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Hvor mange minispejdere 
kan der være i en patruljekasse?
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Gruppeledelse
Theis Lykke Jensby
Henrik Wenøe
Maja Windeløv Wallberg

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
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
Peter Wenøe

furesoe@alugod.dk
soendersoe@alugod.dk

24821671
22941671
50454485
61604641
22893262
50482706
25537773
51901213

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

tropsledelsen@alugod.dk
40948963
50932373
51924427
27208224
På rejse
t.o.m. marts md.

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

24. februar kl. 10.00 – Vandredag - Vi 
mødes ved hytten på Ryetvej. Spejdere, 
forældre og søskende. Læs mere i bladet.

10 – 18. februar. Vinterferie

26-27. maj – Sov ude arrangement – læs 

mere herom i bladet.

Grupperådsmøde 
28. Februar kl. 19.00 – 20.30

Her kan I høre mere om spejderarbejdet i 
Alugod. Efter den formelle del af grupperåds-
mødet, viser vi billeder fra Spejdernes Lejr 
sidste sommer. Vi håber at se rigtig mange 
forældre.
Der vil blive udsendt en formel indbydelse.



ALUGOD SÆTTER FODSPOR I 2018

Tag med på næste vandredag den 24/2

Så kom vi i gang med "The Walker”.  Den første 
vandredag den 13. januar blev en stor succes med 35 
deltagere. Vi gik ca. 22 km. Samlet gik vi altså ca. 770 
km! Flot start på 2018!

Vores næste vandredag er lørdag den 24. februar. Vi 
starter igen kl. 10:00 ved hytten på Ryetvej. Denne tur 
bliver også på ca. 20 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



Sov ude 26.-27.maj - Reserver dagen

Glæd dig til foråret og lyse aftener.
Vi sover ude - under åben himmel, i telt eller 
bivuak - det er op til dig/jer. Det er et fælles 
arrangement for hele gruppen, og familien er 
også velkommen.

Kom og få en hyggelig og anderledes oplevelse i 
naturen.

I kan komme om eftermiddagen - der bliver bål 
til madlavning, og om aftenen har vi lejrbål.

Det danske spejderkorps har et landsdækkende 
sov-ude-event. Vi deltager ved at invitere jer ud 
i skoven ca. 10 km fra Værløse.
Mere information 
senere, men reserver 
dagen....og natten.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 26 November lavede vi i sidste øjeblik om på 
planerne, og flyttede mødet ind i hytten, hvor vi legede 
og arbejdede med kort.

Søndag den 10. december var vi i hytten, hvor temaet var 
førstehjælp. Vi lærte at sætte plastre på, lavede alternative 
juletræer og sluttede af med kanel snobrød. 



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag den 7. januar mødtes vi tæt på gnisten, hvor Erik 
Skjalmsøn af Witherløse havde bedt os om hjælp til at 
løse mysteriet om Kongemordet i Finderup lade. Så alle 
spejderne var ude med flagermuslygter og mødte 
spøgelser, trolde og fangede kongemordere.

Søndag den 21 januar 
mødtes vi igen i hytten og 
lærte, hvordan vi ringer 
efter ambulance, sætter 
plastre på, slukker ilde-
brande, støtter brækkede 
arme - og så holdt vi lejrbål.  



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang den 4. februar, hvor vi skal ud og gå 
5 kilometer. I vinterferien har vi Onkel reje tema, og i marts 
er vi udenfor med fokus på knob, knive, bål og førstehjælp.

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

Møder resten af året:

04 Februar 5 kilometer (sted tilgår)
18 Februar Onkel Reje (Hytten)
04 Marts Kniv, bål, huler og førstehjælp (Gnisten)
18 Marts Bål, knob, kniv og førstehjælp (Gnisten)
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. I kan også  se 
programmet på Alugods hjemmeside: 
http://alugodspejderne.dk/kalender



Hej Nørreskov!

Nu er det blevet februar, og dagene er så småt ved 
at blive længere. Vi holder dog stadig de fleste 
møder indenfor. På trods af det, skal man stadig 
huske varmt tøj efter vejret, da vi kan finde på at 
lege en leg eller to udenfor. 

I februar skal vi lave en masse sjove ting. Vi skal 
for det først fejre fastelavn den 6. februar, hvor 
man skal huske at finde sin bedste og sjoveste 
udklædning frem. Der vil være en præmie til den 
bedste udklædning. Den 13. februar er der 
vinterferie, og der er derfor intet møde. Vi skal i 
slutningen af måneden holde Monty Python 
møde, hvor vi skal ud og finde den hellige gral.  vi 
skal også holde børnefødselsdagsmøde den 27/2. 
Til dette møde skal alle huske en sovepose, som vi 
skal bruge til historieoplæsning og stopdans på 
mødet.



Program:

6. februar: Fastelavnsmøde
13. februar: Vinterferie
20. februar: Monty Python og de skøre riddere 
møde
24. februar: Vandredag - mød op kl. 10.00 ved 
spejderhytten (læs mere herom i bladet)
27. februar: Børnefødselsdagsmøde – husk 
sovepose, som vi skal bruge på mødet. 
Msh. Helena, Marie, Mette og Nina

Nørreskov har lavet rekorder. Vi 

fandt ud af, at der kan være to 

minispejdere i en patruljekasse 

(se forsiden), at alle spejdere + 

ledere kunne være på det lille 

toilet og at vi var lange nok til at 

nå fra floklokalet til køkkenet.



Kære Ryet flok

Så blev vi færdige med vores Leg, sang og 
drama-forløb.  Det var nogle rigtigt gode 
teaterstykker, vi fik afsluttet med.

I februar er der ikke så mange møder, for i 
februar har vi også vinterferie – jubiii.

Vi skal lave førstehjælp og fejre spejdernes 
tænkedag, som er den dag, hvor spejderne 
reflekterer over spejderarbejdet og sætter det i 
nye perspektiver.

Der er også ”The walker”-dag, hvor spejderne 
sammen med forældre og søskende og andre 
spejdere fra Alugod kan komme på vandretur 
og optjene points til ”The walker”-mærket.



Program:

5. februar: Førstehjælpsmøde
12. februar: Intet møde - sommerferie
19. februar: Førstehjælpsmøde
24. februar: ”The walker” – mød op kl. 10.00 

ved spejderhytten
26. februar: Tænkedagsmøde

Med spejderhilsen
Nanna, Elsebeth, Julie og Susanne

Leg, sang og drama-forløbet blev afsluttet med 
teaterstykker  



Kære Furesø

Selv om februar er en kold og mørk måned (hvilket 
betyder, at I selvfølgelig også skal huske varmt tøj til 
hvert møde), så er det en måned, hvor du godt kan 
glæde dig til at komme til spejder! Vi skal nemlig 
arbejde med et forløb kaldet BRO i hele februar 
måned. 

BRO står for Balance, Respekt og Optimisme, og i 
løbet af de fire møder her i februar skal vi blandt 
andet arbejde med konfliktløsning, spejdere i andre 
lande,  forskellige områder i Danmark, samarbejde i 
banderne og ikke mindst Det Danske Spejderkorps 
formål og værdier! Det er et mix af alt muligt 
forskelligt, og det er netop det, der gør BRO-
forløbet så fedt. 

Hele forløbet slutter af med, at vi kan få et nyt flot 
mærke til vores uniform. Den uniform, som I 
selvfølgelig husker at tage på hver gang sammen 
med jeres spejdertørklæde. 



Og i februar er det ekstra vigtigt, at I har jeres sangbog 
med i uniformslommen, for vi starter nemlig hvert 
møde med en glad sang.

Program:

1/2: BRO-forløb: Dig og mig og vi to
8/2: BRO-forløb: Her hvor vi bor
15/2: VINTERFERIE: INTET MØDE
22/2:BRO-forløb: Landet mod nord
1/3: BRO-forløb: Verden er stor

Vi glæder os til et super fedt forløb!
Mange spejderhilsner

Kira, Mette, Louise og Katrine
bor



Kære Søndersø

Nu er det blevet februar, og vi skal 
derfor i gang med et nyt forløb! Vi 
skal bruge månedens fire møder på at 
arbejde med BRO-forløbet, som gerne 
skulle munde ud i, at vi får et flot nyt 
mærke til uniformen. 
BRO står for Balance, Respekt og 
Optimisme, og igennem forløbet skal 
vi blandt andet arbejde med 
konfliktløsning, spejdere i andre 
lande,  forskellige områder i Danmark, 
samarbejde i banderne og ikke mindst 
Det Danske Spejderkorps’ formål og 
værdier! Lyder det som en vild 
blanding? Det er det også - for i BRO 
forløbet får vi prøvet en masse 
forskellige ting, og vi kommer vidt 
omkring. 



Februar er også en kold og mørk måned, men 

det skal ikke afholde os fra at være udenfor.  Så 

husk varmt tøj hver gang - og som altid uniform 

og tørklæde.  Vi starter hvert møde med en glad 

sang, så det er vigtigt, at I husker jeres sangbog.

Vi glæder os til et fedt forløb!

Program

31/1: BRO-forløb: Dig og mig og vi to
7/2: BRO-forløb: Her hvor vi bor
14/2: VINTERFERIE: INTET MØDE
21/2:BRO-forløb: Landet mod nord
28/2: BRO-forløb: Verden er stor

Mange Spejderhilsner

Julie, Peter, Sofie og Marie



Kære alle spejdere i Alugod Trop
Så er vi rigtig kommet i gang igen efter juleferien. 
Det nye år byder på en masse sjov og ballade, fx er 
der ikke længe til fastelavn, hvilket selvfølgelig skal 
fejres på et tropsmøde. 

Derudover er der kollektiv uge for tamber-
skælverne i uge 8, som I skal glæde jer meget til. Vi 
ser frem til en masse fede spejder-oplevelser 
sammen med jer i februar måned.

Program:
7/2 – TM
14/2 – Aflyst pga. vinterferie
18/2-24/2 – Kollektiv uge for tamberskælverne
21/2 – Aflyst pga. kollek
28/2 – P-møde
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme.
Msh Tropsledelsen, Dea, Jeppe, Sofie Harning, 
Jeppe og Camilla.
Til info: Freja og Emma bortrejst til og med marts 
måned.



Gother
Hej Gother

Nu er det blevet februar, og dagene er så småt ved 
at blive længere. Husk derfor tøj til at være uden 
for – og selvfølgelig uniform. 

7. februar: NB! Onsdag! TM

13. februar: VINTERFERIE

20. februar: Tropskollek (tamberskælvere)

27. februar: Gaffamøde – lav fede ting af gaffa.

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme.

Spejderhilsener 
Ralph og Elias.



Haløjsa alle seje Gallere

Her er vores program for februar. Husk uniform og 
varmt tøj, så vi også kan være ude. 

Program:

7. februar: TM
14. februar: VINTERFERIE
21. februar: Tropskollek (tamberskælvere)
28. februar: Kortlæsning

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme.

Bedste gallerhilsner 
Jeres yndlingstamperskælvere Emma og Andrea



Hej Vender

Så er det februar – den sidste vintermåned. Men 
det skal ikke hindre os i at være ude på 
møderne, så husk varmt tøj og uniform.

Program
7. februar: TM
14. februar: VINTERFERIE
21. februar: Tropskollek (for 
tamberskælvere)
28. februar: gaffamøde – alt muligt med 
gaffa

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan 
komme.

Bedste Venderhilsener
Andreas



Halli halløj Basker (og liiige et øjeblik)
Selv om februar er en kold og mørk måned – og det  
betyder, at I skal huske varmt tøj til hvert møde - så 
er det en måned, hvor du godt kan glæde dig til at 
komme til spejder!

Program
7. februar: NB! Onsdag! TM
13. februar: VINTERFERIE
20. februar: tropskollek (tamberskælvere)
27. februar: omvendtmøde, alt laves i omvendt 
rækkefølge - 1. runde af knobforløb

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.

Februar er den sidste vintermåned – og den 
korteste af slagsen. Men det skal ikke afholde 
os fra at mødes til spejder.

7. februar: TM
14. februar: VINTERFERIE
21. februar: Tropskollek (tamberskælvere)
28. februar: Omvendtmøde

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

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

Vinterferie?


