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Gruppeledelse
Henrik Wenø
Tine Skovlund
Frederik  Høysholdt

henrik@acuityworld.com
tine.skovlund@gmail.com
fredikh@mac.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
Marie Linneberg
Flemming Nissen
Minna Vedel
Merete Sand

noerreskov@alugod.dk
42287913
20768246
25196705
22519945

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

10.000 kr. fra Nordea til bålplads

Nordea har givet 10.000 kr. til Alugod, så vi 
kan får bygget en flot bålplads her ved vores 
nye hytte. Det bliver rigtigt dejligt.

Mange spejdere skal på juletur
– se i programmerne  



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 30 September, familiespejderne repeterede af 
knivregler, bål, lavet knob og leg i skoven. Og så fik vi afsluttet 
med at lave kanelsnegle på bål.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 14. oktober
Vi startede op på ”skovens dyr” mærket, og fandt ud 

af hvilke lorte de forskellige dyr lagde, hvor hurtige 

dyrene løb, hvordan de lød. Og så fik vi også 

afprøvet hulebygger kompetencerne



ALUGOD FAMILIESPEJD

Søndag d. 28. oktober
Vi fortsatte med ”skovens dyr” mærket, og legede vi 

var skovmus for en dag og prøvede dens 5 sanser. 



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang d. 11 November til ”find vej”, det er i 
spejderhytten

Med spejderhilsen
Henriette, Asger og Robert.

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

11 November, Find vej del 1 (vi er i spejderhytten)
25 November, Find vej del 2
09 December, Julemøde
05-06 Januar, Overnatning/Natløb
20 Januar, 5 kilometer

Hvis ikke andet er anført er møderne kl.10:00-12:15, 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 november, og det er ved at 
blive koldt og mørkt udenfor, men det 
forhindrer ikke os i at holde en masse sjove 
og hyggelige møder, ude som inde. Som altid 
skal man derfor huske tøj til vejret!

Vi lægger ud med snigløb, hvor vi 
skal ud i skoven. Husk derfor 
lommelygte, og det er ekstra vigtigt
at huske varmt tøj. OBS! 

Snigløbs-mødet starter og slutter 
på parkeringspladsen på hjørnet af
Skovløbervangen og Skovlystvej. 

Resten af måneden skal vi ud at rejse. Turen 
går til Italien, Skotland og Grønland. Det skal 
nok blive vildt, så man kan lige så godt 
begynde at øve sig på spaghetti-spisning, 
sækkepibe og kajak-roning. 



Program for november:

6/11: Snigløb (rykket mødested!)

13/11: Landemøde 1, Italien

20/11: Landemøde 2, Skotland 

27/11: Landemøde 3, Grønland

Vi glæder os til at se jer på en masse sjove 
møder!

Med spejderhilsner
Minna, Merete, Flemming og Marie



Kære Ryet flok

I november skal vi starte på et af de nye 
spændende mærker, der er kommet for 
spejderne. Det er mærket ”Filmmager”. Vi  skal 
lave nogle gode spejderfilm.

Vi skal også på juletur, hvor vi starter 
julehyggen op og kommer i rigtig god 
julestemning.

I anledning af Halloween vil vi pynte hytten op 
med nogen store edderkopper, som vi selv 
laver.

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

Med spejderhilsen
Elsebeth, Julie, Jakob og Susanne



Program:

5. nov: Snigløb – vi er udenfor næsten hele 
mødet! Forældrene kan komme og høre 
om juleturen og andet

12. nov: Halloween – vi bygger edderkopper

19. nov: Filmmager – vi planlægger vores film

26. nov: Filmmager – vi optager vores film



Kære Furesø

Så er det rigtig blevet efterår og her i 
november skal vi selvfølgelig stadig være 
en masse udenfor selvom det bliver både 
koldt og mørkt - så husk altid masser af 
varmt tøj og måske en lommelygte.

November måned vil både byde på 
afslutning af detektivforløbet, nogle fede 
efterårsmøder og ikke mindst juleturen! 
Der skal vi både lave julebag, jule-klippe-
klistre og generelt bare julehygge max!

Vi glæder os til en dejlig måned.

Mange spejderhilsner
Juniorledelsen



Program:

1/11: Detektivforløb snigløb (husk varmt tøj)

8/11: Detektivforløbet mysteriet

15/11: Efterårsmøde

22/11: Efterårsmøde

23-25/11: Juletur!!!

29/11: Efterårsmøde



Kære Søndersø

Nu er det blevet november, og vi er klar til, 
at det rigtig bliver efterår med brune blade 
og kolde aftener - så nu skal I til at huske 
en masse varmt tøj på hvert eneste møde 
og måske en lommelygte, for vi er 
selvfølgelig stadig en masse udenfor 
selvom det er koldt og mørkt. ;)

I november skal vi afslutte vores 
spionforløb og i gang men en masse 
spændende efterårsmøder! 

Derudover er det også i slutningen af 
november, at vi skal på juletur og rigtig 
hygge med julebag, nissehuer og 
julemusik i lange baner!

Vi glæder os til en dejlig måned med fede 
Spejdermøder!

Mange hilsner
Juniorledelsen

P.s. Husk selvfølgelig altid at melde 
afbud enten på mail eller SMS. :)



Program

31/10: Detektivforløb snigløb (husk varmt tøj)

7/11: Detektivforløbet mysteriet

14/11: Efterårsmøde

21/11: Efterårsmøde

23-25/11: Juletur!!!

28/11: Efterårsmøde



Hej alle spejdere i Alugod Trop!

Så er det blevet november, og det betyder at 
efteråret for alvor er kommet. Det skal vi 
selvfølgelig nyde i fulde drag!

Det bliver endnu en fed måned, med masser af 
spændende, sjove og vilde møder. 

Vi skal som altid holde tropsmøde, 
tambeskælvermøde og patruljemøder. Herudover, 
skal I snart på juletur!

Med spejderhilsen
Tropsledelsen

NB! Husk at melde afbud



Program:

7/11: Tropsmøde

13+14/11: Patrulje-møde

20+21/11: Patrulje-møde

26/11: Tamberskælvermøde

27+28/11: Patrulje-møde



Hygge halløj Basker 

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

7/11: Tropsmøde
14/11: minie planlægger
21/11: miljømøde (bodil skal dø)
28/11: turbospejd

Kamilles nr. 29863500
Majas nr. 61281482



Hej Saxer

Programmet for november:

7/11 tropsmøde

13/11 bål mad dyst

20/11 natur

27/11 svømmhal+ mærke



Hajsa til alle jer seje Gallere
Så blev det november, og vi kom en måned 
tættere på jul. Det betyder Juletur!!!!!!!!!!!
Udover juletur kommer vi (muligvis) til at stå lidt 
på rulleskøjter, så det skal nok blive hyggeligt. 
Sidst på måneden skal vi have et super sjovt (og 
kun lidt stressende) møde sammen med nogle af 
de andre patruljer – super sjovt.

Program
7/11 – TM
14/11 – Muligvis rulleskøjteløb
21/11 – Noget juleturs relateret
23/11 til 25/11 – JULETUR!!!!!!
28/11 – Turbospejd

De aller bedsteste Gallerhilsner fra jeres søde 
tamberskælvere. 

Marie & Bodil 



Hej Vendere

7 november tropsmøde

14 november: konkurrencemøde med Cimbrer

21 november raftemøde

28 november: papir kugle krig og raftemøde

Mvh Seje tamberskælvere



Cimbrer
Hej Cimbrer

Programmet for november:

Onsdag d. 07/11/18 Tropsmøde

Onsdag d. 14/11/18 Konkurrencedag med vender

Onsdag d. 21/11/18 Alt muligt-møde

Onsdag d. 28/11/18 Opgavemøde



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

Bjarne Husted
Bjarne.husted@brand.lth.
se

61742389

Susannne
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

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

Hvorfor flyver hekse 

på koste?

Fordi støvsuger-ledningen 

ikke er lang nok

Hvorfor tog 

zombien på 

hospitalet?

Han havde hørt, at de kunne 

nogen syge jokes

Desværre, frue,

Det er ikke 

termitter

Jeg tror, det er 

børn


