
Indsamlingsdage 

Som regel den første lørdag i måneden, dog ikke juli og august. 

Indsamlingerne starter kl. 09.45 og er som oftest færdige inden kl. 15.00. Alle 

bliver til alle er færdige og hjælper hinanden! 

Spildopmagerhallen findes på Klokkestøbervej 2. 

 

Biler 

Vi har til hver indsamlingslørdag brug for to biler/varevogne. P.t. låner vi to 

biler af Malerfirmaet Carsten Sørensen. Afhentning af bilerne aftales med den 

ansvarlige leder for indsamlingsdagen. Er uheldet ude, og der kommer en 

skade på en af bilerne, skal dette meldes til Spildopmagerne til en af folkene i 

”buret”/det lille kontor i hallen samt til den ansvarlige leder samme dag. 

 

Bemanding 

Til hver indsamling har vi brug for: 

En ansvarlig leder, som vil være i Spildopmagerhallen kl. 09.45-10.15 for at 

hjælpe dagens indsamlere i gang. 

To chauffører, som kører hver sin indsamlingsrute. Kørekort til almindelig 

personbil (B). Chaufførerne sørger for afhentning og aflevering af bilerne, som 

vi har lånt til indsamlingerne.  

4 hjælpere, som kører med på indsamlingsruterne, to på hver rute 

2 hjælpere, som hjælper med at tømme alle biler, som kommer i 

Spildopmagerhallen. 

 

Hvem må/skal deltage 

Vi forventer at alle medlemmer hjælper mindst en gang årligt. 

Man må gerne tage sine familiemedlemmer, venner og naboer med! 

Vi anbefaler, at man er ca. 10 år (2. års pilt), inden man deltager i 

indsamlingslørdagene. Man skal kunne bære poser, kasser m.v.  

Så er man yngre, er det bedst at tilmelde forældre. 

 

Vagtplanen 

Vagtplanen for kredsens deltagere findes på kredsens hjemmeside.  

Der er altid mulighed for at melde sig til en indsamlingslørdag. I starten af 

sæsonen bliver der lavet en plan for hele året. Har man ikke meldt sig selv, vil 

bestyrelsen finde en ledig dato, som man så får tildelt. 

 

På ruterne 

Der udleveres kort over ruterne samt evt. sedler, hvis der skal afhentes store 

effekter. Desuden et stort skilt ”SPILDOPMAGERNE” til at lægge i forruden, så 

man kan se, hvor vi kommer fra, når vi henter effekter. Der indsamles 

genbrugseffekter, som er stillet ud til vejene.   

 

I hallen 

Indsamlede genbrugseffekter fordeles i de forskellige afdelinger. I hallen er 

der følgende afdelinger: køkkenting, lamper, sko/tasker, bøger/legetøj, 

møbler, grovvarer, tøj og elektronik. Effekter, der vurderes at have særlig høj 

værdi, afleveres til aflåst opbevaring (Uniq-salg). Udenfor findes containere til 

glas, brandbart, jern, aviser/papir og pap, samt en afdeling til haveredskaber 

mv. Der er mange flinke folk derude, som gerne vil hjælpe med at vise, hvor 

tingene hører hjemme. 

 

Mad og drikke 

Ved indgangen til hallen kan man få sandwich/kage og sodavand/kaffe/te. 

Dette er gratis. Husk at indlægge spise- og drikkepauser mellem 

indsamlingsrunderne. 

 

Toilet 

Der er toiletter i hallen. 

 

Arbejdsseddel 
Der skal for hver indsamling 

udfyldes en samlet arbejdsseddel 

for kredsens deltagere, så 

kredsen kan få penge for 

indsatsen. Sedlerne findes og 

afleveres i reolen, som hænger 

ved indgangsdøren (der, hvor 

man også kan få sodavand).  

 

 

 

 

 



 

 

Medbring 

Praktisk tøj efter vejret samt evt. arbejdshandsker. I vinterhalvåret kan det 

også været koldt inde i hallen. 

 

Spørgsmål 

Spørgsmål i løbet af en indsamlingsdag kan rettes til de folk, der sidder i 

”buret” ved indgangen til hallen. 

Spørgsmål inden en indsamlingsdag rettes til dagens ansvarlige leder (se 

vagtplanen) eller til bestyrelsen. 

 

Salgsaftener 

Der er salgsaftener hver tirsdag. Kredsen har ikke tjanser til salgsaftenerne, 

men man er altid velkommen til at komme og gøre en god handel og støtte 

det gode formål. 

 

Har du ting til Spildopmagerne 

Har du genbrugsting, som du vil give til Spildopmagerne kan disse sættes ud 

til vejen på indsamlingslørdagene inden kl. 10.00. Alternativt er der mulighed 

for selv at aflevere i hallen lørdage kl. 10.00-12.00 og søndage kl. 16.00-18.00 

året rundt. 

 

Læs mere 

Du kan læse mere om Spildopmagerne i Viborg på www.spildopmagerne.org 

 

TAK 

Tak fordi du hjælper med tjene penge til kredsen, så vi kan lave nogle gode 

mødeaftener, arrangementer, weekendture og sommerlejre for vores 

medlemmer. 
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SPILDOPMAGERNE 

 

 

Navn:  ________________________________________________________ 

 

Du er på vagtplanen lørdag den ____________________________________ 

Tak for hjælpen! 


