
F L I N T E N
Sept 2018 www.alugod.dk

Deadline til n
æste nr. 

er den 20. sep 2018 

Alugod vandt klankonkurrencen i 
Mølleå-sejladsen – IGEN!



Gruppeledelse
Henrik Wenø
Tine Skovlund

henrik@acuityworld.com
tine.skovlund@gmail.com

22969753
25390463 

Familiespejd 4-7 år
Asger Laurberg Vig
Henriette Olivia Stoffregen
Robert Vestergaard

Asgervig@gmail.com
oliviastoffregen@gmail.com
Robert.vestergaard@hotmail.com

28186230
51898195
40297291

Nørreskov 1-3. klasse
Nina Lybek Schaltz
Marie Linneberg
Flemming Nissen
Minna

Nina.schaltz@gmail.com
Marie.linn7@gmail.com 
Flemming.nissen@gmail.com

42287913
20768246
25196705

Ryet 1-3. klasse
Susanne Dybdahl
Elsebeth Rugh
Julie Rugh van Reeuwijk

ryet@alugod.dk
29729078
40301671
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
Nanna Rugh Wrangel

tropsledelsen@alugod.dk 40948963

23379901

24417008

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

23. Sep kl. 9-12: Hyttevedligeholdelse
Kom og hjælp os med at holde vores hytte 
ved lige og forbedre den. En ”byggeleder” vil 
hjælpe alle i gang, og der vil være forplejning 
undervejs.

1. sep: Spejdernes høstmarked
Spejdernes genbrug holder et ekstra stort 
loppemarked, hvor der også er sjov og spas for 
hele familien

5-7. okt: Simbambalo

8. sep: ”The Walker-tur” for hele familien

27. sep: Hvad er det her spejder for noget



Hvad er det her spejder for noget

Kære forældre i Alugod, 

Måske vil du gerne vide lidt mere om, hvad vi 
laver til spejdermøderne, og ikke mindst 
hvorfor? 

Der er jo en grund til at 32 frivillige ledere 
vælger at bruges deres fritid på at lave 
spejderarbejde sammen med jeres børn. 

Derfor indbyder vi alle forældre til en time, 
hvor vi fortæller, hvad spejder er for noget. Vi 
fortæller om vores aktiviteter med børnene, 
og hvordan det hænger sammen i et større 
hele. Spejder er sjovt, men der ligger meget 
mere bag ved. Torsdag 27/9 kl 18.30-19.30 i 
spejderhytten Ryetvej 17

Vh formand Jakob Skipper



ALUGOD FAMILIESPEJD

Weekenden 9-10 Juni var Familiespejder på sommerlejr 
ved spejderhytten ”Grunden” i Kirke Værløse.
Spejderløb i skoven, Svævebane, mad over bål, sove i 
telte, insektfangere, med meget mere.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 19 August var familiespejder samlet til ”kick 
off” sammen med resten af Alugod.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang d. 02 September til ALUmpiade
Med spejderhilsen
Henriette, Asger og Robert.

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

02 September ALUmpiade (Spejderhytten)

Lederne planlægger resten af efteråret Søndag d. 02 
September, så herefter vil de nye aktiviteter blive meldt 
ud.

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.



Hej Nørreskov

Nu er det blevet september, og vi håber, at I 
alle er kommet tilbage fra en rigtig god 
sommerferie!
Tak for en rigtig god sommerlejr til Møn, hvor 
I alle var rigtig seje, og vi fik oplevet en masse 
sjove ting.

I september skal vi lave en masse spændende 
og hyggelige ting, og vi skal nyde det sidste 
gode vejr, før det bliver alt for mørkt og koldt 
udenfor. Derfor er det stadig vigtigt at klæde 
sig på efter vejret.



Program for september:

1. september: Høstmarked hos Spejdernes 
Genbrug

4. september: Møde

11. september: Møde

18. september: Møde

25. september: Møde

Msh.
Marie, Minna, Flemming og Nina



Kære Ryet flok

I september skal vi tage et mærke, der hedder 
”Sø og Strand”.  Det går ud på, at vi skal lave 
aktiviteter ved vandet  og se på fugle og planter 
ved vandet. Vi er allerede godt i gang efter 
vores gode kano-møde i august.

Vi skal også i gang med et indianer-forløb, så vi 
skal have gjort noget ved vores totempæl, og vi 
skal have bygget nogen tipi’er – det bliver rigtigt 
sjovt.

Der er ”the walker-tur”, hvor I kan gå sammen 
med jeres familie, og hvis I går mindst 5 km, så 
kan I få et kryds til ”the walker-mærket”. 3 ture i 
2018 giver et bronze-mærke

Husk, at vi skal være ude til alle møderne, så 
husk tøj efter vejret!



Program:

1. sep: Spejdernes høstmarked
Spejdernes genbrug er udvidet med sjove 
aktiviteter for børn og voksne

3. sep: Møde ved Furesøen – badning, 
baderegler og meget mere

8. sep: The walker-tur

10. sep: Slangebøsser og ting til totem-pælen

17. sep: Ved naturskolen ved Furesøbad – vi 
ser på planter og dyr ved søen og skyder 
lidt med slangebøsse.

24. sep: Arbejde med totempælen og 
opsætning af tipier



Kære Furesø
Så er vi nået til september, og det betyder at 
Simbambalo er lige om hjørnet. Simbambalo er 
tropspejdernes løb, som vi er gæster på. Her kan 
vi konkurrere om, hvilken juniorbande, der er 
bedst til at løse de mange slags poster, som man 
kan møde undervejs. Og derfor skal vi 
selvfølgelig øve os lidt!
September måned bliver altså fuld af en masse 
nørderi med knob, koder, kort, kompas, bål og 
røg. Og det bliver selvfølgelig spejder-nørd med 
fuld fart på, så forvent ikke, at du skal sidde 
stille! Og hvor kan man bedre tonse rundt end 
ude i den friske luft og under den åbne himmel? 
Derfor er vi selvfølgelig ude til møderne, så husk 
altid varmt tøj og ikke mindst uniform og 
tørklæde. 
Vi glæder os til en dejlig måned fuld af en masse 
spas og sjov! Møderne er fedest, når vi ved, hvor 
mange der kommer, så husk som altid at melde 
afbud til lederne enten på telefon eller på mail. 

Mange Spejderhilsner
Katrine, Louise, Mette og Julie



Program:

Program

6/9: Den vej som vi viser vej!

13/9: Bål, brænde og bad-ass beviser

20/9: Røg i maden

27/9: HJÆLP!? - Men hvordan?

4/10: Vi skal lære knob og tricks... 

6/10: Juniorerne på Simbambalo



Kære Søndersø
Så er efteråret så småt ved at være over 
os, men det afskrækker os selvfølgelig ikke 
for  at tilbringe en masse tid ude i den 
friske luft, når vi er til spejder - husk derfor 
altid varmt tøj (det kan blive overraskende 
koldt om aftenen) og selvfølgelig uniform 
og tørklæde som sædvanligt. 

I september skal vi træne til Simbambalo: 
tropsspejderne løb, hvor vi har fået lov til 
at komme med som gæster og skal 
konkurrere om, hvilken juniorbande, der 
er sejest til at løse alle de mange 
forskellige slags poster, som man møder 
undervejs. Derfor skal vi i denne måned 
rigtig nørde med kompas, kort, koder og 
en masse bål og røg - for det bliver 
selvfølgelig spejder-nørd med fuld fart på, 
så forvent ikke, at du skal sidde stille!

Vi glæder os til en dejlig måned fuld af en 
masse spas og sjov! Møderne er fedest, 
når vi ved, hvor mange der kommer, så 
husk som altid at melde afbud til lederne 
enten på telefon eller på mail. 



Program

5/9: Den vej som vi viser vej!

12/9: Bål, brænde og bad-ass beviser

19/9: Røg i maden

26/9: HJÆLP?! - Men hvordan?

3/10: Vi skal lære knob og tricks...

6/10: Juniorerne på Simbambalo

Mange Spejderhilsner

Marie, Sofie, Kira og Jakob



Kære alle spejdere i Alugod Trop.
Så er vi for alvor kommet i gang med spejderåret, 
og en masse spændende møder og arrangementer 
er i vente!
Denne måned skal der sættes ind på 
Simbambalotræning, for det er lige om hjørnet –
og I kan godt glæde jer. 
Her ud over er der Høstmarked i Spejdernes 
Genbrug, hvor alle er opfordret til at komme, for 
det er super hyggeligt hvert år J
Vi glæder os til endnu en dejlig måned i Alugod
Trop.

Program:
1/9: Høstmarked
4./9: TM
11.-12./9: P-møde
18./19./9: P-møde
24./9: TSM
25.-26./9: P-møde

Msh.
Tropsledelsen 
NB! Husk afbud



Hygge halløj Basker 

så har vi ramt september og denne måned 
bliver fyldt med fede oplevelser 

d. 5/9 Tropsmøde (HUSK UNIFORM)
d. 12/9 Madlavnings konkurence, hvem er 
den bedste kok? det finder vi ud af (Husk tøj 
der kan tåle røg)
d. 19/9 Førstehjælpsmøde hvor vi træner til 
simbambalo
d. 26/9 Koder UHHH! (varmt tøj skal huskes)
vi glæder os til at se jer
hilsen jeres elskede tamperskelvere Kamille 
og Maja

Lars til Bo: “sig en god joke”
Bo: “dit liv”
Lars: “...”
//-*-/*-/--*/*//*/*-*//--*/---/-**/-// 

Kamilles nr. 29863500
Majas nr. 61281482



Hej skønne saxer

Så kom efteråret, juhu, for vi elsker efterår. Vi skal 
lave en masse fede ting i september så i skal glæde 
jer meget. Det er begyndt at blive koldt udenfor så 
husk at tage tøj med så vi også kan lave sjove og 
hyggelige ting udenfor+ det er vigtigt at i husker 
uniform og tørklæde!!!

Vi glæder os virkelig til at have en masse hyggelige 
møder med jer. 
PS husk at melde afbud hvis i ikke kan komme 

På jeres tamberskælvers vejene 
-Josefine og Astrid 
Program : 

5/9 Tm
11/9 Pejle + kort
18/9 5 kilometer bundet sammen 
25/9Førstehjælp+spejderhistorie+ simbambalo
forberedelse



Hej Galler

Hej Galler – Den bedste patrulje!
Nu er sommeren desværre ved at være ovre, og 
det blev september. Men selvom det ikke er 
sommer mere, skal vi stadig lave en masse fede 
ting. 
I denne måned skal vi så småt begynde at gøre os 
klar til SIMBAMBALO, som er lige rundt om 
hjørnet. GLÆD JER.
Program
5. september: TM
12. september: Forskellige spejderfærdigheder
19. september: Flere forskellige 
spejderfærdigheder
26. september: Simbambalo klargøring

Hvis der er et møde i ikke kan komme til (helt 
utænkeligt) skal i huske at melde afbud, så vi kan 
planlægge efter det.
De bedste spejder-Gallerhilsener fra de bedste 
Tamberskælvere. 

De bedste gallerhilsner fra jeres yndlings- (og 



Program

5. september: TM

12. september: Forskellige spejderfærdigheder

19. september: Flere forskellige 
spejderfærdigheder

26. september: Simbambalo klargøring

Hvis der er et møde i ikke kan komme til (helt 
utænkeligt) skal i huske at melde afbud, så vi 
kan planlægge efter det.

De bedste spejder-Gallerhilsener fra de 
bedste Tamberskælvere

Marie & Bodil 



Hej Vendere

5 september: tropsmøde

19 september: kode, førstehjælp og pejling

26 september: simbambalo møde

Mvh Seje tamberskælvere



Cimbrer
Hej Cimbrer

Hej cimbrer, er I klar til vores supersyge møder.

Onsdag d. 05/09/18 Tropsmøde

Onsdag d. 12/09/18 Pejling og Kode

Onsdag d. 19/09/18 Førstehjælp

Onsdag d. 26/09/18 Madlavningskonkurrence



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

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

Hør! Siger du, at mit barn lyver?

Åh nej! Nu har løget 
skåret sig, så kommer 
vi alle sammen til at 
græde!

Verdens 
bedste 
far

Verdens 
bedste 
far


