
Kære Spejdere og forældre 
 

I Blackfoot Bloustrød spejdergruppe har vi en fantastisk 
mulighed for at tjene penge til gruppen ved at hjælpe til 
hos Spildopperne i Allerød. Disse opgaver giver gruppen en 
indtægt på ca. 120.000 kr. om året til spændende 
aktiviteter for spejderne - svarende til ca. 1.500 pr. 
spejder! 

Spejderne og forældre skal deltage et antal gange pr. 
spejder-år (alt efter opgaverne) og får et spildopmærke for 
dette. I efteråret arrangeres en tur for de spejdere, der har 
deltaget i Spildop, det foregående år. Turen har bl.a. 
tidligere gået til Bonbonland og er meget populær. 

 

 

Spildopmagerne http://www.spildopmagerne.dk blev grundlagt i 
1974 og er en organisation, der i samarbejde med Allerød kommune 
indsamler og sælger ting til genbrug. Genstande som cykler, legetøj, 
tøj og sko osv. sælges på Gladgården i Lynge. 

Hele organisationen fra indsamling til medarbejdere på Gladgården, 
er bemandet med frivillige fra div. spejdergrupper og foreninger, 
som så deler overskuddet efter en fordelingsnøgle. 

Men økonomien er ikke den eneste grund til, at vi ser Spildop som 
en god aktivitet for vores gruppe. 

Det er en opgave, der stemmer rigtig godt overens med spejderånden, da vi gør en god 
gerning med hensyn til genbrug og hjælp til dem, som ikke har mulighed for selv at køre på 
genbrugspladsen. 

En anden gevinst ved spildoparbejdet er samarbejdet mellem medlemmer og forældre på tværs af 
aldersgrupper og grene, og så er det faktisk rigtig hyggeligt. 

 

Hvilke opgaver har vi så hos Spildopperne? 

Slusetømning: 

Flere gange om måneden er det vores opgave at tømme slusen på 
genbrugspladsen. Slusen er det sted på den kommunale genbrugsplads, 
hvor man sætter ting af til genbrug. Arbejdet består i at sortere og 
sætte de indleverede ting på plads i hallen. Tømningen foretages 
omkring genbrugspladsens lukketid og tager ca. 1-1,5 time. 

Denne opgave varetages af grenene mikro, mini og junior og af mindst 2 
voksne og 2 børn. 

 

 

Rengøring på Gladgården: 

Her skal vi gøre rent i personalerummet, køkkenet, ”caféområdet” og et mindre område. Det tager 
ca. 1-1,5 time for 2 personer at gøre det. 

Denne opgave varetages typisk af klanspejdere. 

http://www.spildopmagerne.dk/


Parkeringshjælp: 

Et par gange om året skal vi hjælpe med at dirigere bilerne på åbningsdagen (tirsdag) på Gladgården. 
Opgaven udfyldes af 2 personer over 18 år, og man skal have en gul vest med og i de mørke måneder 
en lygte. Man skal møde på Gladgården kl. 18.15 og er færdig ca. kl. 20.00. 

Denne opgave varetages af forældre. 

Oprydning på pladsen: 

Et par gange om året skal vi på indsamlingsdage rydde op på pladsen dvs. fjerne affald i kanterne af 
pladsen (der hvor fejemaskinen ikke kan komme). Opgaven skal udføres fra ca. kl. 13 og varer 1-2 
timer for 2 personer. 

Opgaven varetages af forældre, trop og klan (typisk nogle, der har været med til indsamlingen) 

Indsamlinger: 

Indsamlingen foregår 11 gange om året, anden lørdag i hver måned, dog ikke juli. Borgerne skal 
tilmelde deres adresse til indsamlingen, samt indmelde hvilke effekter de ønsker afhentet. Inden 
indsamlingsdagen modtager indsamlerne en liste over adresser og effekter. 

Vi samler ind i Blovstrød og Skovvangs-området. Til indsamlingerne skal vi bruge 1-2 chauffører med 
alm. kørekort, samt en forælder i egen bil med anhængertræk, som kører med Blackfoots trailer. 
Chaufførerne møder kl. 8.30 på genbrugspladsen i Vassingerød, Nordkranvej 10, 3540 Lynge. Her 
hentes 1-2 af kommunes biler, som får læsset bure på. 

Når bilerne er udstyret, kører vi til Skovmarkshytten og samler spejdere op. Spejdere og forældre, 
der ikke skal være chauffør, møder ved Skovmarkshytten kl. 9.00. Herefter starter indsamlingen, og 
bilerne kører til genbrugspladsen, og læsser af og bytter til tomme bure efter behov.  

Hvis indsamlingen varer længere end til kl. 12.00, må I gerne købe frokost – husk at gemme 
kvitteringen, så I kan få beløbet refunderet. Indsamlingen slutter omkring ved 12-13-tiden. Herefter 
køres spejderne til Skovmarkshytten og chaufførerne afleverer bilerne på materialepladsen. 

Indsamlingen varetages af trop og junior samt forældre. Der skal mindst være 2 chauffører, en 
forælder i egen bil samt 3 spejdere. 

 

 

 

Med spejderhilsen 

Spildop-koordinatorgruppen 
samt Bestyrelsen i  

Blackfoot Bloustrød 
spejdergruppe 
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