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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
Emma M Hartmann

jeppesterndorf@hotmail.com
sofie.toftc@gmail.com
sofie@harning.dk
frejaartby@hotmail.com
emma-marie@live.dk

40948963
23965661
50932373
23379901
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  



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 29. oktober mødtes vi i hytten og startede på 
vores nye mærke ”find vej”, hvor vi fandt vej indendørs 
og udendørs. Vidste du egentlig at vi har 22 døre inden i 
spejderhytten (eller var det 23?)

Søndag d. 12. november  var vi i skoven ude ved Gnisten, 
delte os op i to hold og fandt vej på forskellige måder. Vi 
lagde havregryn ud, brugte spejderspor, kompas, og så 
lavede vi blindegang.



ALUGOD FAMILIESPEJD

På det sidste møde i November var vi på en gåtur hvor vi 
skulle bruge vores nye viden til at finde vej i skoven ved  
Furesø Marina.
I december og januar er vores fokus at lave førstehjælp og 
udnytte mørket til bl.a. et natløb.

Med spejderhilsen
Tine, Henriette, Asger, Flemming og Robert.

Møder resten af året:

10. december Førstehjælp + skrumpenisserne, 
mødested i spejderhytten

07. januar Natløb, mødested ved tunnellen ud mod
Gnisten, bemærk mødetidspunkt 16-
18:30

21. januar Førstehjælp del 2, mødested 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.

Du kan også finde informationer om møderne på:
http://alugodspejderne.dk/kalender. 



Hej Nørreskov!

Nu er det blevet december og julen nærmer sig. Det 
skal vi fejre, og vi holder derfor et juleknas-møde d. 5. 
december, hvor vi også skal fejre to af jeres lederes 
fødselsdage. 

Vi slutter året af med et juleafslutningsmøde, hvor vi 
blandt andet skal lave den mindste julestjerne, den 
længste guirlande og se, hvem der kan have flest 
pebernødder i munden.

I januar starter vi med et vandremøde. Her skal man 
huske varmt tøj, da vi er udenfor hele mødet. Vi skal 
også have et spillemøde, et cirkusmøde og et 
blandede bolsjer møde, hvor der kan ske lidt af hvert.

Vi skal huske at minde om, at vi gerne vil holde et 
kælkemøde, men det kræver, at der er faldet nok sne. 
Derfor skal man altid huske sin kælk, hvis det har 
sneet meget op til mødet.
Vi glæder os til at se jer alle til nogle sjove møder!



Juleturens tema var 
Harry Potter 
Der blev blandet
Trylle-eleksirer

Billeder fra juleturen

- og leget 

eleksirleg

Uden for spillede

vi Quidditch



Program

December:
5. december: Juleknas-møde
12. december: Juleafslutning

Januar:
9. januar: Vandremøde
16. januar: Spillemøde
23. januar: Blandede bolsjer møde
30. januar: Cirkusmøde

Vi glæder os til at se jer alle til nogle sjove møder!

Msh. Helena, Marie, Mette og Nina



Hej Ryet

Tak for en herlig juletur. Godt, at vi fik givet nissen 
grød, så han ikke driller mere, og at vi fik bamsefar 
og Guldlok til at blive gode venner igen.

Nu er det snart jul, og det glæder
vi os rigtigt meget til.

I december skal vi lave dukker til 
dukke-teater og vi skal lave sjove 
jule-lege.

I januar afslutter vi vores forløb "leg, sang, drama". 
Vi skal øve os i at sminke os til teater og i at være 
sure, gale, glade og alt muligt andet. 

Husk, at have udendørstøj med til alle møder. 

Med spejderhilsen 
Julie, Nanna, 
Elsebeth og Susanne 



Ryet på juletur



Kære Furesø
Nu er det (næsten) lige om lidt, at det er juleaften, og 
det er tid til at klippeklistre, spise pebernødder til 
man får ondt i maven og skråle julesange til alle andre 
får ondt i ørerne. ;)  Men før vi rigtig går jule-amok, 
skal vil lige nå at udnytte det skønne vintervejr.   
For kulde og mørke er ikke nødvendigvis en trist ting, 
når man er spejder i Furesø! 

Vi skal nemlig lave en masse fede ting, som man 
faktisk kun kan lave, når det er koldt og mørkt. Bl.a. 
skal vi ud og skøjte på månedens første møde. Vi 
tager til Frederiksberg Runddel (Frederiksberg 
Runddel 1, 2000 Frederiksberg) og mødes der til 
almindelig mødetid 18.30. 
Derfor skal I selv sørge for at 
komme derud og hjem igen - vi 
anbefaler, at I koordinerer sam-
kørsel. Hvis I har skøjter, må I 
meget gerne tage dem med, men 
det er også muligt at leje nogle 
derude. 



Nu er det også ved at være mørkt udenfor 
under hele vores møde, så det betyder, at 
vi kan tage ud i skoven og lege snigløb! 
Her er det vigtigt, at I husker masser af 
varmt tøj (vi anbefaler især regnbukser), 
og en lygte er heller ikke en dum idé at 
have med. 

Så når vi til allersidst på måneden, og 
det er her, at vi rigtig skal julehygge og
få afsluttet året på en fed måde, så vi
kan sende hinanden godt på juleferie. 

På juleafslutnings-mødet er man mere 
end velkommen til også at tage sin nisse
hue på. :)

På den anden side af juleferien starter vi 
året op med en hyggelig tur rundt om 
Søndersø. Her mødes vi nede ved 
parkeringspladsen på Ballerupvej ved  
Søndersø. Ellers byder januar måned på 
mange aktiviteter lige fra opstart af 
bander i Furesø flok til lagkageløb og
stjernemøde! 
Vi ønsker en rigtig god jul og et godt 
nytår!
Se programmet på på næste side.



December

7/12: Skøjtemøde - vi mødes ved Frederiksberg 

Runddel 1, 2000 Frederiksberg kl. 18.30.

14/12: Snigløb (HUSK varmt tøj og lygte)

21/12: Juleafslutning

28/12: JULEFERIE - intet møde

Januar 2018

4/1: Gå rundt om Søndersø - vi mødes ved 

Parkeringspladsen ved Ballerupvej

11/1: Bandemøde

18/1: Lagkageløb

25/1: Stjernemøde

Mange spejderhilsner
Julie, Sofie, Kira og Louise



Kære Søndersø

Så er det sørme snart december, og det 
betyder masser af julehygge! Det er 
blevet vintervejr, så vi skal selvfølgelig 
lave vinteraktiviteter. Det betyder, at vi 
på månedens første møde skal ud og 
skøjte! Hvis du selv har skøjter, må du 
meget gerne tage dem med, men ellers 
kan man leje nogle derude. Vi skal skøjte 
ved Frederiksberg Runddel 
(Frederiksberg Runddel, 
2000 Frederiksberg), og vi starter mødet 
derude til sædvanlig tid kl. 18.30. Derfor 
skal I selv sørge for at komme derud og 
hjem igen - vi anbefaler, at I koordinerer 
samkørsel.



Med vintervejret følger også vintermørke, og det er 
jo super fedt, for så kan vi jo komme ud i skoven og 
lege snigløb! Her er det vigtigt, at I husker varmt tøj 
(vi anbefaler kraftigt regnbukser). En lygte er også 
smart at have med.  Til allersidst er det jo lige ved at 
være jul, så vi sender hinanden godt på juleferie 
med en masse hyggelige juleaktiviteter. Man er 
selvfølgelig her velkommen til at tage nissehue med.

I januar starter vi op efter ferien med vores 
traditionsrige gåtur rundt om Søndersø. Her mødes 
vi ved parkeringspladsen på Ballerupvej ved 
Søndersø. Ellers byder januarmåned på alt fra 
lagkageløb og opstart af bander til stjernemøde og 
opstart af det nye spændene BRO-forløb, som vi skal 
arbejde videre med i februar!  :)



Program:

December

6/12: Skøjtemøde - vi mødes ved Frederiksberg 

Runddel 1, 2000 Frederiksberg kl. 18.30.

13/12: Snigløb (HUSK varmt tøj og lygte)

20/12: Juleafslutning

27/12: JULEFERIE - intet møde

Januar

3/1: Går vi rundt om Søndersø - vi mødes ved 

parkeringspladsen ved Ballerupvej

10/1: Bandemøde

17/1: Lagkageløb 

24/1: Stjernemøde

31/1: BRO-forløbsmøde - dig og mig og vi to



Kære alle spejdere i Alugod Trop.
Så er det for alvor blevet vinter og jul, og I har lagt 
en fantastisk juletur bag jer.

Denne måned kommer endnu en gang, til at byde 
på spændende, hyggelige og sjove 
spejderaktiviteter - og så skal vi snart på vintertur!

Vi glæder os til endnu en fantastisk måned med 
jer, og ønsker jer en god jul og godt nytår. 
Husk aldrig at gå aldrig tilbage til en fuser! ☺

Program:
6/12 – TM
13/12 – p-møde
20/12 – p-møde
-- JULEFERIE—
10/1 – p-møde
17/1 – p-møde
24/1 – p-møde
29/1 – TSM
31/1 – p-møde
Msh.
Tropsledelsen - NB! Husk afbud



Gother

Hej Gother

Så er det december og tid til masser af 
juleaktiviteter og hygge.

Efter juleferien, er vi klar med et superspændende 
spejderår.

9. januar: Aflyst møde pga. fælles skøjte møde 
10. Januar: Skøjtemøde
16. januar: Skimøde, skiskydning, skilege 
23. Januar: Lagkageræs - lagkagebunde stafet, 
syltetøj redningsreb, team hanekamp til tre, frugt 
glasur/krymmel.
30. januar: Kode/pejlemøde - en slags skattejagt, 
hvor man finder skatten ved hjælp af koder og 
pejlinger.
Spejderhilsener
Ralph og Elias.



Hej Galler 

I kan i december glæde jer meget sjov, da vi 

skal have møder med masser af julespas. 

Husk at have tøj med til vejret, da vi skal være 

uden for, hvis vejret er til det. 

December

6. december: Tropsmøde 

13. december: Patruljemøde

20. december: Patruljemøde

Januar
10. januar: Skøjtemøde (fælles)
17. januar: Kakao over bål/skimøde/vinter OL
24. Januar: Bagedystmøde
31. januar: Tyskermøde (pølser, lederhosen, 
tyrolerhat, jodle)

Bedste gallerhilsner 

Jeres yndlingstamperskælvere Emma og 

Andrea



Hej Vender
Det er blevet jul, og vejret er koldt, men det skal 
ikke afholde os fra at holde nogle fede Vender-
møder:

December:
Onsdag 6/12: Tropsmøde
Onsdag 13/12: Ædegilde og raftetårn i skoven. 
MMMMh ædegilde=mad
Onsdag 20/12: Det er ved at være jul, så derfor 
skal vi lave buer i skoven. (jeg ved godt at det 
slet ikke har noget med julen at gøre.) 
Onsdag 27/12 Juleferie - ps det er det bedste

Januar:
Onsdag 10/1: Skøjtemøde
Onsdag 17/1: Vinter-OL, skiskydning, ski, 
synkronski.
Onsdag 24/1: Lagkageræs. Alle elsker jo lagkage.
Onsdag 31/1: hemmeligt møde. Uhhhhhhhh det 
bliver vist godt. 

Bedste Venderhilsener
Andreas



Halli halløj Basker (og liiige et øjeblik) 

Så er vi endelig trådt ind i december - årets klart 
fedeste måned! Det bliver en hyggelig måned, hvor 
vi selvfølgelig skal hygge max. På med nissehue og 
det bedste julehumør på møderne og glæd jer til 
en fed måned, fyldt med farverige møder! 

I det nye år siger vi hej til hinanden igen, og til et 
helt nyt år fyldt med sjove spejder møder med nye 
lækre tamberskælvere, Maja og Kamille!!  



Program

December:
Onsdag d. 6/12 - Tropsmøde
Tirsdag d. 12/12 - Rødt møde
Tirsdag d. 19/12 - Blåt møde  

Januar 
9. januar: Aflyst møde pga. fælles skøjte møde 
10. Januar: Skøjtemøde - fælles
16. januar: Skimøde + vinter OL (skiskydning med 
slangebøsser, ski, synkronskøjte)
23. Januar: Hyggemøde, strikke, hækle, 
fingerstrikke, spile brætspil, spise kage
30. januar: Tyskermøde, stege pølser, lave seler til 

lederhosen, skrive jodlesang, koge ketchup.kehup

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

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



Hej Saxere.
Vi er nu for alvor kommet i gang med julen, og det 
betyder, at vi skal være indenfor og hygge os med 
juleglæder - men vi skal selvfølgelig også udenfor i 
den sne, som forhåbentligvis kommer. Husk derfor 
altid varmt tøj, så i ikke bliver syge.

Program
6/12: Tropsmøde
13/12: Menigemøde
20/12: Jule afslutningsmøde møde

10. januar: Skøjtemøde (fælles)
17. januar: Ski + vinter-OL
24. Januar: Hyggemøde: hækle, strikke, fingerstrik, 
brætspil
31. januar: Tyskermøde (pølser, lederhosen, 
tyrolerhat, jodle)

Husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme

Julespejderhilsener 
Louise



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

Furesø/
Søndersø

Mette Gudik 
Sørensen

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

Kære Julemand –

dette er Garfield

Internettet er  

her også, når 

vi er tilbage!!

Jeg skriver for at fortælle om, 

hvordan jeg har opført mig i år
Jeg har været sød – faktisk 

rigtig sød

Jeg kan faktisk gå så langt, at jeg 

kan sige, at jeg har været til 

inspiration for andre katte

i hele landet – ja, hele 

verden

Skal man lyve, kan man lige så 

godt gøre det ordentligt


