
  
  

Meld dig som frivillig til 
Genbrugsarbejdet i 2022 
 En stor del af spejdernes indtjening kommer fra vores 

deltagelse i Genbrugsgruppens arbejde.  

Indsamlinger i 2022 Markeder i 2022 
Lørdag d. 22. januar Søndag d. 13. februar 
Lørdag d. 12. februar Søndag d. 13. marts 
Lørdag d. 12. marts Søndag d. 10. april 
Lørdag d. 2. april Søndag d. 8. maj 
Lørdag d. 30. april Søndag d. 12. juni 
Lørdag d. 11. juni Søndag d. 14. august 
Lørdag d. 2. juli Søndag d. 11. september 
Lørdag d. 9. juli Søndag d. 9. oktober 
Lørdag d. 16. juli Søndag d. 13. november 
Lørdag d. 23. juli  
Lørdag d. 30. juli  
Lørdag d. 6. august  
Lørdag d. 13. august  
Lørdag d. 3. september  
Lørdag d. 24. september  
Lørdag d. 15. oktober  
Lørdag d. 12. november  
Lørdag d. 3. december  
 
 
Læs mere og tilmeld dig til indsamlinger og markeder på: 
 

www.ølstykkespejderne.dk/genbrug 
 
Ønsker du ikke at deltage i genbrugsarbejdet har du mulighed for at 
tilmelde dig fravalgslisten.  
 
Alle forældre der hverken har valgt til eller fra vil muligvis blive 
kontaktet direkte af en genbrugskoordinator i løbet af året. 
 
Alle spørgsmål kan rettes til: genbrug@erik-harefod.dk 
 



 

Hvad er GenbrugsGruppen? 

Ølstykkespejderne i Erik Harefod er en del af GenbrugsGruppen sammen med Ølstykke 

Gymnastik Forening og Ølstykke og Omegns Folkedanserforening. 

Mere om GenbrugsGruppen på: www.genbrugsgruppen.dk  

Krav til spejdergruppen 

Ølstykkespejderne er, som en del af GenbrugsGruppen, forpligtet til at medvirke til 

indsamling, sortering og behandling af indkomne effekter samt stille med mandskab til 

Loppemarkederne. Det er her, du kan være til hjælp! 

 

Indtjening 

Pengene fra Loppemarkederne bliver fordelt mellem de tre foreninger efter antallet af 

arbejdstimer. Erik Harefod har en årlig indtjening fra genbrug på ca. 90.000 kr. der, bl.a. går 

til nedskrivning af kontingent for de aktive medhjælpere, samt til børne- og 

ungdomsarbejdet i hele gruppen. 

Spejderkontoen 

Erik Harefod Gruppe har besluttet, at 50 % af genbrugspengene går til 

spejdere/spejderforældre, som har ydet en indsats.  

Det optjente beløb modregnes i kontingentet.  Resten går til spejdernes lejre og ture og kan 

gøre at det bliver en overkommelig deltagerpris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktive forældre der gør en forskel for fællesskabet 

Pengene vi tjener på genbrug kommer alle spejdere i gruppen til gode. Indtjeningen gør 
blandt andet at vi kan tilbyde et overkommeligt kontingent samt en lav deltagerpris til vores 
mange ture og lejre. Det sikrer at alle børn i Ølstykke har mulighed for at være en del af 
vores fællesskab, uanset familiens økonomi. 
 
Eksempler på ca. priser for arrangementer, med og uden tilskud fra 
Genbrugsindtjening 
 

Arrangement Pris uden tilskud Pris med tilskud 

Spejdernes lejr 2022 2.250 kr. 1.200 kr. 

Tropslejr til Schweiz 6.000 kr. 2.500 kr. 

Alm. Sommerlejr  1.200 kr. 600 kr. 

Juletur 350 kr. 100 kr. 

Generel overnatning 300 kr. 60 kr. 

 
Opsparing til store ture 

Når man deltager på Genbrug tjener man penge til sit barns spejderkonto. Det har gennem 
tiden hjulpet spejdere med at få råd til deltagelse på verdensjamboree i ex. Japan, Australien 
og USA. 

 
 
 


