
 

 

Alugod og Spejdernes Genbrug 
 
Spejdernes Genbrug er en fantastisk ”virksomhed”, som de blå spejdere (DDS) i Furesø har op-
bygget gennem de sidste 19 år. Spejdernes Genbrug er blevet en så stor succes, at der hvert år 
udbetales meget store beløb til det lokale spejderarbejde og til forskellige velgørende formål i 
lokalområdet, i det øvrige Danmark og rundt omkring i verden. 
 
Hvert år udbetaler Spejdernes Genbrug over 1 million kroner til velgørende formål for børn og unge 
i Danmark og udlandet, og heraf får Alugod 85.000 om året. Det er en del mere end vi får ind i kon-
tingent, og Spejdernes Genbrug er derfor meget vigtig for vores økonomi. Det gør, at vi har kunnet 
holde kontingentet fast i mange år, og at vi ikke skal bruge tid og kræfter på loppemarkeder, sælge 
lodsedler eller juleneg, eller skrabe penge sammen på andre måder. Det giver lederne tid til at lave 
godt spejderarbejde for vores børn. 
 
Det er en oplevelse at se Spejdernes Genbrug. En kæmpe hal på 1.750 m2 over to etager, fyldt med 
varer. I modsætning til et almindeligt loppemarked er alt sorteret og opdelt i 30 forskellige boder: 
tøj, sko, bøger, værktøj, elektronik, legetøj, plader, møbler og meget andet. Det er et genialt sted at 
udruste den første bolig, og hvis du står og mangler en mobillader eller en dims til værkstedet, er det 
tit nemmere at finde her end i detailhandlen. Der er også altid et udvalg af komplette sæt golfkøller 
til fantasipriser. 
 
Alle varer er doneret af byens borgere, enten ved at aflevere det i ”laden” på genbrugspladsen i 
Farum, Gammelgårdsvej 70 eller ved at rekvirere afhentning af større ting. 
 

Åbent første lørdag i hver måned kl. 10-13, Havremarken 10, Farum 
 
Det er kun muligt med forældrenes indsats. Spejdernes Genbrug drives af frivillige, der synes det er 
sjovt at få en sådan virksomhed til at fungere. Men vi har også brug for hjælp fra alle forældre til 
spejdere til at hente de donerede genstande. Vi forventer at alle forældre hjælper med to tjanser for 
hver 40. uge, for hvert barn, der er medlem (dog kun en tjans for Familiespejd). Man kan tage to 
forskellige tjanser, eller begge forældre kan en tjans sammen. I får besked via e-mail når det er tid til 
at melde sig på vagterne. De er to typer vagter: 
 
Tømmehold 
”Laden” er spejdernes hus på genbrugspladsen. Hver dag skal den ryddes op og søndag skal den 
tømmes helt. Effekterne køres til hallen på Havremarken 10 inden genbrugspladsen lukker kl. 18. 
Tømmerne har en varevogn til rådighed. Vi mødes hverdage kl. 16.30 og weekender kl. 15.30, og er 
færdige mellem 18 og 18.30. Tag endelig spejderne med! 
 
Hentehold 
Hvert hold består af 2 personer, der kører rundt i omegnen i vores varevogn og samler genbrugsguld 
efter en henteplan, som I får en til to dage før. Vi er ikke professionelle flyttemænd, men regn med 
at der skal hentes møbler, f.eks. sofaer, reoler og senge og det er desværre ikke fra stueetagen alt 
sammen! Henteholdet kører hverdage 18.30 til ca. 21.30 og søndag fra 11 til ca 14. Henteholdet 
kræver lidt større overarme end tømmeholdet, men til gengæld kan man få en hyggelig tur. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores koordinator, Morten van Reeuwijk på mobil 
23 27 50 25 eller mortenvr@gmail.com. Her kan du også henvende dig, hvis du har lyst til at blive 
Genbruger og hjælpe til i hallen med at sortere og sælge genbrugsguld. 


