Høstmarkedet har en 60-årig historie. Høstmarkedet blev første
gang i 1953 gennemført af byens to spejderkorps, Det Danske
Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps. Der blev lavet et
program for Høstmarkedet, som blev husstandsomdelt. Her ses
at programmet indeholdt flere aktiviteter rundt i byen, og at
markedet blev åbnet af Sognerådsformand Johannes Jespersen.
Sven Krarup Nielsen,
Overskuddet blev skabt af tombola, restaurant, spejdergab og
Furesø Samråd
udstillingsboder fra
byens handlende.
Høstmarkedet har udviklet sig meget
siden starten. De første år var de mest
synlige aktiviteter arbejdende
spejderlejre, pionerarbejder, march
gennem byen og stort lejrbål. Mange år
har der været løb for børn og fest med
levende musik for de unge. Frem til 1990
blev Høstmarkedet annonceret med en husstandsomdelt avis, som vi selv
redigerede. De næste år var det en folder i den kommunale husstandsuddeling af
fritidstilbud.
Sven Krarup Nielsen peger på tre markante hændelser, som har sat sig de største
spor.
I 1962 blev hans mor, Nina Krarup Nielsen, der var kasserer, spurgt af vores nabo
om vi ikke kunne tænke os at starte et loppetorv – som dengang var en ny ide.
Naboen havde en møbelopbevaring, som havde 16 flyttekasser, der ikke mere
blev betalt for. Efter en dialog om at ”nu skulle det ikke blive for kommercielt”
endte det med et loppetorv i Akaciegårdens tomme længer (der hvor
Akacietorvet ligger nu).
Loppetorvet blev en succes og udviklede sig over
årene med store indsamlinger op til Høstmarkedet. I
1990 overtog Kjeld Christensen fra Peter Lassen
Gruppe formandskabet for loppetorvet, og dermed
startede en udvikling, der bl.a. som følge af
indsamlinger og lager i forskellige lokaler hele året, i

1994 endte med at vi begyndte salg af
effekter uden for Høstmarkedet. Snart blev Spejdernes
Genbrug en realitet i kommunens gamle brandstation på
Gammelgårdsvej. Da vi ikke kunne være der længere, var
Kjeld drivkraften i, at vi kunne bo under eget tag og i 2003
indviede vi hallen på Havremarken.
Efter kommunesammenlægningen var det oplagt at
diskutere samarbejde mellem spejderne i Farum og
Værløse. I 2008 besluttede Farum Spejderråd at invitere Værløse spejderne med
i Spejderrådet og i Spejdernes Genbrug. Vi var heldigvis enige om, at de nye
grupper blot blev medlemmer på lige vilkår med de tidligere uden økonomisk
kompensation for de værdier, der var skabt af grupperne i Farum.
De tre dele af Høstmarkedets betydning er stadig gældende:
1. De fælles aktiviteter omkring Spejdernes Genbrug og det årlige Høstmarked
fungerer fortsat som katalysator for andre fælles spejderaktiviteter i
kommunen. Et fællesskab, som vi er enige om at udvikle efter Spejdernes
Lejr.
2. Vi er fortsat en respekteret del af kommunens liv, nu også når det tales om
miljø og affaldsplaner.
3. Den økonomiske støtte til det daglige spejderarbejde er vigtig, og nu har vi
endog etableret en hyttefond. Herudover giver vi støtte til mange sociale
formål – det giver også synlighed. Det var flot, da vi i 2010 var direkte årsag
til at spejderne i Danmark donerede 250.000 kr til Haiti.

I 1953 begyndte
byens to
spejdergrupper
at holde
høstmarked den
første weekend
i september på
byens tekniske
skole, Nordtoft.
Det var et
marked med
levende
spejderaktiviteter.
Indtægterne
til spejderarbejdet
skabtes via
en tombola,
restaurant,
lykkeposer
og ved
indtægter
fra
udstillinger
af byens
handlende.
Dette
høstmarked
udviklede
sig de
kommende år

Ved Høstmarkedets 30 års dag
fortalte Jens Chr. Jensen i
høstmarkedsavisen om starten på
traditionen med afholdelse af
høstmarkeder
Blandt spejdere er han kendt son
Chris Egedam (han skiftede faktisk
navn fra sit døbenavn til sit
spejdernavn – Chris med efternavn
fra divisionens lejrgrund i Hillerød
– Egedam)

I 1962 blev der taget et markant initiativ.
Naboen til spejdernes kasserer havde en flytte- og
opbevaringsforretning. Her stod 16 flyttekasser,
som ejerne ikke betalte for mere, så spejderne fik
kasserne foræret. Ideen var at prøve at sælge
indholdet. Spejderledere var betænkelig for om
høstmarkedet nu blev for kommercielt.
Dette høstmarked foregik på Akaciegården og
flyttekasserne blev starten på loppetorvet, som
lige siden har været den største indtægtskilde ved
årets høstmarked. I 1962 var indtægten på de 16
flyttekasser
1235 kr!

For at gøre opmærksom på Høstmarkedet blev der fremstillet
Høstmarkedsaviser, der blev omdelt i byen

I 1965 foregik høstmarkedet på
Paltholmskolen – i skolegården og i
skolens store aula, der hvor der i dag er
bibliotek og teater/filmsal. Varerne blev
samlet ind i månederne før markedet ved
brug af personbiler og lastbiler fra
velvillige forældre og firmaer. De ikke
solgte varer blev kasseret efter markedet. I
1974 blev loppetorvet udvidet med en
auktion over de mest værdifulde varer.

Der var en tradition med at Høstmarkedet
blev indledt med optog gennem byen.
Høstvogne, og de to, der havde givet navn
til spejdergrupper i byen: Claus Nar og Peter
Lassen

Som del af Høstmarkedet blev der holdt fester, popbal, spejderfester, revyer mm
Da Paltholmskolen skulle bygges om i
1976 flyttede høstmarkedet et år til
Stavnsholtskolen for derefter at flytte til
Marie Kruses Skole. Da der var ombygning
her i 1986 flyttede markedet tilbage til
Paltholmskolen for i 1990 igen at foregå
på Marie Kruses Skole.

I den periode var der rigtig mange af de mere spektakulære spejderaktiviteter –
for eksempel teltslagning i flere etager, brobyggerier inspireret af tidens
brobyggerier

I forbindelse med Høstmarkedet har der været arrangeret mange andre specielle
spejdermæssige aktiviteter – radioræs, længste-lagkage-konkurrence mm.

Der blev større og større behov for lagerplads i forbindelse med indsamlingerne
til loppetorvet, i mange år lejede vi en svinestald på Mortenshøj. I begyndelsen af
1990-erne lånte vi kommunale lokaler, hvilket blev til et lån af den gamle
brandstation på Gammelgårdsvej 83.

I 2001 – 2002 blev det klart, at aktiviteten voksede, og mulighederne for at
benytte lokalerne på Gammelgårdsvej var ved at ophøre.
Der opstod en ide om at etablere sig med sin egen ejendom. En stor og
vidtrækkende beslutning, som dog havde nogle vigtige forudsætninger.
Det var muligt at købe en grund i Farums industrikvarter, - økonomien havde
være fin gennem de sidste år – spejdergrupperne i Farum havde fået ganske
pæne tilskud gennem flere år – og vovemodet voksede.
Der blev samlet en gruppe af personer blandt genbrugere,
bestyrelsesmedlemmer fra spejdergrupperne med flere, der arbejdede med
ideerne.
Det er rimeligt at nævne Ole Bach og Keld
Christensen, der da var hhv. kasserer og
formand i Spejdernes Genbrug, sammen
med Sven Krarup Nielsen, som centrale
personer i dette arbejde.
Spejdergrupperne bakkede op om at give
afkald på en periodes tilskud, og med de
penge, som vi selv havde til rådighed og de finansieringsmuligheder, der var på
dette tidspunkt, blev det endeligt besluttet at købe grunden på Havremarken 10,
og at sætte byggeprojektet i værk.
I perioden indtil byggeriet kunne komme i gang, blev det nødvendigt at finde
midlertidigt tag over hovedet på alle
genbrugstingene, så vi lejede os ind på
nabogrunden til den kommende hal –
og etablerede en telthal.

Byggeriet blev gennemført i
totalentreprise i 2002 – 2003 af
entreprenørfirmaet Skanska
”Første spadestik” blev taget ved
Høstmarkedet i 2002
udført i et typisk
spejdersamarbejde
På grunden ved siden af havde vi
den midlertidige telthal
Byggeprocessen blev fulgt af
bestyrelse og arbejdsgruppe

I 2003 åbnede hallen for første
gang med en festlig indvielse.
Der deltog både officielle gæster
fra Farums byråd, masser af
spejdere og endda Allerød
Tambourkorps – der kommer
tilbage på 10 årsdagen.

Borgmesteren åbnede officielt ved
at hugge et reb over i porten.

Keld Christensen, der da var formand for
Spejdernes Genbrug holdt indvielsestale og
bød velkommen til alle.

Parterne – det vil sige de 7 spejdergrupper og Sct. Georgs Gildet - deltager på
skift i arbejdet på den måde, at de har en uges transportvagt, hvor der dagligt
hentes ting i vores lille hus på Genbrugspladsen – dels hentes varer hos borgerne
i omegnen.

Der kan bestilles afhentning via telefon eller hjemmesiden.
www.spejdernesgenbrug.dk
Når varerne er kommet ind i hallen tager en flok
erfarne genbrugere fat på at sortere tingene.

Dels skal de ud til de
forskellige afdelinger eller
salgsboder, dels skal det vurderes
om de overhovedet kan sælges. De
enkelte boder finder så frem til at
præsentere varerne.

Mange af de varer, vi modtager, kan direkte finde god anvendelse i forskellige
sammenhænge. I 2012 blev det til ca 600 flyttekasser, som er afleveret eller
sendt til forskellige modtagere.

I 2009 blev der sendt i alt
325 kasser til et værested
for børn fra betrængte
familier i Østgrønland

I den meget kolde februar 2012
fyldte vi lastbilen med
soveposer, tæpper osv,
og kørte det til varemstuen
på ccchristianshavn

Det sker, at vi modtager ting, som end
ikke drevne genbrugere kan genkende.
Det bruges til en løbende konkurrence
blandt vores kunder og på hjemmesiden
- præmien er et gavekort til brug i
hallen.

Mellem
salgsdagene
er der fyldt
med varer i
hallen, men
på salgsdage er der så mange mennesker, at vi har
glæde af samarbejde med naboer om anvendelse
af parkeringspladser, ekstra salgsareal udenfor,
samt afspærring og ensretning af Havremarken.

Møbler
500 m2 med sofasæt, senge, spiseborde, reoler og
alt hvad der hører sig til i et velassorteret
møbelhus.
Antik
De mange fine
ting i antikboden
studeres med kyndige
miner af kunder under vejledning af
velkvalificeret stab

Køkkentøj
gryder, potter og
kvaliteter. Her er
køkkenknive,
pebersæt, bakker,

I køkkenboden kan du finde
pander i alle størrelser og
også ildfaste fade og skåle,
bestik, termokander, salt og
rivejern, Tupperware, Rosti og meget mere.

Porcelæn
Vi har stort set alt i porcelæn fra enkelte kopper, krus,
skåle, fade og tallerkener til hele stel - billige hvide såvel
som farvede i et væld af forskellige udgaver.
Vi sorterer alt, så man kan få suppleret stel produceret i
Danmark fra 1930 og frem fra fabrikkerne Aluminia (i mange
variationer); Lyngby; Nissen; Knabstrup; Den Kongelige Porcelænsfabrik og Bing
& Grøndal.
Vi har også porcelæn fra samme periode fra de svenske fabrikker Höganäs og
Rørstrand, den finske fabrik Arabia samt fra mange forskellige fabrikker i Norge,
England og Tyskland.

2 & 5 kr. marked
Glas, kopper, krus, flasker, vaser, lysestager, skåle, tallerkner,
små skifterammer og masser af andet småt service sælger vi til
faste priser på 2 og 5 kr.
Krukker, urtepotter og -skjulere
Små og store krukker, urtepotter og -skjulere har vi masser af og i alle de fineste pastelfarver.
Design
& Kunsthåndværk
Keramik, stentøj og porcelæn: Skåle, fade,
relieffer og figurer bl.a. af kendte kunstnere
som Arne Bang, Kähler, Royal Copenhagen,
Bjørn Wiinblad m.fl. samt nyere og gamle
lervarer.
Design/retro: F.eks.Quistgaard, Georg Jensen,
Stelton, Alessi, Trip Trap, Krenit, Kay Bojesen.
Sølv, plet og andet metal: Kobberkøkkentøj,
nye og gamle stager, figurer, bestik, opsatser,
fade, bakker, skrin, nyere petroleumslamper m.m.
Glasvarer: Enkelte vaser, skåle og andet f.eks. Palet, Otto
Brauer, Jacob Bang.
Glas
Finere glas koster en formue i antikvitetsforretningerne.
Vi har dem også, men til meget lavere priser.

Brugskunst
Alt fra tepotter, kander og skåle til knivholdere og spækkebrætter.
TV / Radio og PC'er
Fjernsyn, video- og DVD afspillere samt stereo
anlæg. Desuden PC'er og masser af tilbehør. Her
også en afdeling med fotoudstyr
El artikler
Alt som omfatter
belysning, pendler,
standerlamper, bordlamper m.m. Dertil et stort
udbud af husholdningsapparater, støvsugere,
røremaskiner, strygejern og andet elektrisk
køkkenudstyr.
Som speciale har boden et stort udvalg i ure, såvel
mekaniske som elektriske og ikke mindst en meget
stort udbud af tilbehør af elektriske apparater.
Bøger
Vi har ~15.000 bøger på hylderne romaner, fremmede sprog, kogebøger,
historie, børnebøger, rejsebøger og mange
andre emner samt selvfølgelig en
velassorteret kontorafdeling. Alt er sorteret
næsten som på et bibliotek og vi hjælper
gerne med at finde lige det du leder efter.
Der er også mulighed for at blive skrevet
op, så vi kan lægge bogen til side til dig, når
den dukker op.

Tøj
Vi klæder mænd og kvinder på til enhver
lejlighed - hverdag og fest! Vi har smokings og
store kjoler, hatte og pelse såvel som
cowboybukser, t-shirts og sweaters. Vi har
både dyre mærker og trendy ungt tøj. Klassiske
jakker, smarte nederdele og korte kjoler. Vi har
også det, som du ikke vidste, at du manglede!
Alt snavset og slidt er frasorteret.
Vores bod er delt op i områder med: Frakker, herretøj, sweaters og
cowboybukser, dametøj og ungt tøj, samt mærkevarer.
Sko
Fine sko til fest eller kondisko? Masser af sko til
både børn og voksne.
Tasker
Alt fra små elegante
selskabstasker til store og
rummelige rejsekufferter

Broderier
Klassisk broderi, materialer og udstyr til at
sy, brodere og andet stofarbejde

Sport og Fritid
Store og små bolde til alle slags spil. Golf
udstyr, cykeltasker og rygsække, soveposer og
telte, campingudstyr, rideudstyr, rulle- og
isskøjter samt alt andet tilbehør for det aktive
fritidsliv. Spejderuniformer kan vi naturligvis
også klare.

Kunst
Velkommen til Galleri Furesø.
I vores skatkammer er der føde for sjælen
indenfor: Malerier, skulpturer og bazar.
Vi gemmer desuden på: Rammer, masker, etnica
generelt og udstoppede dyr.
Det frivillige personale kan assistere dig i køb af
figurativ og nonfigurativ kunst i de fleste
materialer.
Legetøj
Lego, Brio,
Fisher Price, spil, børnebøger, puslespil,
samlekort, børnefilm og alt det andet
legetøj for børn og barnlige sjæle, man
kun kan drømme om.

Forpladsen
På pladsen foran hallen viser vi alle de
store ting.
- Gynger, sandkasser, barnevogne og
andet børneudstyr
- Havemøbler og cykler
- Brændeovne og fælge med dæk
Ja her er der næsten ingen grænser.

Værktøj
Her fortabes en mand for omverdenen.
Alt fra nyere hånd- og elværktøj til søm
og skruer. Alle de gamle håndværksfag
har deres specielle værktøjer - dem
finder du her. Tonsvis.

VVS artikler
Har du brug for en ny vask til bad eller
bryggers? Eller bare lidt fittings til dit
det-selv projekt - så er det her du
finder lige de stumper du mangler.

gør-

Kurve & smykker
Kurve til alle formål – Dåser til kager,
the, kaffe m.v. - Smykker i alle
afskygninger - Velvære / personlig
pleje - New Age: Engle, Buddha ér,
ikoner, røgelse, duftlamper, marmor
æg, healingsten m.m. - Til ”krea”
folket: Perler, smykkerester, sten til
stenslibning, æsker, dåser m.m. Hygge og romantik - Julepynt/
påskepynt

Musik og film
Musik har vi på alle nutidens og fortidens medier. Der er
flere tusind vinyl plader, CD'er og kassettebånd. Vi har
også over 100 "nye" lakplader(78'ere) hver gang.
Film har vi også rigtig mange af. Både på VHS bånd og DVD
i alle de genrer du kan forestille dig.
Musikinstrumenter. Altid blokfløjter og andre små
instrumenter, men ofte også større instrumenter som
guitarer, trommer, keyboards mm.

Hvert år bliver der doneret penge til forskellige formål. Der kan være tale om
projekter eller støtte, og det gennemgående formål vil være at støtte børns og
unges forhold.
Den store landsindsamling til Haiti i 2010
Spejdernes Genbrug gav de
første 100.000 kr, og spejderkorpsene i
Danmark supplerede op, så et par Farum
spejdere kunne aflevere en check på 250.000
kr.

Donationerne sker på grundlag
af forslag fra genbrugerne
– der kan altså ikke søges.
Indstillingerne vurderes af
et ’donationsudvalg’,
som så indstiller til
repræsentantskabet
om den endelige
beslutning.

Ligesom det gælder for varedonationerne, lægger vi generelt vægt på, at have et
næsten personligt kendskab til modtagerne, sådan, at diskussion om mellemled
og ’spild’ kan minimeres – til fordel for modtagerne

Spejdernes Genbrug er også en forening, hvor de ca. 180 genbrugere til daglig –
sammen med tæt ved 100 flere fra spejdergrupperne – spejdere, ledere og ikke
mindst forældre ved henteopgaver osv. – deltager i arbejdet.

Og det betyder da også, at den sociale side er
vigtig:

”Det skal være sjovt
at være spejder”

Der bliver arrangeret sommerfester og
julefrokoster - og specielt er der en tradition
for en stor fælles fest som afslutning på det
årlige høstmarked.

Vedtægterne bestemmer at 600.000 kr af årets overskud forlods skal fordeles
ligeligt mellem ’parterne’ – hvis der er tilstrækkeligt, og det har der været i de
sidste mange år. Den resterende del, ofte af samme størrelsesorden, fordeles på
anden måde.
Der er – lidt afhængigt af medlemsstatus og
opgørelsesmetode – 600 - 800 spejdere i
kommunens 7 grupper, så det er beløb af stor
betydning for gruppernes drift og økonomi.

Parterne er:
Alugod Gruppe
Værløse

Claus Nar Gruppe
Farum

Mjølner Gruppe
Værløse

Peter Lassen Gruppe
Farum - Vest

Skjoldmøerne Gruppe
Farum – Stavnsholt

Stavnsholt Vikingerne
Farum - Stavnsholt

Ravnehus Gruppe
Hareskov

Sct. Georgs Gildernes
støttefond, Farum

