Der bliver sørget godt for alle hele dagen!

Praktiske oplysninger
Frokost. Der er et frivilligt køkkenhold, der sørger for en lækker
frokost. Der er lidt til en hver gane. Til maden får man en øl eller vand.
Kaffe/te og kage. Serveres, når alle har fået frokost. Der er igen nogle
frivillige der har bagt kage, så lidt til den søde tand er der også.
Fordeling på bilerne Det er Ghita Nielsen (Ulve-/gruppeleder) der står
for fordelingen af de frivillige, der er mødt op, på bilerne. Vi har 6
biler og dermed den største del af indsamlingen.
Start. Det er chaufføren der bestemmer, så det er en god ide at holde sig
til ham/hende.
Aflæsning af bil. Man kører ud til genbrugspladsens og hjælpes ad med
at få tømt bilen og sat nye bure op, hvis man skal ud og køre igen. Ved
en af aflæsningerne, spiser man frokost sammen.

Allerød-Lynge Gruppe

Spildopindsamling

Slut. Når man er færdig med ruten, skal bilen tømmes, ryddes op og
fejes, så den afleveres i pæn stand.
Skal man være chauffør
Bilen skal hentes hos Europcar i Hillerød fredag inden 17.30 (efter
aftale) eller lørdag efter 8.00.
Bilen afleveres samme sted inden søndag morgen kl. 8.00
Man kan aflevere bilen og hente sin egen, som kan stå der oppe, uden
for åbningstiden.
Europcar / Palles Auto
Langesvej 4 - 6, 3400 Hillerød
Tlf. 4826 2545
Det er godt at være på genbrugspladsen kl. 8.30 lørdag, for at få læsset
bure ind. Er der kø til at komme ind på genbrugspladsen, ventes i køen
ude på Nordkranvej til det bliver ens tur.
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Det er rigtig sjovt, og så møder man de andre!

Dette er beskeden til alle borgere i Allerød Kommune
(taget fra Spildopmagerne)

Kontakt jeres spejderleder for deltagelse

Vi mødes på Nordkranvej 8 i Lynge kl. 8.45
På Genbrugspladsen (bagindgangen)

Vores indsamlinger foregår udelukkende med frivillig arbejdskraft, der
bliver stillet til rådighed af spejderne og idrætsforeningerne.

Den 2. lørdag i hver måned, undtagen i juli. Der kan dog forekomme
afvigelser, hvis det falder sammen med en helligdag

Vi starter kl. 09:00 fra vores indsamlingsplads og kører indtil vi er
færdige med at samle ind. Hver spejdergruppe eller idrætsforening, har
fået tildelt en bestemt rute, som de så skal køre. Det er helt op til
den enkelte chauffør til at bestemme i hvilke rækkefølge ruten skal
tages, derfor kan det variere hvor når bilen er fremme hos jer. Så husk
at stille ting og sager frem i god tid inden kl. 09:00.

Spildopindsamlingen er en stor del af vores økonomi i Allerød-Lynge
Gruppen. Det er den, som er med til at gøre livet endnu sjovere for alle i
gruppen. Så derfor er det vigtig, at vi alle deltager.

Er der noget som ikke kan tåle vand, dæk det gerne til, men vi skal
stadig kunne se hvad det er. Har I nogle store møbler eller andet tungt,
som I har brug for hjælp til at få båret ud (vi bærer ingenting op og
ned af trapper), så sæt gerne en stor seddel på et bundt aviser eller
lign., der alligevel står ude ved vejen, hvorpå I skriver at vores folk
skal ringe på hos jer.
Det kan hænde at vi ikke kan have jeres møbler med på det første læs, så
sætter vi en GRØN seddel på. Så kommer vi senere på dagen og henter
dem. Hvis det er noget vores folk vurderer, der ikke kan sælges på Gladgården (og det er dem der bestemmer), så sættes der en RØD seddel på
og det vil ikke blive taget med.
Da mange af vores folk er børn og unge, beder vi om at avisbundterne
og sække ikke er for tunge. De skal også passe på deres rygge. Hvis det
er for tungt (mere end 15 kg) så lader vi det stå tilbage med en GUL
seddel på.
Skulle det ske at vi ikke har fået samlet ind hos jer, skal I sende en
mail til post@spildopmagerne.dk senest søndag aften. Så vil vi forsøge
at sende en vogn efter det glemte i den efterfølgende uge. Kontroller
venligst først om der sidder en RØD seddel på.

Vi er den gruppe der har flest spildopruter og derfor har vi brug for flest
frivillige. Ved hver spildopindsamling skal vi bruge 6 chauffører. Vi har
mange der fast kører for os, men mangler næsten altid et par stykker. Vi
skal derudover bruge mellem 25 og 30 frivillige.


Som Bæver starter man i slusen ude på Genbrugspladsen. Snak
med din Bæverleder.

Som Ulv kan man deltage i indsamlingen, sammen med en af sine
forældre.

Som Spejder, Seniorspejder og Rover kan man deltage uden
forældre.
Og så tjener man ”grønne” penge.
Når man har deltaget i spildopindsamlingen eller været i slusen en dag,
tjener hver person 100 grønne penge. De kan bruges til at betale lejrture
eller til at købe spejderudstyr i vores lokale spejderbutik, som Jørn
Christiansen står for. Han har et udvalg af varer fra 55°Nord og kan
bestille varer hjem. Jørn kan kontaktes på tlf. 2058 0084 (bedst ml.
17.00-20.30).
Visionen for Allerød-Lynge Gruppe:
I Allerød-Lynge gruppe laver vi spejderarbejde, som vi er stolte af.
Til glæde og udvikling for børn, unge, ledere, forældre og
lokalsamfundet.
Gennem gensidig forpligtelse, respekt og tillid løses/løftes opgaverne.
Med venlig hilsen Lederne, Allerød-Lynge Gruppe

