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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
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
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

3-10. marts: Ygg holder kollektiv-uge

15. marts: Gruppebestyrelsen holder møde

16-18. marts: Gruppelederne tager på kursus

20. marts: Lederne er til møde med de andre ledere i 
divisionen

22. marts: Deadline for Flinten

28. april: ”The Walker-tur” for hele familien



Billeder fra Alugods vandretur





ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 4 februar mødtes vi masser friske spejdere 
ved Furesø og gik 5 kilometer, eller det vil sige vi gik hele 
5,5 kilometer i Nørreskoven samtidig med, at vi 
indsamlede forskellige billeder på O-løbs poster.

Søndag d. 18 Februar var vi en tur med onkel rejes 
sørøverskib, som mormor styrede igennem bølgegang 
og vindsus. Først havde vi dog forberedt fiskestænger 
og flag til turen. Vi ankom blandt andet til 
smadreland, hvor vi slog søm i og smadrede kartofler 
der trillede ud af et rør, vi quizzede om onkel reje, 
fiskede rejer på vejen og sluttede i kakaoland.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang d. 04 Marts ved Gnisten hvor vi skal 
arbejde med knive, lave bål og bygger huler. Og så skal vi 
sikre at vores førstehjælps færdigheder er i orden.

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

Møder resten af året kan findes på:
http://alugodspejderne.dk/kalender/

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.

http://alugodspejderne.dk/kalender/


Hej Nørreskov!

Nu er det blevet marts og dermed forår. Vejret 
bliver varmere og dagene bliver længere, og det 
betyder selvfølgelig, at vi kan lave flere og flere ting 
udenfor. Man skal derfor altid huske tøj efter vejret. 

Vi har i slutningen af februar desværre måtte sige 
farvel til vores søde leder Helena, da hun har fået 
job i Sverige. 

Vi starter måneden ud med at have omvendt møde, 
hvor vi skal gøre alt det vi plejer omvendt, det vil 
sige, at vi starter med at synge af og starter med at 
give håndtryk. Den 13. marts skal vi holde 
andemøde, hvor vi skal lære at blive rigtige ænder. 
Vi skal også have et møde om antikken, hvor vi skal 
møde gamle romere og grækere, lære at filosofere, 
lære om arkitektur og gå med togaer. Til sidst i 
marts skal vi fejre påske, hvor vi skal både trille, 
male og finde æg. 



Program:
6. marts: Omvendt møde
13. marts: Andemøde
20. marts: Antikken møde
27. marts: Påskemøde

Vi glæder os til nogle sjove og skøre møder.

Msh. 
Marie, Mette og Nina



Kære Ryet flok

Nu har vi fået Annika tilbage, så nu bliver 
møderne endnu sjovere!!

I marts skal vi have det rigtigt sjovt. Vi skal på 
tur til Zoologisk Museum og se på alle dyrene 
og planterne.

Vi skal afslutte vores førstehjælpsforløb, så vi 
kan få førstehjælpsmærket.

Vi skal også på snigløb i skoven, mens 
forældrene hører lidt om vores tanker om 
sommerlejr og om det at være spejder. 

Endelig skal vi se på kort og se, om vi kan finde 
ud af, hvor nord, syd, øst og vest er.

Med spejderhilsen

Annika, Julie, Nanna, Elsebeth og Susanne



Program:

4. marts: Tur til zoologisk museum

5. marts: Sidste møde om førstehjælp

12. marts: Snigløb for spejderne i skoven og 
forældremøde for forældrene i hytten

19. marts: Sjov med kort



Hej Furesø

Så er vi igen ved at nå den tid på året, hvor 
dagene bliver længere, luften varmere, og det 
hele lige så stille begynder at spire og krible 
rundt ude i skoven. Det skal vi selvfølgelig 
udnytte! Hele marts og april måned bliver derfor 
en kombineret cykel og natur måned, hvor vi 
skal ud i den friske luft og cykle til spejder hver 
uge i de to måneder. 

Dette skønne tema skydes i gang med en natur-
tur d. 11. marts. Mødet om torsdagen d. 8. 
marts er nemlig aflyst, da de fleste af lederne er 
til et arrangement for seniorspejderne. MEN i 
stedet for bruger vi en hel dag sammen med alle 
juniorer i Alugod, hvor vi skal konkurrere 
banderne imellem på et cykelløb med poster og 
opgaver. Det er derfor meget vigtigt, at I husker 
både cykel og cykelhjelm den dag. Samtidig er 
tøj efter vejret og en lille madpakke også en 
rigtig god idé at have med. 



I løbet af marts og april kommer vi også til 

at tage forløbsmærket 'natur', og i den 

forbindelse skal vi selvfølgelig være rigtig 

meget udenfor. Men vejret i marts er ikke 

altid  forårsskønt, og det kan stadig være 

koldt om aftenen. Derfor er det rigtig 

vigtigt, at I husker varmt tøj til alle møder. 

Så er I nemlig klar til alt det spas og sjov, vi 

skal lave udenfor i løbet af denne måned! 

Mange spejderhilsner

Julie, Katrine, Mette og Louise

Program:
1/3: BRO-forløb: Landet mod nord
8/3: INTET MØDE
11/3: Natur-tur kl. 10-15. Vi mødes i bålhytten
gnisten. HUSK cykel og cykelhjelm!
15/3: BRO-forløb: Verden er stor
22/3: Natur og skov møde (Vi mødes ved 
bålhytten gnisten)
29/3: PÅSKEFERIE: INTET MØDE



Hej Søndersø!

Så nærmer foråret sig, og det er nu, vi rigtig 
skal ud i det blå og nyde, at det hele 
begynder at spire og krybe og kravle i 
skoven i denne tid. I marts måned skal vi 
nemlig tage forløbsmærket 'natur' og i den 
forbindelse skal vi lave en masse fede ting 
ude i og med naturen. Vi kommer 
selvfølgelig derfor til at være rigtig meget 
udenfor i denne måned, men marts kan jo 
godt have lidt skiftende vejr - og aftenerne 
er stadig kolde. Så det er ekstra vigtigt, at I 
husker varmt tøj!
Findes der nogen bedre måde at nyde 
naturen end på sin skønne cykel? Nej vel? 
Derfor er hele marts og april faktisk 
kombineret cykel og natur måned. Det 
betyder at vi selvfølgelig alle sammen også 
cykler til spejder i disse måneder! Hele 
dette fede kombinationstema med cykel og 
natur sætter vi i gang med en natur-tur d. 
11. marts. 



De fleste af lederne er nemlig til et 
arrangement for seniorspejderne onsdag d. 7. 
marts, så vi rykker mødet og får i stedet en hel 
dag for alle Alugods juniorer, hvor vi skal 
konkurrere banderne imellem på et cykel-løb
med poster og opgaver. Derfor er det rigtig 
vigtigt, at I husker cykel og cykelhjelm den dag. 
Hvis I har en telefon, må I også gerne tage den 
med på natur-tur og så er en lille madpakke og 
ikke mindst tøj efter vejret også en god idé. 

Vi glæder os til en skøn måned med masser af 
frisk forårsluft!

Mange Spejderhilsner
Kira, Sofie og Marie

7/3: INTET MØDE
11/3: Natur-tur kl. 10-15. Vi mødes i bålhytten
gnisten. HUSK cykel og cykelhjelm!
14/3:Natur møde
21/3: Natur og skov møde (vi mødes ved 
bålhytten gnisten)
28/3: PÅSKEFERIE: INTET MØDE



Kære alle spejdere i troppen

Så er det blevet marts, og vi kan glæde os til endnu 
en måned med et fedt tropsmøde og nogle 
spændende tamberskælvermøder. Derudover er 
påsken lige rundt om hjørnet, så I skal huske, at 
der ikke er spejdermøder i påskeferien.

Her er planen for marts måneds møder:

6/3 og 7/3 - Tropsmøde
13/3 og 14/3 - Patruljemøde
19/3 - Tamberskælvermøde
20/3 og 21/3 - Patruljemøde
--- UGE 13 Påskeferie ---

Med spejderhilsener Tropsledelsen



Gother

Hej drenge i Gother. 

7. marts: NB! Onsdag! Tropsmøde

13. marts: sneboldskamp med sne eller papir, 
dueller/ hold - der er en præmie.  

20. marts: møde aflyst pga. fælles IKEA møde

21. marts: IKEA-løb (Andrea skriver seddel) –
fælles 

27. marts: FERIE

Mvh. Ralph og Elias.



Hey Basker

7. marts: NB! Onsdag! Tropsmøde

13. marts: 2. runde knobforløb 

20. marts: Møde aflyst pga. fælles IKEA møde

21. marts: IKEA-løb (Andrea skriver seddel) –
fælles 

27. marts: FERIE

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



Hej kære Saxere

7. marts: TM

14. marts: førstehjælp

21. marts: IKEA-løb (Andrea skriver seddel) –

fælles 

28. marts: FERIE

Mvh Seje tamberskælvere



Heeej Gallererer

Så blev det marts, og den første måned i foråret. 
Vidste I, at måneden marts er opkaldt efter Mars 
en romersk krigsgud? Nej det gjorde jeg heller 
ikke, så nu lærte vi alle sammen noget nyt.

Program
7. marts: TM

14. marts: verden rundt

21. marts: IKEA-løb (Andrea skriver seddel) –
fælles 

28. marts: Ferie intet møde ☹

De bedste gallerhilsner fra jeres yndlings- (og 
eneste) tamberskælvere Bodil og Andrea



Hej Vendere

7. marts: TM

14. marts: sneboldkrig med papirkugler med 
præmie, hold + duel/tunering

21. marts: IKEA-løb (Andrea skriver seddel) – fælles 

28. marts: FERIE

Mvh Seje tamberskælvere





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

Susanne 
Engkilde

Nyvalgt på GRM 28/2 - 18

Bjarne Husted Nyvalgt på GRM 28/2 - 18
Unge

Ryet Annica Ortvald annica@ortvald.dk 28264224

Troppen Freja Frigg Artby frejaartby@hotmail.com 23379901

Furesø/
Søndersø

Julie Rugh van 
Reeuwijk

julie.rugh@gmail.com 22941671

Ledere

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
Det var ikke lige det, jeg havde 
tænkt, da jeg bad om 
æggeskals-farvede vægge

Hej Skat,
Kan du huske, at der var et påskeæg, som vi 
ikke kunne finde…

Luk lige øjnene, så gemmer 
jeg børnene en gang til


