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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

noerreskov@alugod.dk 42287913
20768246

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
Dea Frøding Skipper
Peter Wenøe
Freja Frigg Artby
Emma M Hartmann

tropsledelsen@alugod.dk 40948963
På rejse
27208224
23379901

Yggdrasil 16-20 år
Marie Brøgger
Kira Levy Kaysfeld

mbj-9@hotmail.com
kira@fam-jessen.dk

50482706
25537773

Aserne fra 20 år
Theis Michael Bjørn 
Andersen

28569134

Lederne  



Kalender

16. juni : The-walker-dag – Vi mødes i hytten kl. 10

8. September : The-walker-dag

6. juni: Divi-lejrbål kl. 18.00-20.00 (Hos Ballerup 
spejdergruppe Pæremosevej 37 C)

25. august: Mølleå-sejladsen – Spejdere, der 
ikke deltager, forældre, forældre og søskende er 
velkomne til at se på. Mulighed for at gå 5 km 
til Walker-mærket.

24. august: Deadline for Flinten

19. august:  Kick-off til nyt spejderår og oprykning

Sommerlejre
Nørreskov 4. – 8. aug: Møn
Ryet 1. – 5. aug: Møn
Furesø og Søndersø: 4. – 11. aug.: Møn
Troppen 26. juli til 9. aug. 2018: Tjekkiet  (Kapraluv
Mlyn)
Tilmelding snarest på Alugods hjemmeside

1. september: Høstmarked Spejdernes Genbrug

Læs mere om arrangementerne i bladet



ALUGOD SÆTTER FODSPOR I 2018

Den 5. vandredag er 16. juni kl. 10 

Den lange rute starter fra hytten og går rundt om 
Buresø og bliver på ca. 30 km. Hvis vejret er lige så 
godt som i skrivende stund, må du meget gerne tage 
badetøj med, for så tager vi en dukkert i Buresøen, der 
er en af Danmarks reneste badesøer.

Vi tilbyder også en lidt kortere tur på ca. 10 km. Denne 
tur kommer til at gå rundt om Farum Sø.

Begge ture starter ved hytten kl. 10:00 og er for alle -
spejdere, forældre, søskende & gamle Alugod’er, der 
gerne vil have lidt frisk luft og en hyggelig gåtur!
Vel mødt!
Msh
Henrik Wenøe
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Fra The-walker vandredage
Du kan fortsat nå at være 
med på næste tur i juni!



Kick-off dag 19. august
- og oprykning

Vi skyder det nye spejderår i gang med en kick-off
dag. 

Det vil være dagen, hvor der er oprykning for de 
spejdere, der skal rykke op til ny spejdergruppe. For 
de spejdere, der ikke rykker op er der mulighed for 
at se dine kammerater gennemføre Alugods 
”oprykningsritualer”.

Det er dagen, hvor du kan møde dine spejdervenner 
igen efter sommerferien. Spejdere, der rykker op, 
har også mulighed for at hilse på de nye spejder-
kammerater.

På kick-off-dagen vil der også være mulighed for at 
forberede Mølleåsejladsen.

Arrangementet er for alle spejdere i Alugod og er 
gratis. Der vil blive udsendt nærmere information 
om dagen, inden spejderne går på sommerferie.  



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.

Spejdernes Genbrug - høstmarked 
Lørdag den 1. september

Gør et loppefund og deltag i de mange 
hyggelige aktiviteter på Spejdernes 
Genbrugs høstmarked. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu.

Mølleåsejlads – 25. august
Her sejler spejderne i selvbyggede både ned 
ad Mølleåen. Spejdere i Troppen, Ygg, Asere og 
ledere kan deltage i sejladsen.
De øvrige spejdere, forældre og søskende er 
meget velkomne til at følge bådene. Der er 
også mulighed for at gå 5 km til Walker-
mærket.



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 maj - og i september. Meget dejligt. 

Til gengæld er der mange ledige jobs i uge 29 i 
slutningen af juli. Der er mange i Alugod, som har 
ferie i netop den uge, så hvis du på nogen måder 
kan hjælpe, vil vi sætte stor pris på, at du/I 
tilmelder jer. Det gælder selvfølgelig særligt dem, 

der ikke har tilmeldt sig i år endnu.

Spejdernes Genbrug hjælper vores spejdere 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. 29. april var familiespejderne på udflugt til 
Frederiksborg slotshave og i fantasiramme af Christian d. 
4 gik vi på opdagelse.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 13 og 29 maj var begge i temaet krible krable, 
og vi var samlet ved Gnisten med spisning af insekter, 
orme og snobrød.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang d. 09 Juni til sommerlejr, nærmere 
oplysninger kommer weekenden før. 
Herefter holder Familiespejd sommerferie og vi mødes igen 
til opstart søndag d. 19 August (nærmere information 
tilgår)

Med spejderhilsen
Henriette, Asger, Flemming og Robert.

Program
9-10. juni: Sommerlejr (sted tilgår)
19. august: Opstartsmøde (sted tilgår)
02. september: ALUmpiade (Spejderhytten)

Du kan finde information om vores møder resten af året 
på http//alugodspejderne.dk/kalender/

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.

Med spejderhilsen
Lederne i familiespejd



Hej Nørreskov!

Nu er det endelig blevet sommer, og det er vi 
jo rigtig glade for, fordi vi så kan lave en 
masse sjove aktiviteter udenfor! Dette 
betyder selvfølgelig, at man hver gang skal 
huske tøj til vejret og selvfølgelig også sin 
spejderuniform og –tørklæde. 

Sidste møde før sommerferien bliver d. 26/6, 
hvor vi holder ”Vand din ven” møde. Her skal 
vi lege med vand, hvis vejret er til det, og man 
er meget velkommen til at tage en ven under 
armen. Den 4.-8. august skal vi ned til 
hobitterne og holde sommerlejr på Møn. Vi 
glæder os rigtig meget, og vi håber at se rigtig 
mange af jer.



Vi starter spejder igen efter sommerferien 
den. 21. august, hvor vi skal lege en masse 
sjove lege og hygge omkring bålet. 

Program:
5/6: Grundlovsdag. Intet møde.
12/6: Indkøbsmøde
19/6: Sommerlejrforberedelse
26/6: ”Vand-din-ven” møde
4/8-8/8: Sommerlejr på Møn
21/8: Bål- og legemøde
28/8: Musik- og dansemøde

Msh. 
Marie og Nina



Kære Ryet flok
Så er det snart sommer og sommerlejr. Den 
bliver rigtig god. Vi skal til Møn og bo i telt og 
have det rigtigt sjovt. Forældrene kan få mere at 
vide om turen på vores spejdermøde den 11. 
juni 2018. 

Inden da skal vi videre med vores udelivs-forløb. 
I maj har vi spist mælkebøtter, set på båltyper
og talt om den rette beklædning i forhold til 
vejret. Vi har også slået telt op, og mange af 
spejderne var med på divisionsturneringen og 
sov i telt der.  

I juni skal vi tale om at pakke rygsæk, sovepose 
og liggeunderlag, vi skal købe ind og lave mad 
over bål, så det bliver igen en måned fuld af 
sjov.

I august  skal vi sejle i kano, på spejderløb og 
have bålaften. Der vil også være en ”kick-off-
dag”, hvor vi skal lave aktiviteter sammen med 
alle de andre spejdere i Alugod.



Program - juni
4. juni: Savbevis og gran-saft
6. juni: Divisions-lejrbål – hyggelig aften med alle 

de andre spejdere i divisionen. Vi mødes på 
Pæremosevej 37C i Ballerup kl. 18.00-20.00

11. juni: Pakning af rygsæk og andre nyttige ting 
og forældremøde om sommerlejr.

16. juni : The walker-dag – Hytten kl. 10.
18. juni: Indkøb til vores sommerafslutning
25. juni: Sommerafslutning – mad over bål – vi 

spiser vores mælkebøttemarmelade
August
1. – 5. aug: Sommerlejr
6. aug: Sommerferie – intet møde
13. aug: Tilbage efter sommerferien – bål
19. aug: Kick-off-dag med sjove aktiviteter for 

alle spejdere
20. aug: Kano-møde
25. aug: Mølleå-sejlladsen – kom og se de store 

Alugodspejdere sejle i selvbyggede både ned 
ad mølleåen. Tag bare mor og far og 
søskende med. Mulighed for at gå 5 km til 
Walker-mærket.

26. aug: Spejderløb – vi skal ud og finde poster 
og følge spejder-sportegn.

Med spejderhilsen
Annica, Nanna, Elsebeth, Julie og Susanne



Kære Furesø
Så er det blevet sommer, og derfor ligger sommer-
ferien og ikke mindst sommerlejren lige om hjørnet. 

På møderne i juni skal vi derfor øve os, så vi har 
helt styr på både teltopsætning, pakning af tasker 
og ikke mindst, hvordan man rigtig kommer til at 
lugte af røg, når man leger med bål. (Udover jeres 
uniform og tørklæde, skal I altså derfor huske 
praktisk tøj, der godt kan tåle at lugte af røg). I juni 
måned er der også besøgsmøder, så de der skal 
rykke op, kan komme på besøg og prøve at være 
med til et møde i troppen, så I kan se, hvor mange
sjove ting, man kan lave som tropsspejder! 
Ligeledes får vi også besøg af nogle søde minier, 
der skal rykke op og være juniorer efter sommer-
ferien, og som derfor også gerne vil lære jer 
at kende. 

Derudover er vi onsdag d. 6. juni også inviteret til 
fælles lejrbål med divisionen hos Ballerup spejder-
gruppe. Selvom Furesø ikke normalt har møde der, 
må I meget gerne komme og være med til at lave 



en masse sjove aktiviteter med resten af spejderne 
fra Hareskov Division - så I den uge er I så heldige, 
at I kan komme til spejder to gange på én uge!

Vi slutter traditionen tro af inden sommerferien 
med et møde nede i Gnisten, hvor vi bl.a. skal lave 
brændenældesuppe med de kartofler, som vi selv 
har lagt. Og så går der desværre lang tid inden vi 
ses igen på sommerlejren, men allerede når I 
starter i skole igen i august, kan vi også ses til de 
ugentlige møder. I august holder vi bl.a. vand-din-
ven-møde, hvor man meget gerne må tage en god 
ven under armen og tage dem med, så de også kan 
se, hvor sjovt det er, at være spejder.



Program:

Juni

6/6: Divi-lejrbål (Hos Ballerup spejdergruppe 
Pæremosevej 37 C, 2750 Ballerup)
7/6: Værktøjsmøde
14/6: Klar dig selv på sommerlejren 
(Besøgsmøde - dem der rykker op skal til 
møde i troppen)
21/6: Snobrødsmøde
28/6: Sommerlejrmøde (Vi mødes i gnisten, 
og alle spejdere må gerne medbringe en 
mug/kop)

August
4/8-11/8: SOMMERLEJR!!!
16/8: Velkommen tilbage
23/8: Vand-din-ven (tag gerne en ven med)
30/8: Sommermøde

P.S. Husk at melde afbud, hvis I af en eller anden 

grund ikke kan komme på møderne. :)



Kære Søndersø

Så er det blevet rigtig sommer! Vejret er 
godt, og vi skal derfor være en masse 
udenfor. I juni måned står sommerferien 
og sommerlejren lige for døren, så vi skal 
selvfølgelig sørge for, at vi er helt klar til at 
tage på sommerlejr. Vi skal øve os i at slå 
telt op, pakke taske og så skal vi lave en 
masse med bål! (Så udover, at I 
selvfølgelig skal huske jeres uniform og 
tørklæde, skal I også have tøj på, der godt 
tåle at komme til at lugte lidt af røg). 
Udover det, er det også i juni måned, atde
af jer, der skal rykke op, kan komme på 
besøg og prøve at være med til et møde i 
Troppen, så I kan se, hvor mange sjove 
ting, man kan lave som tropsspejder! 
Ligeledes får vi også besøg af nogle søde 
minier, der skal rykke op og være juniorer 
efter sommerferien, og som derfor også 
gerne vil lære jer lidt at kende. Den sidste 
onsdag inden sommer-ferien slutter vi af 
med masser af hygge i Gnisten, hvor vi  
bl.a. skal spise de kartofler, som vi selv har 

lagt! 



Så kommer der desværre en lang sommerferie, hvor 
vi ikke ser hinanden inden sommerlejren, men 
allerede når I begynder i skole igen i august, holder 
vi også spejdermøder! Her skal vi bl.a. holde 'vand-
din-ven-møde', hvor man meget gerne må tage en 
god ven under armen, så de også kan se, hvor sjovt 
det er, at være spejder.
Program:
Juni:
6/6: Divi-lejrbål (Fælles lejrbål for hele divisionen - vi 
mødes og slutter af hos Ballerup spejdergruppe 
Pæremosevej 37 C, 2750 Ballerup)
13/6: Klar dig selv på sommerlejren (Besøgsmøde -
dem der rykker op skal til møde i troppen)
20/6: Snobrødsmøde
27/6: Sommerlejrmøde (Vi mødes i Gnisten, og 

alle spejdere må gerne medbringe en mug/kop)
August:
4/8-11/8: SOMMERLEJR!!!
15/8: Velkommen tilbage
22/8: Vand-din-ven (tag gerne en ven med)
29/8: Sommermøde

Vi glæder os til en skøn sommer!
Mange spejderhilsner
Sofie, Marie, Katrine og Kira



Hej alle friske spejdere i Alugod Trop!

Nu er sommeren for alvor over os, og det skal vi 
nyde for fulde drøn.
De kommende måneder kommer til at byde på en 
masse ting fede ting (bla. sommerferie - og 
sommerlejr!). Men vi skal selvfølgelig heller ikke 
glemme de ugentlige møder, som vi selvfølgelig 
også glæder os meget til.
HUSK at vi holder sommerlejrtropsmøde for både 
spejdere og forældre onsdag d. 6/6! Al vigtig 
information om sommerlejren kommer til at blive 
givet her - som kom endelig. Er man forhindret, 
kan vi selvfølgelig sende informationen 
efterfølgende.
I august måned sker der også spændende ting. Vi 
skal nemlig igen i år afholde Kick-off dag, og så 
skal vi SELVFØLGELIG også på Mølleåsejladsen! Vi 
håber på at se en masse deltagere fra Troppen til 
begge arrangementer igen i år!



Program

Juni:
6/6: Sommerlejrtropsmøde – tag dine 
forældre med
12+13/6: P-møde
19+20/6: P-møde
25/6: TSM
- SOMMERFEIRE-
28/7-11/7: Sommerlejr

August:
14+15/8: P-møde
19. august: Kick-off dag
21+22/8: P-møde
25. august: Mølleåsejladsen!
26/8: TSM
28+29/8: P-møde

Vi glæder os til nogle dejlige møder :-)

NB! Husk at melde afbud, hvis I ikke kan 
komme til møder!

Msh.
Tropsledelsen



Gother

.
Heeeeej Gothere

Så er det for alvor sommer og dermed også snart 
sommerlejr. Men inden da mødes vi i juni:

Program
6. Juni: Sommerlejrtropsmøde – husk det er 
onsdag!! – tag dine forældre med
12. Juni: Damemøde – klæde sig ud som damer, 
drikke te, spise småkager, drikke te og spille 
bridge
19. juni: Madlavningskonkurrence over bål
26. juni: Møde aflyst pga. sommerlejrmøde med 
Vender
27. juli: Sommerlejrmøde

Programmet for august kan I se på Troppens side.

Spejderhilsen 

Ralph og Elias



Heeeej Basker

Er i klar til en helt super og vild måned med 
massere af sjove aktiviteter? For den her måned 
bliver mega sjov! I skal glæde jer!

29. maj: Knob og førstehjælps møde
6. juni: Sommerlejrtropsmøde – tag dine forældre   
med
12. juni: Bål- og dagbogs møde
19. juni: Klargøring til sommerlejr

Programmet for august kan I se på Troppens side.

Maja og Kamille (29863500)



Hej kære Saxere

Nu er det for alvor blevet sommer, og det er snart 
sommerferie – og sommerlejr.

Program - juni

6. juni: Sommerlejrtropsmøde – tag dine 
forældre med
13. juni – Mordsag
Opklar en mordsag
20. juni – bål
27. juni – sig farvel

Programmet for august kan I se på Troppens 
side.

Spejderhilsen
Fie og Astrid



Hej Galler
Så blev det sommer WUHOOOOOOOO
-.-/.-/-.//..//.---/./.-././...//--/---/.-./..././/./.-../.-
.././.-./...//.../.--.-//..-./.--.-//-.././-//.-../.-.-/.-./-//
-.../.-/.-././/..-./---/.-./-../..//

Program for juni 
6. juni – Tropsmøde
13. Juni – 10 km baglæns, OBS MØDES 18.00
20. juni – Forberedelse til sommerlejr
27. juni – Sommer afslutning

Program for August
15. August – Velkommen tilbage efter 
sommerferie
22. August – Bål hygge
29. August – Overraskelse

De bedste Gallerhilsner
Fra de bedste tamberskælvere
Marie & Bodil



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

kent@bondensgaard.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

Det ser ud 
som det 

begynder at 
regne

Skal vi så udsætte 
grill-middagen til 

i morgen?


