Vi har brug for jeres støtte
……. Igen i 2017
Kom og se, det er en fantastisk oplevelse at sortere de genbrugseffekter, som folk
afleverer til Spildopperne på Allerød Genbrugsplads i Lynge. Alle kan være med, det
kræver ingen særlige forudsætninger, bare du kan se forskel på bøger og
græsslåmaskiner :)
Dette arbejde indbringer penge til Stenlænderne for hver weekend – penge bruges til seje
spejderaktiviteter og gode lejrture. Desuden kvitterer Stenlænderne for hver gennemført
weekend med hele 600 ”Stendollars” til deling mellem deltagerne. Stendollars kan
bruges som betaling til ture og lejre.
Til hver vagt er der brug for 2 voksne og 2 børn, så måske kan du lave en aftale med en
spejderkammerat eller i kan som familie vælge at stille op med 4 personer.
Du kan melde dig og din familie til en eller flere af følgende weekends i 2017:
2829 januar
1112 februarl
45 marts
1112 marts
25  26 marts
24  25 juni
29  30 juli

26 27 august
2  3 september
23  24 september
14  15 oktober
4 5 november
18 19 november
2526 november
30 december

I skal være på genbrugspladsen mellem kl. 15 til 18 både lørdag og søndag, vigtigst
er det dog at slusen er tom søndag kl. 18.
Har du spørgsmål eller ønsker at tilmelde, så ring eller skriv til Lisbeth på telefon
2074 19 54 eller på mail gruppeleder@stenlanderne.dk eller
spildopperne@stenlanderne.dk
Oplys: Navn, mailadresse, telefonnummer samt hvilke weekends I kunne tænke jer.
Vagterne tildeles efter “først til mølle”, men samtidig ønsker vi at flest mulig får chancen for
at deltage.

For de unge spejdere, der har været med i årets løb, kvitterer
Spildopperne med en gratis tur i BonBonland i løbet af september,
bustransport, madpakker, drikkevarer og indgang..

Se mere på www.stenlanderne.dk, hvor du også finder vagtlisten. Spildopperne har
også deres egen hjemmeside, som man kan se på www.spildopmagerne.dk

