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Gruppeledelse
Henrik Wenøe
Tine Skovlund
Frederik  Høysholdt

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

22969753
25390463 
22113940

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  



En varm oplevelse i vinterkulden

I uge 4 holder hele Alugod 
saunauge. Seniorerne vil i løbet af 
weekenden d. 18-20. januar bygge 
en stor sauna ved Furesøen, og i 
løbet af ugen vil alle spejdere få 
mulighed for sammen med deres 
flok eller patrulje at komme ud og 
prøve den. Saunaugen afsluttes med 
Troppens vintertur, hvor også de 
skal prøve at kaste sig i sneen, eller 
bølgen blå efter en tur i varmen.  



Sidste The Walker tur i 2018

1. december kl. 10 fra hytten. 

Vi går til Myrestenen, der ligger i Ganløse Eged, 
og turen er ca. 20 km. Myrestenen er den størst 
kendte sten i Nordøstsjælland, som isen har ført 
med sig. Den vejer 60 tons og dækker 16m2. 

Der bliver også arrangeret en 10 km tur.

Nye vandreture i 2019

Der er i alt gået ca. 5000 km på ”The Walker-
turerne”, og der har samlet set været ca. 225 
deltagere (der er spejdere har gået flere turer!) 
En række spejdere har gjort sig fortjent til 
mærker!  

Derfor gentager vi succes’en i 2019 med nye 
gåturer. Den første er den 5. januar kl. 10.
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ALUGOD FAMILIESPEJD

I november måned har familiespejd arbejdet med at finde vej, 
og har sluttet med at få det nye runde mærke med poten 
(find vej).
Vi har været på flere spor hvor vi har fundet vej med billeder, 
beskrivelser, hemmelige spor eller ført af andre.
Og så har det  været krydret med kakao, opgaver 
verdenshjørner, kompas og mere.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang den 9. december til ”julemøde”, 
det er i spejderhytten

Med spejderhilsen
Henriette, Asger og Robert.

Program for december og januar:

09. december: Julemøde
05-06. januar: Overnatning/natløb
20. Januar: 5 kilometer

Du kan også finde møderne på:
http://alugodspejderne.dk/kalender/

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 december, og julen sig nærmer! 

Vi skal lave nogle vildt fede ting i december og 

januar, så der er masser at glæde sig til! Som 

altid skal man være forberedt på, at vi både er 

ude og inde, så husk godt med tøj, der passer til 

vejret. I tilfælde af sne kan det være, at vi 

skubber nogle af møderne og tager ud og kælker 

på Vulkanen. 

I løbet af december skal vi 
rigtig julehygge med alt, der 
hører sig til. Men åh nej! 
Der sker mystiske ting i 
spejderhytten, som truer 
juleglæden. Vi skal derfor ud 
og lege detektiver, så vi kan 
redde julen! 



Vi afslutter med en vild juleafslutning, hvor vi skal 

konkurrere i de vigtigste julediscipliner så som 

guirlandelavning og pebernøddespisning. 

Efter en dejlig juleferie lægger vi ud 

med et nørde-forløb, hvor man kan få et super sejt 

forløbs-mærke til uniformen. Vi skal ud og blive 

klogere på verden og lave vilde ting med bl.a. ild og 

vand. For at få mærket skal man have været med på 

mindst 2 af de 4 nørde-møder. 

Forløbet afsluttes med en tur i eksperimentariet 
søndag d. 27/1, hvor man rigtig kan finde sin indre 
nørd frem! 

Vi glæder os til nogle hyggelige og 
spændende møder!

Med jule-spejder hilsner fra
Flemming, Merete, Minna og Marie

Se programmet for december og januar på næste side



Program:

December
4/12: Julehygge
11/12: Detektivmøde juleedition
8/12: Juleafslutning

Januar
8/1: Nørd 1:
15/1: Nørd 2:
22/1: Nørd 3:
27/1: Eksperimentariet!
29/1: Aflyst pga. tur søndag!

Med spejderhilsner
Minna, Merete, Flemming og Marie



Kære Ryet flok

I december arbejder vi videre med vores film, 
og det ender med, at vi får ”Filmmager”-
mærket. Alle grupper har lavet dele af filmen, 
der handler om spejderloven.

Vi skal selvfølgelig også julehygge og pynte op i 
hytten. Indimellem træner vi også lidt knob, 
som vi godt kunne blive bedre til.

I januar skal vi lave mad sammen og gå på 
indkøb. Vi skal også en tur i svømmehal og 
endelig, så skal vi have et møde om fugle, hvor 
vi skal lege og lave mad til fuglene.

Hvis det bliver snevejr, så aflyser vi dagens 
program og tager ud og leger i sneen.



Program:

1. dec: The walker-tur. Årets sidste walker-tur, 
der går til Myrestenen, der er en meget 
stor sten med tegn fra 3000 fkr.

3. dec: Filmforevisning

10. dec: Julepynt og knob

17. dec: Juleafslutning

7. jan: Indkøb til fælles madlavning

14. jan: Fælles madlavning – vi starter kl. 17.30

21. jan: Fuglemøde

28. jan: Svømmehal

Med spejderhilsen
Elsebeth, Julie, Jakob og Susanne



Kære Furesø
Så er det endelig blevet december, og vi skal rigtig 
julehygge med skøjtemøde, snigløb og alt mulig 
andet jule-spads!

Så bliver det juleferie, og her er der desværre ikke 
nogen spejdermøder :( Men så snart I har været i 
skole, så skal I heldigvis også til spejder! Og Furesø 
bliver i år den eneste flok, der har møde i årets 
første uge, så vi starter allerede den 3. januar med 
et vildt ressourceløb nede i skoven! Og når alle de 
andre flokke også er i gang, går vi traditionen tro 
på en hyggelig mørketur rundt om Søndersø. 
Resten af januar bruger vi på et mega spændende 
'klar dig selv i hele verden'-forløb - lige afbrudt af 
vores fede saunaforløb for hele gruppen!
Selvom vintermånederne er hyggelige, så er de 
også både mærke og kolde - derfor skal I altid 
huske masser af varmt tøj, for på mange af de 
kommende møder, skal vi være ude på hele 
mødet. Derudover vil en pandelampe også være 
en god idé.



Program

December:
6/12: snigløb (vi mødes ved Gnisten - husk 
overtræksbukser!)

13/12: Skøjtemøde (Vi mødes ved skøjtebanen ved 
Frederiksberg Runddel. Medbring 50 kr. kontant til 
skøjteleje eller medbring evt. egne skøjter)

20/12: Juleafslutning

Januar:
3/1: Ressourceløb (vi mødes ved Gnisten - husk 
overtræksbukser og pandelampe)

10/1: Gå rundt om Søndersø ( Vi mødes ved 
parkeringspladsen ved Ballerupvej overfor 
genbrugsstationen)

17/1: Klar dig selv i hele verden

24/1: Saunamøde

31/1: Klar dig selv i hele verden

Glædelig jul og godt nytår fra Juniorledelsen



Kære Søndersø

Så er det endelig blevet december! Og 
vi glæder helt vildt til at julehygge 
maks med jer. Vi skal både på snigløb, 
skøjte og så selvfølgelig slutte af inden 
ferien med en masse juleri!

Men desværre er det sådan, at der 
ikke er spejder i juleferien - til gengæld 
starter vi igen, så snart I starter i skole. 
Det betyder, at det første møde efter 
ferien er den 9. Januar, hvor Søndersø 
flok traditionen tro går rundt om 
Søndersø.

Derefter venter en januar måned fyldt 
med alt muligt fedt: Vi skal have sauna 
møde i Alugods fælles saunauge, og så 
skal vi starte på vores helt nye 'klar dig 
selv i verden'- forløb.
Vi har en masse møder ud af huset i 
disse måneder - men det er jo trods alt 
vinter, så husk altid masser af varmt 
tøj, for på mange møder er vi ude hele 
tiden.



Program

December

5/12: Snigløb (vi mødes ved Gnisten - husk 
overtræksbukser!)

12/12: Skøjtemøde (Vi mødes ved skøjtebanen 
ved Frederiksberg Runddel. Medbring 50 kr
kontant til skøjteleje eller medbring evt egne 
skøjter)

19/12: Juleafslutning

Januar:

9/1: Gå rundt om Søndersø ( Vi mødes ved 
parkeringspladsen ved Ballerupvej overfor 
genbrugsstationen)

16/1: Klar dig selv i hele verden

23/1: Saunamøde

30/1: Klar dig selv i hele verden

De bedste jule- og nytårshilsner fra juniorledelsen



Kære alle spejdere i Alugod Trop
Så er det blevet juletid! Det betyder, at I nu har 
været på juletur, og at vi skal hygge os hele 
december bla. med et fantastisk juletropsmøde. 
Det betyder også, at juleferien står for døren, og vi 
holder derfor ikke spejdermøder der.
God jul og godt nytår ☺

Program:
5/12 – Juletropsmøde
11 + 12/12 – P-møde
18 + 19/12 – P-møde
- JULEFERIE -
8 + 9/1 – P-møde
15 + 16/1 – P-møde
22 + 23/1 – P-møde
28/1 – TSM
29 + 30/1 – P-møde

Msh.
Tropsledelsen 
NB! Husk afbud



Haaalløj Basker 
Så har vi ramt vinteren, og de måneder bliver 
fyldt med fede oplevelser! I skal glæde jer!

Program for december:
5/12: Tropsmøde (Husk uniform)
12/12: Disney møde
19/12: Julehygge møde
26/12: Juleferie

Januar:
2/1: Juleferie
9/1: Nytårsmøde
16/1: Fødselsdagsmøde
23/1: Hyggemøde med aftensmad (18-20) 
28/1: TS-møde
30/1:Løb i skoven

Hilsen jeres Tamberskjælvere
Kamilles nr. 29863500
Majas nr. 61281482



Hej Saxer

Så render vi ind i julemåneden. Her kan I se vores 
program:

December
5/12 Juletropsmøde
11/12 kreadyst
18/12 bage, lave konfekt

Januar:
I januar har vi patruljemøder hele måneden. 
28/1 Tamberskjælvermøde

Allerbedste Saxer-hilsener fra jeres tamberskælvere



Hali Haløj Galler
Nu blev det december, så julen er lige om hjørnet! 
I har lavet en adventskalender, som vi selvfølgelig 
skal se et afsnit af på hvert møde. I kom også til at 
sige ja til, at vi laver hele spejderprøven i den lille 
blå inden januar, så det kommer vi også til at 
bruge  noget tid på. Vi glæder os til endnu en 
hyggelig måned! Vi ved ikke helt hvad vi skal lave i 
januar endnu, men hvis der er sne, så kælker vi. 



Program 

December
5. december – Tropsmøde
12. december – Bålhygge og den lille blå
19. december – Julemøde og den lille blå
26. december – Juleferie, intet møde

Januar
2. januar – TM
9. januar – PM
16. januar – PM
23. januar – PM
28. Januar – TSM
30. januar – PM 

De aller bedsteste Gallerhilsner fra jeres 
taberskælvere

Nathalie og Bodil.



Hej Vendere

Julemåneden er over os. I december skal vi:
5. december: Tropsmøde
12. december: P-møde
15. december: Julemusik møde

I januar har vi patruljemøder hele måneden. 
28/1 Tamberskjælvermøde. 

Julehilsner fra jeres tamberskælvere

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://ronnespejder.dk/wp-content/uploads/2016/11/spejderjulehygge2016-624x329.jpg&imgrefurl=http://ronnespejder.dk/&docid=h8_IU-f892NeAM&tbnid=26S1W91a0E9i6M:&vet=10ahUKEwjSrPmu8vfeAhXh_CoKHYy-AOwQMwg5KAAwAA..i&w=624&h=329&bih=651&biw=1366&q=jul og spejdere&ved=0ahUKEwjSrPmu8vfeAhXh_CoKHYy-AOwQMwg5KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Cimbrer
Hej Cimbrer

December:
Onsdag d. 05/12/18 Tropsmøde
Onsdag d. 12/12/18 Bygge møde
Onsdag d.19/12/18 Julemøde

Januar:
I januar har vi patruljemøder hele måneden. 
28/1 Tamberskjælvermøde. 

Julehilsener fra jeres tamberskælvere

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://spejder.dk/sites/default/files/styles/gallery_image/public/gallery/juleturmaerke.gif?itok%3DFw7HjoFV&imgrefurl=https://spejder.dk/viden-om/spejdermaerker&docid=oqKFH9zGIKTa3M&tbnid=B3O3K7lIMUw5XM:&vet=10ahUKEwjSrPmu8vfeAhXh_CoKHYy-AOwQMwg8KAMwAw..i&w=674&h=671&bih=651&biw=1366&q=jul og spejdere&ved=0ahUKEwjSrPmu8vfeAhXh_CoKHYy-AOwQMwg8KAMwAw&iact=mrc&uact=8


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

kent@bondensgaard.com 30743741

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


