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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

23. februar: The Walker tur 10 og 20 km. 
Start ved hytten kl. 10.00 – se herom i bladet

9. – 17. februar: Vinterferie

25. Februar: Grupperådsmøde kl. 19 – 21
Læs mere i bladet

Uge 8: Tænkedagsuge – læs mere i bladet

Få en Alugodkalender med hjem 

På næste spejdermøde kan du få en Alugod-
kalender med hjem, som kan hænges op på 
køleskabet. Så får I overblik over alle de 
spændende og sjove aktiviteter, Alugod 
tilbyder.



The Walker vandredag 

Den 2. Alugod Vandredag i 2019 er 

Lørdag den 23. februar 2019 kl. 10.00-15.00

På årets anden vandredag kan du vælge mellem at gå 10 
eller 20 km. Den lange tur kommer til at gå gennem 7 af 
de skove, der ligger omkring Værløse.

Vi tilbyder også en lidt kortere tur på ca. 10 km, der 
kommer til at gå rundt om Søndersø.

Begge ture starter ved hytten kl. 10:00.

Vandreturene er for alle - spejdere, forældre, søskende & 
gamle Alugod’er, der gerne vil have lidt frisk luft!

Har du nogen spørgsmål kan du ringe til Henrik Wenøe på 
22 96 97 53  - Vel mødt!

ALUGOD SÆTTER
FODSPOR I 2019
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Grupperådsmøde 

Grupperådsmødet er for alle forældre og spejdere, 
der er fyldt 15 år og holdes i år 

Mandag den 25. januar kl 19-21 i spejderhytten

Vi begynder med den faste generalforsamling, hvor 
vi skal godkende beretning, udviklingsplan, 
regnskab og budget og vælge medlemmer til 
bestyrelsen. Men du kan roligt møde op - vi har 
allerede kandidater til alle poster! Men hvis du 
synes, at lederne laver de fedeste aktiviteter med 
børnene, så ræk gerne fingeren i vejret. Så kan vi 
helt sikkert bruge det, som du er god til - hvad 
enten det er i bestyrelsen eller noget andet.

Efter den formelle generalforsamling vil vi fortælle 
om de aktiviteter, der kommer i 2019. Vi har i år en 
række nye aktiviteter, ligesom vi også planlægger 
aktiviteter, som forældre kan deltage i. Hvad med fx 
forældrespejd?

Jakob Skipper
Formand



Duty to self – Duty to others – Duty to God.

Tænkedagsuge



Saunauge i Alugod

Alugods seniorer byggede 
i januar en sauna ved 
Furesø-bad. Spejderne fik i  
ugen efter mulighed for at 
prøve den.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Familiespejd var samlet én gang i december måned, hvor der 
blandt andet blev lavet nisser ud af rafter.
I januar har vi haft natløb hvor vi var ude og redde den blå 
magi, overnattet i spejderhytten og gået 5 kilometer.



ALUGOD FAMILIESPEJD

Vi mødes næste gang d. 3. februar hvor vi skal påbegynde 
aktivitetsmærket ”legemester”. Det er i spejderhytten

Med spejderhilsen
Henriette, Asger og Robert.

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

03. februar, mærke-aktviteter, Spejderhytten
17. februar, mærke-aktviteter, Gnisten
03. marts, mærke-aktviteter, Gnisten
17. marts, mærke-aktviteter, Spejderhytten
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

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/


Kære Nørreskov!
Nu er det blevet februar, og det betyder 
selvfølgelig, at vi skal holde en masse sjove møder! 
Det betyder også, at det stadig er mørkt og koldt 
udenfor, så husk som altid tøj til vejret.

Husk at der er vinterferie i uge 7, så der er intet 
møde d. 12. 

Uge 8 har vi glædet os meget til, for det er nemlig 
tænkedagsuge. Derfor har vi fokus på spejder-
bevægelsen på vores møde. Vi skal ud på et løb og 
skal bagefter i det kreative hjørne og lave plancher. 
Traditionen tro tager spejderne 2 kr med for hvert 
år, de har været spejder. Har man gået til spejder i 
to år, har man altså to 2 kr. med. Har man gået til 
spejder i 13 år, så tager man altså 13 x2 kr. med. 
De mange 2 kr., der indsamles i hele Alugod, vil 
blive udstillet i hytten og vil gå til et godt formål.

Derudover skal vi ud på bølgen blå på vores 
sømandsmøde. 



Til slut skal vi hive plasteret frem, for vi skal nemlig 
have et førstehjælpsmøde. Vi skal blandt andet lære, 
hvad man kan gøre ved småskader, og hvordan man 
ringer 112.

Program:
5/2: Sømandstema
12/2: Ferie – intet møde!
19/2: Tænkedag
26/2 Førstehjælpsmøde

Vi glæder os til at se jer på nogle sjove møder!

Med spejderhilsner

Merete, Minna, Flemming og Marie 

Fra Nørreskovs nørdeforløb



Kære Ryet flok

I februar går vi videre med vores mørke-forløb. 
Vi skal se på stjerner og have møde om  nat-dyr. 

I februar fejrer spejderne også tænkedag. Det 
er den dag, hvor vi tænker på vores 
spejdervenner fra nær og fjern. Spejderne 
medbringer 2 kr. pr. påbegyndt spejderår, som 
vi videresender til Spejderhjælpen, der støtter 
børn med handicap i deres skolegang i Rwanda.

I uge 7 er der ikke spejdermøde – der holder vi 
ferie.

Husk altid at have tøj med til at være udenfor.
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Program:

Februar
4. feb: Dyr, der er aktive om natten
11. feb: Vinterferie – intet møde
18. feb: Vi håber på klart vejr, så vi kan se 

stjerner, ellers leger vi lege i mørke
23. feb: Walker – Vi mødes ved hytten kl. 10
25. feb: Tænkedag

Marts
Den 3. marts tager vi på tur til zoologisk have. 
Mere information følger.

Med spejderhilsen
Elsebeth, Julie, Jakob og Susanne



Kære Furesø

Så er det blevet februar og vi går mod lysere tider! 
Dog kan det stadig være både koldt og mørkt, når vi 
holder møde om aftenen, så husk ALTID varmt tøj -
hvis I har lyst, kan I også tage en lygte med. 

I februar skal I inddeles i mere faste bander, end dem 
vi har brugt de sidste par måneder, som har skiftet 
fra møde til møde. I forbindelse med oprettelsen af 
de nye bander skal vi tage DDS' nye mærke 'den 
gode patrulje', som endda også er et af de mærker 
med det helt nye mærkedesign! Og så indeholder 
det forløb en masse spændende aktiviteter, som I 
bare skal glæde jer til. 

Vores forløb bliver dog lige afbrudt af 
tænkedagsmødet. Hele den uge laver alle flokke i 
Alugod nogle aktiviteter med fokus på tænkedagen. 
Tænkedag ligger d. 22. februar, og det er den dag, 
hvor Robert Baden Powell (ham, der grundlagde 
spejderbevægelsen i 1907) og hans kone Olave
Baden Powell havde fødselsdag.



De modtog en masse gaver fra spejdere rundt om i 
verden, men de ville gerne opfordre spejderne til at 
indsamle penge til gode formål i stedet. Derfor er 
det blevet en tradition, at man hvert år på 
tænkedag donerer en 2-krone for hvert år, man har 
været spejder,  enten til spejderhjælpen eller til 
WAGGS' tænkedagsfond. Og det gør vi selvfølgelig 
også på vores tænkedagsmøde!

Program

7/2: Bandeforløb START
14/2: INTET MØDE -VINTERFERIE
21/2: Tænkedagsmøde (husk en 2-krone for hvert 
år, du har været spejder!) 
28/2: Bandeforløb 1

Vi glæder os til nogle spændende møder!
De bedste spejderhilsner
Marie, Jakob, Gustav og Mette



Kære Søndersø
Så er det blevet februar og vi går mod 
lysere tider! Dog kan det stadig være 
både koldt og mørkt, når vi holder møde 
om aftenen så husk ALTID varmt tøj - hvis 
I har lyst kan I også tage en lygte med. 

I februar skal inddeles i mere faste 
bander, end dem vi har brugt de sidste 
par måneder, som har skiftet fra møde til 
møde. I forbindelse med oprettelsen af 
de nye bander skal vi tage DDS' nye 
mærke 'den gode patrulje', som endda 
også er en af de mærker med det helt 
nye mærkedesign! Og så indeholder det 
forløb en masse spændende aktiviteter, 
som I bare skal glæde jer til. 

Vores forløb bliver dog lige afbrudt af 
tænkedagsmødet. Hele den uge laver 
alle flokke i Alugod nogle aktiviteter med 
fokus på tænkedagen. Tænkedag ligger d. 
22. februar, og det er den dag hvor 
Robert Baden Powell (ham, der 
grundlagde spejderbevægelsen i 1907) 
og hans kone Olave Baden Powell havde 
fødselsdag. 



De modtog en masse gaver fra 
spejdere rundt om i verden, men de 
ville i stedet gerne opfordre spejderne 
til at indsamle penge til gode formål i 
stedet. Derfor er det blevet en 
tradition, at man hvert år på 
tænkedag donerer en 2-krone for 
hvert år, man har været spejder,  
enten til spejderhjælpen eller til 
WAGGS' tænkedagsfond. Og det gør vi 
selvfølgelig også på vores 
tænkedagsmøde!

Program

6/2: Bandeforløb START
13/2: INTET MØDE -VINTERFERIE
20/2: Tænkedagsmøde (husk en 2-
krone for hvert år, du har været 
spejder!) 
27/2: Bandeforløb 1

Vi glæder os til nogle spændende 
møder!
De bedste spejderhilsner
Sofie, Julie, Katrine og Kira



Kære alle spejdere i Alugod Trop.
Så er det blevet februar, og vi står overfor endnu 
en fantastisk måned, spækket med fede 
spejderaktiviteter. I kan se frem til tropsmøde, 
patruljemøder, tambeskælvermøde og en tur med 
The Walker!

Program:
6/2 – Tropsmøde
12/2 + 13/2 – Vinterferie
19/2 + 20/2 – P-møde
23/2 – The Walker
25/2 – Tamberskj. møde
26/ + 27/2 – P-møde

Msh.
Tropsledelsen 
NB! Husk afbud

Alu-dogs



Heyyy Basker!

I skal glæde jer super til den næste måned, 
det bliver super duper fedt! 
Men husk at tage varmt tøj med på alle 
møder, hvis vi skal være udenfor, da det er 
mega virkelig koldt!

Program
6/2- Tropsmøde
13/2- Vinterferie
20/2- Tænkemøde
27/2-Førstehjælp/fugle og træer

Hilsen jeres Tamberskjælvere
Kamilles nr. 29863500
Majas nr. 61281482



Hej Vendere 

Her har vores program for februar måned. Husk 
varmt tøj, det er fortsat iskoldt uden for, brrrr.

Program
6/2 - Tropsmøde
13/2 - Vinterferie. Det jo dejligt
20/2 - Lagkage ras/ tænke uge
27/2 - Uden øjne 5 kilo med Gother og Cimber

Msh jeres seje tamberskælvere



Hajsa Galler

Så er det blevet februar. Vi starter som sædvanligt 
med et tropsmøde, som forhåbentligt bliver rigtig 
godt og hyggeligt som altid. Så er der vinterferie 
så vi går glip af et af vores fabelagtige møder ☹
øvbøv. 

Efter vinterferien skal vi til at tænke…. Vi holder 
nemlig tænkedag i anledning af at både stifteren 
af spejderbevægelsen Robert Baden Powell og 
hans kone Olave Baden Powell havde fødselsdag 
den 22. februar. Tænkedag er noget af det vi har 
fælles med spejdere i hele verden 😊. 

Program
6. februar – Tropsmøde
13. februar – Vinterferie, intet møde
20. februar – Tænkedags-møde
27. februar – Førstehjælps-møde

Gallerede Gallerhilsner fra jeres taberskælvere
Nathalie og Bodil.
NB hvis der er sne, så kælker vi. 



Cimbrer
Hej Cimbrer
Vores program for februar er her. Det er fortsat vinter 
og koldt, så husk tøj til at være uden for.
6/2 - Tropsmøde
13/2 - Vinterferie
20/2 - Tænke dag (markerer Baden- Powells 
fødselsdag)
27/2 - Uden øjne 5 Km med Gother og Vender
Hilsener fra jeres tamberskælvere

Hej Gother 

Så er det blevet februar, og vi kan glæde os til nogle 
fede møder 
6/2: Tropsmøde 
Vinterferie
19/2: Tænkemøde (spørg lederne)
26/2: Den blå bogs første punkter
27/2: Uden øjne med Cimber og Vender
Gother-hilsener fra jeres seje tamberskjælvere

Gother



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


