
 

 

 

 

 

FDF Viby J’s Loppemarked 

Kære FDF’ere, forældre og FDFs venner 

 
FDF Viby J 

 

I år afholder vi igen loppemarked i Loppehuset, som ligger på Søren Nymarks Vej 6, 8260 Højbjerg.  

Loppemarkedet gør det muligt for FDF Viby J at kunne lave det gode stykke arbejde for børnene, som styrker unge som 

gamle. Vi bruger pengene til de forskellige mange sjove aktiviteter ved torsdagsmøderne og til diverse lejrture, og samtidig 

går der også penge til vedligeholdelse af vores kredshus Damtoften og vores lejrhytte Katthuset. 

For at vi kan få et loppemarked til at køre rundt, skal vi bruge hjælp. 

Derfor har du nu muligheden for at melde dig til de forskellige opgaver: 

Sorteringsarbejde går ud på, at de lopper, der kommer ind i løbet af ugen, skal ud i de respektive afdelinger, så de er klar 

til at blive solgt på den næstkommende salgsdag. Det er en stor fordel at være med til en sorteringsdag, hvis man skal 

sælge på salgsdagene for at få et nemt overblik over varerne inden salgsdagen. Der vil være mad til de hjælpende – 

senest tilmelding til spisning to dage før til Børge Svalø. 

 

Mødetiderne på salgsdagene er en halv time før. Samtidig skal du beregne en halv time til oprydning efter 

salgsdagene. Der vil være spisning i løbet af dagen. 

Der skal indsamles lopper på Eskelund genbrugsstation hver dag fra lørdag d. 12. september til lø rdag d. 10. oktober. 

Hvis du har mulighed for at hjælpe til med at tømme containeren på Eskelund, kan tilmelding ske på grillaftenen eller til 

Børge Svalø, også selvom du ikke har bil. 

 

Fulde navn: Tlf. nr.:  

     E-mail:  
 

Sæt kryds i ovenstående skema for de dage du kan hjælpe, samt hvad du vil hjælpe med. Medbring denne seddel til 

grillaftenen, eller send den til Børge Svalø. Ved aflevering af denne seddel/tilmelding giver du os samtykke til at gemme 

og bruge oplysningerne til at holde styr på hjælpere til vores loppemarked og til at sende mails med information om 

loppemarked, juletræssalg og andre nyheder fra FDF Viby J. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. 

Ved yderligere information omkring loppemarkedet, kontakt: 

 
Børge Svalø: 29827168 

absvalo@ofir.dk 

mailto:absvalo@ofir.dk

