
 

 

Spejderne har brug for jeres hjælp 

Lørdag den 28. september holder vi loppemarked på Gladsaxe Genbrug 

Kære forældre og spejdere i Buddinge 
gruppe. 

Loppemarkedet ”tjener” 500-1000 kr. om året pr. 
spejder, og pengene gives som tilskud til ture og udstyr. 
Spejderne arbejder således for gruppens fællesskab. 
Samtidigt lærer spejderne både omkring genanvendelse 
og at brugte ting kan have stor værdi for andre. 

Hver dag er der brug for 2 – 4 personer samt et par biler. 
Vi fortsætter succesen fra sidste år, hvor hver enhed skal 
sørge for en enkelt dag at tømme. Derudover er der 3 
fælles tømninger. Se oversigten til højre.  
Loppetingene skal transporteres til salgsstedet på 
Transformervej 3 Herlev. 

Man kommer aldrig til at være alene om tømningen. Det 
er godt hvis mindst en af bilerne er med krog. Man skal 
dog ikke holde sig tilbage, hvis man ikke har krog til bilen! 

Den helt store salgsdag mødes vi kl 8.  her har vi også 
brug for jeres hjælp min. 20 voksne + spejdere. Vi spiser 
morgenmad sammen, inden vi åbner portene kl. 10, hvor 
der skal pruttes om priserne. Erfaring er ikke påkrævet. 
Man står med en der har prøvet det før (priser osv snakker 
vi jo om inden vi starter). 

Loppemarkedet slutter kl. 13.30  

Vel mødt! 

 

Salgsdag 
Hvornår: Lørdag d. 28. sep 
Tidspunkt: kl. 8-14 
Mødestedet er: 
 Transformervej 3 i 2730 Herlev 

 

Tømning på genbrugspladsen 
Tømmedage: 
Lør d. 21. sep  
Søn d. 22. sep  
Fre d. 27. sep 
For alle der har tid 
Tidspunkt: ca. 16 - 18. 
 
Man d. 23. sep Bæv+Ulv 
Tirs d. 24. sep Trop 
Ons d. 25. sep Bæv+Ulv 
Tors d. 26. sep Senior, Klan 
 
Tidspunkt: ca. 16 - 18. 
  
Mødested: Transformervej 3,  
2730 Herlev 

 

Onlinetilmelding til tømning og 
salgsdag: 
kortlink.dk/rnd3   

 
-----------------------Tilmelding til tømning / salgsdag. Afleveres til en leder------------------------ 

Gruppe/Enhed:  

Navn på spejder:  

Navn på deltagere:  

Telefonnummer:  

Medbringer bil: ☐ Med krog ☐ Uden krog  

Tilmelding tømning: Dag(e):  

Tilmelding salgsdag: ☐ Lørdag d. 28 september ☐ Medbringer kage 

Brug gerne online tilmeldingen, da det er nemmest for os at skabe et overblik. 


