
 

 

 

 

 

 

 
 

Information om spildopmagerarbejdet i Waingunga-Stammen, Viborg 

 
Kære forældre i Waingunga-Stammen 

 
Vi er stadig afhængige af, at forældrene til trop-spejderne er villige til at bruge nogle 

timer et par gange om året.  

 
Arbejdet foregår den første lørdag i hver måned - undtagen juli og august. 

 

Forældrene til trop-spejderne bliver indkaldt den samme lørdag som deres barn 

(spejderen) skal deltage i indsamlingen. Fordelingen af spejdernes vagter laves ved 

spejderårets start i august. 

Forældrene behøver ikke køre med sin egen spejder – erfaringen viser, at de fleste 

spejdere faktisk gerne vil være fri 😊 

 

Der er allerede lavet en plan for sæsonen 2022/2023 – og derfor kan man allerede 

nu sætte kryds i spejderen og sin egen kalender. 

 
 DER ER ALTID FOLK I HALLEN TIL AT GUIDE OG HJÆLPE! 

SOM NY CHAUFFØR FÅR DU ALTID EN ERFAREN CHAUFFØR MED PÅ DEN/DE FØRSTE TURE! 
 

Chaufføren får en chaufførmappe af den kørselsansvarlige, hvor der er informationer og 

vejledninger til brug under kørslen. 

 

Det øvrige arbejde med spildopmagerne er tøjsortering og salg af tøj hver tirsdag. Disse 

opgaver bliver fordelt mellem forældrene i mikro-, mini- og juniorgrenen. 

 

Alt arbejde med at skaffe biler, indkalde chauffører og koordinere arbejdet ved 

Spildopmagerne laves af frivillige.  

 

Vi skylder dem at svare på de mails, de sender i løbet af året – også hvis det er et afbud. 

 

Ellers risikerer at stå på en indsamlingslørdag og mangle en chauffør eller et par stykker til 

tøjsortering eller salg. 

Hvis man gerne vil hjælpe med tøjsortering og salg – selvom man er forælder til en tropspejder 

– så skal man ikke holde sig tilbage. 😊 

Vi glæder os til en fortsat stor forældredeltagelse i spildopmagerarbejdet 😊 

 

Gruppelederne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA OM SPILDOPMAGER: 

Spildopmagerindsamlinger og salgsaftner - Waingunga-Stammen: 

I Waingunga-Stammen tjener vi mellem kr. 60 og 80.000,00 kroner om året på  

spildopmagerarbejdet. Det er rigtige penge, som vi selv kan råde over.  

Det er bl.a. derfor deltagelse i alle kurser for junior, trop og ledere er uden 

egenbetaling, ligesom deltagelse i eksterne ture og aktiviteter også er gratis. 

 

Det er primært tropspejdere, der sammen med forældrechauffører, sørger for 

indsamling den første lørdag i måneden. 

Bilerne der bruges ved indsamlingerne låner vi af virksomheder i området, som stiller 

dem gratis til rådighed for Waingunga-Stammen. 

Forældre i de øvrige grene hjælper med tøjsortering på indsamlingslørdage og med 

tøjsalg om tirsdagen mellem 19.00 og 21.30. 

Waingunga-Stammen skal kun stille mandskab hver anden måned, da vi deler 

opgaven med Baunehøj-gruppen fra Løgstrup. 

Alt overskud fra Speildopmagerne fordeles mellem de deltagende uniformerede korps. 

Det vil sige Spejderne (DDS, Pigespejderne og KFUM), FDF'ere samt 

forældreforeningen Havredal skole. 

Pengene fordeles efter, hvor mange der arbejder og hvor længe. Derfor er det vittigt 

for vores fortsatte gode indtægt, at vi kan stille fuldt hold hver eneste lørdag og 

tirsdag. 

Waingunga-Stammen er meget vellidt i hallen. Det har vi gjort os fortjent til med vores 

arbejde og indstilling til arbejdet. Vi rækker altid hånden op, hvis der er brug for at køre 
en ekstra tur eller hjælpe en anden gruppe. Vores spejdere er også rigtig gode til at  
hjælpe andre med at læsse af osv. 
 

For spejderne er det både en super hyggelig og lærerig aktivitet, hvor de selv er med 

til at tjene deres egne penge til spejderarbejdet! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIG INFORMATION - 

for Waingunga-Stammens chauffører og andre frivillige 

 
 

 
Kontaktoplysninger på VIGTIGE personer omkring Waingunga-Stammen i 

Spildopmagerhallen: 

Bettina Østergaard: 22 67 72 37 

Ansvarlig på indsamlingsdage. 

Kenneth Lind: 23 39 75 668 

Ansvarlig for at skaffe biler – fordeling af biler – og ansvarlig på indsamlingsdage. 

Louise Løvengren: 50 72 46 43 

Ansvarlig for at indkalde chauffører – og ansvarlig på indsamlingsdage. 

Helle Drejer Andersen: 20 41 49 67 

Ansvarlig for at indkalde til tøjsortering og tøjsalg – guide på disse dage. 

 

 
Er uheldet ude: 

Hvis uheldet er ude og der kommer en skade, ridse eller lign. på en af de lånte biler 

skal man STRAKS kontakte Kenneth Lind. Tag et billede og sendt det til ham, så han 

ved, hvad og hvor meget, der er sket. 


