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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
Minna Vedel
Merete Sand

noerreskov@alugod.dk
20768246
53112060
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
Gustav E. Ølgaard
Jakob H. Melgaard

furesoe@alugod.dk
soendersoe@alugod.dk

24821671
22941671
50454485
61604641
22893262
50482706
25537773
29726163
60806227

Troppen 12-16 år
Jeppe Sterndorff
Dea Frøding Skipper
Peter Wenøe
Freja Frigg Artby
Emma M Hartmann
Nanna Rugh Wrangel

tropsledelsen@alugod.dk 40948963
51924447
51901213
23379901
53636966
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

6. april: The Walker tur 10 og 25 km. 
Start ved hytten kl. 10.00 – læs mere i bladet

5. maj: Hyttevedligeholdelse - forældre, læs 
herom i bladet

13. - 22. april:  Påskeferie

3. - 5. maj: Divisionsturnering - weekendtur

25. - 26. maj: Sov-ude arrangement for 
spejdere og forældre – Gisselfeld-engen. 

Se hele kalenderen 
på Alugods 
hjemmeside



Vær med på april måneds
vandretur 
Alugod-Graven  & Bastrup Sø 

Lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00 

Der vil blive en tur på 10 km for de seje og en på 25 km for 
de allersejeste. Begge ture starter kl. 10.00 fra 
spejderhytten på Ryetvej.

Vandreturene er for alle - spejdere, forældre, søskende & 
gamle Alugod’er, der gerne vil have lidt frisk luft! Så tag 
hele familien med og gå foråret i møde!!

På den første del af turen, hvor alle er med, går vi ud forbi 
Alugod-graven, hvor de fandt det smykke, vi har opkaldt 
vores spejdergruppe efter - nemlig ALUGOD. Herefter 
fortsætter de, der vil gå den lange tur på 25 km videre 
rundt om Bastrup Sø og hjem igen.

Har du nogen spørgsmål, kan du ringe eller skrive til 
Henrik Wenøe på 22 96 97 53/henrik@acuityworld.com  -
Vel mødt!

ALUGOD SÆTTER
FODSPOR I 2019
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Kom og giv en hånd med til at gøre vores 
dejlige hytte forårsklar til udeoplevelser for 
spejderne. Hyttevedligeholdelsesdagen holdes, 
mens spejderne er på divi-weekend.

Der er job, der kan passe til enhver –
både ude og inden for. 

Du kan bare dukke op på dagen.  

Kom til hyttevedligeholdelsesdag
5. maj 9.00 – 12.00



ALUGOD FAMILIESPEJD

Familiespejd har i marts måned afsluttet 
aktivitetsmærket ”legemester” og startet på det nye 
”trøstermærke”. Så der har været leg, fastelavn, blod, 
sår og plastre på programmet.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang d. 31. marts, hvor vi skal arbejde 
videre med aktivitetsmærket ”trøster”

Med spejderhilsen
Henriette, Asger og Robert.

Møder resten af året:

31. marts, mærke-aktviteter,  Gnisten
14. april, påske special, Gnisten
28. april, udflugt
12. maj, mærke-aktviteter, Gnisten
26. maj, ALUmpyade, Spejderhytten
15.-16. Juni, Sommerlejr
14. august, fælles opstart med resten af ALUGOD 
(bemærk hverdagsaften)
01. september, mærke-aktviteter, Gnisten
15. september, mærke-aktviteter, Gnisten 
Se også 
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!

Så er det blevet april, og dagene bliver så småt 
længere. Vejret er også begyndt at blive varmere, 
men man skal som altid stadig huske tøj efter 
vejret i tilfælde af, vi skal være udenfor.

Vi skal forberede os til maj måned, hvor der vil 
være rig mulighed for at nyde forårsvejret i telt. 
Der er nemlig Divisionsturnering d. 3.-5. maj, hvor 
vi skal på tur med en masse andre spejdere fra 
Hareskov division. 

Den 25.-26. maj er der sove-ude-dag, hvor man 
kan komme ud og sove i telt sammen med sine 
forældre. Vi glæder os virkelig meget til alle de 
fede ture, og der er også gode muligheder for at få 
sovet i telt, inden vi skal på sommerlejr til juli. Så 
sæt to store krydser i kalenderen!



Selvfølgelig skal vi også have et påskemøde, hvor 
vi blandt andet skal lave flotte æg. Vi fortsætter i 
det kreative hjørne, hvor vi skal lave flotte 
masker og sjove teater-inspirerede lege. 
Alt i alt bliver det en rigtig sjov måned, og vi 
glæder os til at se jer til en masse fede møder.

Program:
2. april: Divi-forberedelse
9. april: Påskemøde 
16. april: Påskeferie (intet møde!)
23. april: Maskebal og skuespil
30. april: Maskebal og skuespil 
3.-5. maj: Divisionsturnering

Med spejderhilsner
Minna, Merete og Marie



Kære Ryet flok

I april skal vi have genopfrisket vores gode 
spejder-evner. Vi skal save, og nogen skal tage 
savbevis. Vi skal også øve os i at finde vej ved at 
gå efter kort, og vi skal tegne vores egne kort.

Så er der også en walker-tur. Ryet Flok har 
været stærkt repræsenteret på turene, og det 
håber vi, at vi bliver ved med.

Endelig så går vi og glæder os til divisions-
turneringen i maj måned. Det er en weekend-
tur, hvor vi sover i telt, og om dagen er der en 
masse aktiviteter sammen med de andre 
spejdere i divisionen.

Mens spejderne er på tur, ville det være dejligt, 
hvis forældrene kan komme og hjælpe med at 
gøre vores hytte forårsklar søndag formiddag ☺



Program:

1. april: Save og bål

6. april: Walker-tur

8. april: Kortmøde ved hytten

15. april: Påske – intet møde

22. april: Påske – intet møde

29. april: Kortmøde i skoven

3-5. maj: Divisionsturnering

5. maj: Hyttevedligeholdelse

Med spejderhilsen
Elsebeth, Julie, Jakob og Susanne



Kære Furesø

Nu blev det april, og det betyder, at divisions-
turneringen nærmer sig! Divisionsturneringen er en 
weekendtur i starten af maj for alle spejdere i 
Hareskov Division - fra mikro- til seniorgrenen. Her 
skal vi dyste mod alle de andre juniorer fra divisionen 
i både klassiske spejderdiscipliner og mere 
alternative udfordringer! Og vi går selvfølgelig efter 
at hive præmien hjem i år, så derfor vil vi lige pudse 
vores skills af, inden vi tager afsted. Så på en del af 
møderne i april vil vi forberede os til divi med masser 
af ægte spejdernørderi. 
Vi vil give os i kast med alt fra madlavning over bål og 
masser af sjove samarbejdslege til den for-opgave, 
der traditionen tro også skal fixes, inden turneringen 
skydes i gang.
Programmet for måneden bliver altså varieret - og 
det kan vejret også risikere at blive her i foråret - så 
husk som altid uniform og tørklæde samt varmt tøj 
efter vejret .😉



Denne fede måned toppes op med, at vi selv-
følgelig også kan gå og glæde os til sommerlejren, 
som løber af stablen d. 27.-3./7! For i april, skal vi 
også nå at holde sommerlejrmøde, så I bare kan 
blive endnu mere spændte på lejren, der i år går 
til Dehns hytten i Vordingborg. På det møde er 
det vigtigt, at I også husker at tage jeres forældre 
med, så de også kan høre alt det de har brug for 
at vide om jeres spændende tur!

Program
4/4: Divitræning - båltænding
11/4: Sommerlejrmøde - HUSK jeres forældre
18/4: MØDE AFLYST PGA. PÅSKEFERIE
25/4: Divitræning - mad over bål
2/5: Divitræning - de søde lejrliv
3-5/5: Divisionsturneringen
De bedste spejderhilsner

Marie, Jakob, Gustav og Sofie
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Kære Søndersø

Så rammer vi april måned, og med den 
kommer også masser af fede spejder-
møder! Desværre bliver vi afbrudt af 
påskeferien, hvor vi ikke skal til spejder -
øv bøv🙂Men resten af april vil vi til 
gengæld køre et mega fedt fokus på 
forberedelse til divisionsturneringen! 

Divisionsturneringen er en weekendtur i 
starten af maj for alle spejdere i 
Hareskov Division - fra mikro- til 
seniorgrenen. Her skal vi dyste mod alle 
de andre juniorer fra divisionen i både 
klassiske spejderdiscipliner og mere 
alternative udfordringer! Og vi går 
selvfølgelig efter at hive præmien hjem i 
år, så derfor vil vi lige pudse vores skills
af inden vi tager afsted.

Divisionsturneringen foregår udenfor og 
det gør vores møder op til også, så husk 
derfor masser af varmt tøj på alle 
møder - selvom det har været en varm 
forårsdag kan det godt blive koldt om 
aftenen.



Selvom det virker som om, at der er 
lang tid til sommerferien, så kan I 
alligevel godt allerede nu begynde at 
glæde jer! Vi skal nemlig af sted til 
Vordingborg, og vi får her sommerens 
fedeste uge sammen i Dehns hytten d. 
27.-3./7. Og lige præcis hvor fed 
sommerlejren er, det vil I høre meget 
mere om til vores sommerlejrmøde -
hvor det er VIGTIGT, at I husker at tage 
jeres forældre med!

Program:
3/4: Divitræning - båltænding
10/4: Sommerlejrmøde - HUSK jeres 
forældre!
17/4: MØDE AFLYST PGA. PÅSKEFERIE
24/4: Divitræning - mad over bål
1/5 Divitræning - det søde lejrliv
3-5/5: Divisionsturneringen

De bedste spejderhilsner
Mette, Julie og Kira



Hej spejdere i Alugod Trop!

Så er det blevet april, og vi skal som altid lave 
en masse spændende og sjove ting :-)

Tamberskælverne skal på kollektivuge før 
påske, og der er derfor ikke patruljemøder den 
uge. Herudover er der påskeferie, så her skal vi 
heller ikke til spejder.

Det bliver alligevel endnu en fed måned!

Program:
3/4: Tropsmøde
7/4-13/4: Kollektivuge for tamberskælverne
PÅSKEFERIE
23/4 + 24/4: Patruljemøder
29/4: Tambeskælvermøde

NB! Husk at melde afbud!

Med spejderhilsen
Tropsledelsen



Halløøøøøøj Basker!

Så er det april måned. I april er der desværre 
kun et tropsmøde og et patruljemøde –snøft. 
Der er nemlig kollek for tamber-skælverne i 
ugen før påske. 

Program:
3/4 Tropsmøde

10/4: Ikke møde. Det jo trist –

tamberskjælverne er på kollek

17/4: Påskeferie. Det jo dejligt

24/4: Knob

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan 

komme.

Hilsen jeres Tamberskjælvere
Kamille og
Maja



Hej alle Vendere

I april har vi kun et tropsmøde og et 

patruljemøde . Men det skal nok blive en fed 

måned alligevel!

Program

3/4 Tropsmøde

10/4: Ikke møde. Det jo trist – tamberskjælverne

er på kollek

17/4: Påskeferie. Det jo dejligt

24/4: Instrumenter ud af skrald

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme.

Super-tamberskælverne

Andreas PL
Jakob PA



Hali-haløj Galler

Nogen har snydt os! I april bliver vi snydt for 
hele to møder. Først på grund af 
ta(m)berskælvernes kollektivuge. Ugen efter 
er der påskeferie. Så her i april får vi altså kun 
et patruljemøde. Men det skal nok blive vildt!

Vores få møder
3. april – Tropsmøde
10. april – INTET MØDE, pga. kollektiv
17. april – INTET MØDE, pga. påskeferie
24. april – Påskemøde
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme.
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Hej skønne Saxere

Så er det april måned. Der er desværre kun et 
tropsmøde og et patruljemøde –snøft  Tamber-
skælverne er nemlig på kollek i ugen før påske – og så 
skal vi også lige holde påskeferie. Men så kommer 
den fedeste sommer-spejder-tid.

Program:

3/4: Tropsmøde
7/4-13/4: Kollektivuge for tamberskælverne
PÅSKEFERIE
23/4: Patruljemøde
29/4: Tambeskælvermøde

PS husk at melde afbud hvis i ikke kan komme 
Jeres bedste tamberskælvere
Xenia PL
Fie PA



Cimbrer
Hej gæve Cimbrer

I april er der desværre kun et tropsmøde og et 
patruljemøde – snøft. Den 10. er tamber-
skjælverne på kollek, og derfor er patruljemødet 
den 10/4 aflyst. Derefter er det påskeferie ☺

Program
3/4 Tropsmøde
10/4 Kollek for Tamberskjælverne
17/4 Påske
24/4 Koder
Husk at melde afbud, hvis I ikke kan komme.

Jeres allerbedste tamberskjælvere

Mathias PL
Asbjørn PA
Jacob PA



Gother

Hallo seje Gothere

Der er desværre kun et patruljemøde i april 
måned  Det er fordi jeres tamberskælvere
er på kollek ugen før påske. Og så er der 
påskeferie, hvor I også går glip af spejder. 

Program:
3/4: Tropsmøde
9/4: Den blå bog gennemgang
16/4: Natur mærke
23/4: Den blå bog

Ralph og Elias



Bestyrelsen

Forældre

Formand Jakob Skipper jakob@skipper.dk 41317972

Kasserer
Ivan Toftegaard 
Carlsen

ivan@t-carlsen.dk 29684506

Benedikte Schaltz benediktelasse@gmail.com 23212862

Bjarne van Reeuwijk bjarnevr@gmail.com 40104371

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

Furesø/
Søndersø

Marie Brøgger Jensen mbj@hotmail.com 50482706

Ledere

Gruppe-
ledelsen

Henrik Wenøe henrik@acuityworld.com 22969753

Ryet Susanne Dybdahl susanne@dybdahl.dk 29729078



B  A  G  S  I  D  E  N


