
KOM OG VÆR MED 
Praktisk info 
Der kan være koldt i loppehuset, så tag 

varmt tøj på når I skal hjælpe. Skiunder-

tøj er rigtig godt, men også flere lag så 

man kan tage af og på efter behov. 

 

Der serveres gratis kaffe, te og saftevand 

til hjælperne. På salgsdagene serveres der 

også frokost og kage.  

Tilmelding 

Tilmelding via link som er sendt i mail til 

alle.  

Link kan også findes under nyhed om lop-

pemarked på hjemmesiden eller under til-

meldinger. Lykkes det ikke kan I maile til 

Bent Sejersen. - gruppele-

der@1tranbjerg.dk 

Yderligere information: 

Bent Sejersen 2325 1744 eller grup-

peleder@1tranbjerg.dk 

Eller 

Bente Sejersen 50697057 eller 

Loppehuset 

Søren Nymarksvej 6 

8270 Højbjerg (det er fak-

tisk lige oppe i Slet) 

Hjælp med at skaffe 

kunder 
Vi annoncerer via www.1tranbjerg.dk, 

loppehusets hjemmeside og facebook.  

Vær søde at hjælpe med at dele vores 

begivenhed med venner, familie, naboer 

og andre som kan være kunder. Begi-

venheden offentliggøres når vi overtager 

loppehuset 20. marts. 

Loppehuset er stort, der er rigtig mange 

spændende lopper og der kommer hele 

tiden nye ind. 

Jeres lopper kan også 

sælges 
Vi vil også gerne have jeres lopper. Men 

vi har kun begrænset plads til dem i 

hytten, så vi håber I selv kan opbevare 

og bringe ned i lopperhuset når vi over-

tager det.  

Har du ikke en bil så ring til Bente 

(50697057) og vi koordinere med andre 

forældre der kan tage det med.  

Vi sælger IKKE hårdehvidevarer, kon-

tormøbler og leksikon. 

Tilmelding så hurtigt som muligt, så 

vi kan planlægge og nå at flytte 

rundt på dem som er fleksible. 

I kan tilmelde jer af flere omgange, 

hvis det er svært at overskue hele 

perioden. Loppemarked 
20.marts til 10. april 2022 



Kom og vær med 

Vi skal holde loppemarked i Loppehuset på 

Søren Nymarksvej 6 (i Slet) fra 20. marts 

til 10.april. 

Formålet er at skaffe økonomi til vores 

mange 50 års jubilæums aktiviteter, til-

skud til Spejderneslejr (sommerlejr) og 

forbedringer af vores hytte og grund. 

Vi har loppehuset i 3 uger, hvor vi indsam-

ler lopper fra genbrugspladsen Eskelund 

hver dag i perioden (vi SKAL tømme hver 

dag).  

Vi sælger 3 dage og håber at tjene 80.000 

kr. eller mere. 

Det kræver mange hjælpere, både til at 

tømme på Eskelund, sortere og sætte på 

plads i loppehuset og til at sælge. Det ly-

der som hårdt arbejde, MEN det er også 

sjovt at holde loppemarked. 

Vi har brug for 30 hjælpere hver gang vi 

sælger, og her er det kun de ældste stor-

spejdere, seniorer, ledere, forældre, bed-

steforældre, venner og ander ”voksne” 

som kan hjælpe. Det er nogle få koncen-

trerede timer. Når de yngre spejdere ikke 

kan være med er det fordi der er pres på 

og det ikke bliver en sjov oplevelse for 

dem. 

Men når der tømmes på Eskelund og når 

der ryddes op i loppehuset kan alle være 

med, her er spejdere og søskende meget 

velkomne. 

Salgsdatoer 
Søndag d. 27. marts kl. 11-14 

Søndag d. 3. april kl. 11-14 

Søndag d. 10. april kl. 11-14 

 

Sælgerne skal regne med at møde 1½ 

time før og slutter ca. halv time efter.  Ti-

den før bruges til at rydde op og fordele 

de lopper som er kommet ind lørdag. Ti-

den efter bruges til oprydning. Vil I kende 

salgstallet skal I blive lidt længere. 

Kan I ikke være der hele tiden, skriver I 

på tilmeldingen at I f.eks. Kommer kl. ?? 

Eller går kl. ?? 

Faste oprydningstids-

punkter 

Mandag d. 21. marts kl. 17-20 

(storspejdermødet er flyttet til loppehu-

set) 

Fredag d. 25.marts  kl. 16—19 

Tirsdag d. 29. marts kl. 17-20 

Fredag d. 1. april kl. 16-19 

Tirsdag d. 5. april kl. 16-19 

Fredag d. 8. april kl. 16-19 

Derudover er der mulighed for at byde 

ind hvis I gerne vil komme på andre 

tidspunkter og hjælpe med at sætte på 

plads og rydde op. Skriv til ben-

te@1tranbjerg.dk 

Til oprydningerne er der brug for trailere 

til at køre affald væk. Affaldet er sorteret 

og hver trailer bliver fyldt så man så vidt 

muligt kun skal i nogle få containere på 

genbrugspladsen. 
Kager til cafeen 
Vi sælger kage i cafeen på alle salgsda-

ge. Vil du hjælpe med at bage kage til de 

3 salgsdage ? 

Afhentning på Eske-

lund 

Der skal hentes lopper en gang om da-

gen i hverdagene og i weekenden 3 gan-

ge pr. dag. 

Der skal helst 2 til at hente pr. gang 

(men er man flere er det lettere). Con-

taineren på genbrugspladsen tømmes. 

Det er lettest for alle hvis der grovsorte-

res så der ikke slæbes for meget med 

hjem som ikke kan sælges. Alle der hen-

ter får en forklaring. 

Vi har to store trailere, loppehusets som 

har påløbsbremse og gruppens som må 

laste lidt mindre. 

Det er en fordel at dem som henter på 

Eskelund kan gøre det nogle dage i træk 

så de kan beholde nøglen til trailer og 

loppehuset. Men det er ikke et krav. 

Lørdag og søndag skal der hentes 3 gan-

ge ca. kl. 11, 14 og 16 (pladsen lukker 

kl. 17). 

På hverdage skal der hentes efter kl. 15 

og inden kl. 18 når pladsen lukker. 

Det som er hentes bringes i loppehuset 

med det samme. Og traileren tømmes, 

så den er klar til næste dag. 

Der vil nogen gange være affald i traile-

ren som skal læsses af på genbrugsplad-

sen. 

Boder i loppehuset 
Hus og have 

Møbler 

Tøj 

Bøger 

Nips 

Isenkram 

Legetøj 

Antik 

Elektronik (radio/TV) 

Belysning 

Cafe 

Vagt ved udgangen. 
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