dig til ved at sende en mail til: 
lis.vedel@gmail.com – så vi ved, hvor mange, der 
kommer. Men du kan også dukke op på dagen. 

Kom til hyttevedligeholdelsesdag
22. april kl.  9.00 – 12.30

Ledere har allerede 
taget initiativ til at 
gøre orden i 
pejsestuen og få 
hængt Alugods 
klenodier op  



Bodil fra Galler fortæller om:

Spændende divisionskursus

I weekenden 2.-4. marts afholdt Hareskov Division 

PLAT-kursus for tropsspejdere. PLAT er et 

modulbaseret kursus, hvor man kan udvikle sine 

spejderkompetencer sammen med andre spejdere 

fra divisionen.

Fra Alugod deltog i år 3 spejdere, Maria (Saxer), 

Bodil (Galler), samt Elias (Gother). I alt var vi ca. 50 

spejdere. I år blev kurset afholdt omkring Søndersø-

skolen, hvor vi også overnattede. 

Weekenden var bygget op med et antal forskellige 

moduler, som man kunne melde sig på. Bl.a. skulle 

en båd hejses op i et træ, vi fik lov at prøve 

adventure-spejd, der skulle samles ingredienser til 

den perfekte havregrød (f.eks. Click-mix J), og vi 

diskuterede forskellige spændende dilemmaer. 

.



Kurset var ”luksus-weekend”, da lederne sørgede for 

dejlig mad og kage. Samtidig sov vi indenfor, hvilket 

nok var meget godt, da det har været en kold start 

på marts.

Jeg synes, kurset har været både sjovt og lærerigt, og 

samtidigt var det sjovt at møde en masse 

nye spejdere fra de forskellige grupper i divisionen. 

Næste år bør vi klart være flere med fra Alugod – så 

bliver det endnu sjovere!

Søndag afsluttedes kurset med en gigantisk 

melkamp, melbomberne lavede vi af nylonstrømper. 

Det var vildt sjovt!

Spejder hilsen

Bodil, (PA i Galler)

P.S. Man kan se billeder fra weekenden på kursets 

facebook-gruppe. Søg efter @PLATKURSUS.



Spejdernes Genbrug – ledige tjanser

Kære alle forældre 

Tak for, at I så gode til at tilmelde jer tjanserne hos 
Spejdernes Genbrug.

I Alugod har vi turnus hver 8. uge. Vi har klaret 
vores uge i januar og her i påskeugen, og der er kun 
få ledige jobs i maj - og i september. Meget dejligt. 

Til gengæld er der mange ledige jobs i uge 29 i 
slutningen af juli. Så hvis du på nogen måder kan, 
vil det være skønt, hvis du/I tilmelder jer. Det 
gælder selvfølgelig særligt dem, der ikke har 

tilmeldt sig i år endnu.

Spejdernes Genbrug hjælper vores spejderne med 
penge. Vi får penge direkte til vores gruppe, og der 
spares sammen til ny hytte i Stavnsholt. Hvor 
grupperne har en fælles grund/hytte. Derudover 
gives der penge til andre velgørende formål både 
lokalt og ude i verdenen.

TAK FOR HJÆLPEN - TJEK OM DU KAN 

HJÆLPE I UGE 29



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 4. marts mødtes en masse indianere og 
lavede spyd ved brug af knive, lavede bål, kastede med 
spyd og spiste snobrød til sidst

Søndag d. 18. marts var det cowboys, der havde indtaget 
prærien (Gnisten) og som trænede at yde førstehjælp til 
skudsår, lavede lassoer, trænede at slukke ildebrande og 
fik varme skumfiduser med mariekiks.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang d. 15. april ved Gnisten hvor vi skal 
på opgaveløb. Hold øje med familiespejds facebookgruppe 
for flere informationer, når vi nærmer os (vi sender det 
også ud på mail)

Møder resten af året:

15. April Spejderløb (Gnisten)
29. April Udflugt (sted tilgår)
13. Maj Krible/krable (Gnisten)
26. Maj Overnatte ude (sted tilgår)
27. Maj Krible/krable (Gnisten
9.-10. Juni Sommerlejr (sted tilgår)

Hvis ikke andet er anført er møderne kl.10:00-12:00, og 
husk altid at klæde jer på med tøj til vejret, da vi altid vil 
forsøge at få frisk luft på møderne.
Se også www. Alugodspejderne.dk/kalender

Med spejderhilsen

Tine, Henriette, Asger, Flemming og Robert.



Hej Nørreskov

Nu er det blevet april og dagene bliver så småt 
længere og længere. Det betyder, at vi kan være 
mere udenfor på vores møder, og I skal derfor altid 
huske varmt tøj til vejret. D. 10. april skal du desuden 
huske din dolk, hvis du har en, da vi skal lave bål.

I den anden halvdel af april har vi et sundheds-
forløb. Her kan du, hvis du kommer til begge møder, 
få et mærke til din uniform. Det bliver rigtig sjovt.

Program:
3/4: Rig og fattig møde 1
10/4: Rig og fattig møde 2
17/4: Sundhedsmøde 1
24/4: Sundhedsmøde 2
Vi glæder os til nogle hyggelige møder. 

Den første weekend i maj (4. – 6. maj) skal vi på 
divisionsturnering, så sæt et stort kryds i kalenderen 

Msh. Marie, Mette og Nina



Kære Ryet flok

Så er vi færdige med førstehjælps-forløbet, så nu 
kan vi klare diverse skrammer, lægge forbinding 
osv.

Nu skal vi i gang med et udelivs-forløb, så vi skal 
være meget ude. Huske at tage tøj på, der passer 
til vejret.

Vi skal selvfølgelig også fejre Skt. Georgsdagen, 
som er dagen, hvor spejderne aflægger 
spejderløftet, og vi skal på Skt. Georg-løb, som er 
et løb, der arrangeres af de gamle spejdere i 
Furesø.

I starten af maj er der divisionsturnering, som er 
en weekend-tur med de andre spejdere fra 
divisionen. Temaet er sol og varme og sand i 
tæerne. Vi varmer op til turen og øver os ved 
samme lejlighed i at slå telt op.



I april er der også ”The walker”-dag for de spejdere, 
der gerne vil tage ”The walker”-mærket og deres 
familier.

Program:
9.  april: Løb i skoven og knivbevis

16. april: Forberedelse til Skt-Georgløb – mød Pippi 
Langstrømpe, Emil fra Lønneberg, Brødrene 
Løvehjerte osv.

21. april: Skt. Georgsløb 9.55 til 15.00
Forældre er velkomne til at gå med i den flotte 
forårsskov

23. april: Mælkebøtter og bål på Bavnesletten
28. april: The walker-dag – møde op i hytten kl. 10.
30. april: Forberede divisionsturnering – sol, varme 

og sand i tæerne…

HUSK
4-6. maj: Divisionsturnering = weekend-tur
26-27. maj: Sov ude-arrangement for spejdere og 

deres familier

Med spejderhilsen
Annica, Nanna, Elsebeth, 
Julie og Susanne



Kære Furesø

Nu er vores cykler blevet luftet godt i løbet af 
marts på vej til og fra møderne, men her i april 
skal vi også rigtig ud og lege på cyklerne til 
møderne! Vi skal blandt andet køre 
orienteringsløb på cykler og fixe og rense vores 
cykler, så de er i tip top stand og klar til at blive 
brugt en masse her i foråret.

Aktiviteterne på møderne kommer selvfølgelig til 
langt det meste af tiden at foregå i det fri, for 
ligesom marts er april også en kombineret cykel 
og natur temamåned. Da forårsvejret desværre 
ikke altid er lunt og lyst, er det vigtigt, at I husker 
masser af varmt tøj efter vejret hver gang!



Og nu når det både er forår, og vi oven i købet også 
er i gang med at tage natur-forløbsmærket, så skal 
vi selvfølgelig også nå at så vores egne fine 
blomster. Derudover skal vi også ud i skoven og 
lave huler og alt mulig andet skægt! Vi glæder os i 
hvert fald til nogle fede aktiviteter her i april. 

Program
5/4: Såmøde
5/5: Sidste frist for tilmelding til 
divisionsturneringen!!!
12/4: Pimp din cykel 
19/4: Orientering og cykelløb (Vi mødes ved 
gnisten!)
26/4: Natur i skoven og huler
4-6/5: Divisionsturnering

Mange spejderhilsner
Julie, Louise, Mette og Katrine



Kære Søndersø

Så blev det april, og selvom vejret ikke 
helt har besluttet sig for at følge med 
årstiden endnu, så skal det ikke afholde 
os fra at nyde den friske luft og få nogle 
fede oplevelser i det fri på månedens 
møder!

Vi fortsætter nemlig det kombinerede 
cykel og natur tema, så også i april er det 
vigtigt, at I husker at hive cykelhjelm, 
lygter og reflekser (det er jo stadig lidt 
mørkt sidst på mødet) frem og hoppe op 
på cyklen, når I skal til spejder!

I april skal vi nemlig både nå at cykle 
orienteringsløb, så blomster, bygge huler 
i skoven og ikke mindst at fixe vores 
cykler, så de er i tip top stand og klar til 
at blive brugt en masse her i foråret. Vi 
skal være ude rigtig meget af tiden så 
husk masser af varmt tøj!



Program 

4/4: Såmøde
5/5: Sidste frist for tilmelding til 
divisionsturneringen!!!
11/4: Pimp din cykel 
18/4: Orientering og cykelløb (Vi mødes ved 
gnisten!)
25/4: Natur i skoven og huler
4-6/5: Divisionsturnering

Mange Spejderhilsner
Sofie, Marie og Kira



Hej alle spejdere i troppen

Så er det blevet april og påsken er godt overstået, og 

vi glæder os til at komme i gang igen. 

Alle patruljer har nu fået tildelt en tante eller en 

onkel, som man altid har en at komme til, hvis man 

skal have hjælp til et møde, eller bare et lille godt råd. 

Derudover har alle PL & PA fået den store blå, så de 

kan blive inspireret til de ugentlige møder, og være 

sikker på, at de over et forløb, kommer omkring de 

vigtigste ting. Vi skal alle huske at få tilmeldt os til 

divisionsturneringen fra den 4 til 6 maj, som vi alle 

naturligvis kommer med på (Det bliver super fedt). 

Program:

4/4 – Tropsmøde (om jazz)

10-11/4 – Patruljemøder

17-18/4 – Patruljemøder

24-25/4 – Patruljemøder

Med spejderhilsener Tropsledelsen



Gother

.
Hej Gother
Det er nu april, og dagene bliver længere og 
længere. Derfor skal vi være mere uden for, så 
husk uniform og tøj til at være ude.

4. april: NB! Onsdag Tropsmøde

10. april: Snig møde med basker

17. april: Møde aflyst

18. april: Woop app møde med Vender 

24. april: Omvendt møde 

Spejderhilsen 

Ralph og Elias



Hej seje Baskere

Så er det april – og forhåbentlig snart forår. Husk 
derfor tøj til at være ude.

Her er vores program for april. 

Program

4. april: Tropsmøde
10. april: Påskemøde og knob
17. april: Naturmøde
24. april: Selfieløb

Vi ses til nogle super-hyggelige og sjove møder.

Maja og Kamille (29863500)



Hej kære Saxere

Nu er påsken forbi, og der er igen spejder. Her er 
vore program med fede aktiviteter i april måned:

4. april – Tropsmøde - musikmøde
11. april -Film Møde
18. april -Mad test/ mærk eller smag
25. april -Lav skjold færdig

Spejderhilsen
Fie og Astrid



Hej Gallermennesker
Så blev det april måned, hvor vil selvfølgelig 
skal lave noget fedt. I sidste måned sagde vi 
farvel til Andrea som PL (meeget sørgeligt 
☹)
Man kunne håbe på, at vejret begynder at 
opdage det faktisk er blevet forår, så vi kan 
begynde at være ude. (Sne er meget rart, men 
i marts??)
I Galler har vi også sat os et mål om, at alle 
skal kunne morsealfabetet, så på hvert møde 
kommer vi til at bruge lidt tid på det.
Program
4. April – TM (tropsmøde)
11. April – Påskemøde
18. April – Overraskelse
25. April – Disney

De bedste Gallerhilsner 
Marie (PA) og Bodil (PL)



Bestyrelsen
Forældre

Formand Jakob Skipper jakob@skipper.dk 41317972

Kasserer Thomas Mosdal thomas@mosdal.dk 29684684

Benedikte 
Schaltz

benediktelasse@gmail.com 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

Bjarne Husted bjarne.husted@brand.lth.se 61742389

Susanne 
Engkilde

susser@sol.dk 93941323

Unge

Troppen Freja Frigg Artby frejaartby@hotmail.com 23379901

Furesø/
Søndersø

Julie Rugh van 
Reeuwijk

julie.rugh@gmail.com 22941671

Ledere

Gruppeleder
Theis Lykke 
Jensby

theis.jensby@gmail.com 25134241

Gruppeled. Henrik Wenøe henrik@acuityworld.com 22969753

Gruppeled.
Maja Windeløv 
Wallberg

majawindeloev@gmail.com

Familiespejd
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

Ild, boblebad, sauna – jeg fryser


