
Loppemarked 2022 
 

Kære FDFere, forældre og FDFs venner 

I år holder vi igen loppemarked i Loppehuset, som ligger på Søren Nymarks Vej 6L, 8270 Højbjerg. 

Sorteringsarbejdet går ud på, at de lopper fra Eskelund Genbrugsstation, vi henter 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 godt overblik. Der 

vil være mad og drikke. Tilmelding til spisning sker ved udfyldning af denne blanket, ved at skrive sig på 

listen, der står fremme i Loppehuset eller ved at kontakte Mads på sms/mail senest 2 dage før. 

Sortering af lopper i Loppehuset:     Sæt kryds: 

Mandag d. 5. september Kl. 17.00 – ca. 20.00  

Onsdag d. 7. september Kl. 17.00 – ca. 20.00  

Lørdag d. 10. september Kl. 10.00 – ca. 14.00  

Mandag d. 12. september Kl. 17.00 – ca. 20.00  

Onsdag d. 14. september Kl. 17.00 – ca. 20.00  

Lørdag d. 17. september Kl. 10.00 – ca. 14.00  

Mandag d. 19. september Kl. 17.00 – ca. 20.00  

Onsdag d. 21. september Kl. 17.00 – ca. 20.00  
 

Salgsdagene går ud på at sælge de forskellige lopper. Vi har også brug for hjælp til andre opgaver, bl.a. folk 

til at kontrollere i døren, være parkeringsguider, afhente lopper og til at lave mad. Mødetiderne på 

salgsdagene er en halv time før vi åbner. Der vil være mad og drikke til alle hjælpere i løbet af dagen. 

Salg i Loppehuset:                       Ønske om afdeling/opgave:  Sæt kryds: 

Søndag d. 18. september kl. 10.00 – 15.00   

Torsdag d. 22. september kl. 17.00 – 19.00   

Lørdag d. 24. september kl. 11.00 – 14.00   
 

Sidste salgsdag er der middag på Damtoften 20, 8260 Viby J som tak for hjælpen. 

Middag på Damtoften:      Sæt kryds: 

Lørdag d. 24. september Kl. 15.00 – ca. 20.00  
 

Der skal indsamles lopper på Eskelund Genbrugsstation hver dag fra lørdag d. 3. sep. – fredag d. 23. sep. 

Hvis du har mulighed for at hjælpe med det, skal tilmelding ske til Ole L.: 21 24 46 42 / oleviby@gmail.com 

FULDE NAVN:_________________________________TELEFONNUMMER:__________________________ 

E-MAILADRESSE:_________________________________________________________________________ 

Ved aflevering af denne seddel/tilmelding på sms/mail giver du FDF Viby J samtykke til at gemme og bruge oplysningerne 

til at holde styr på hjælpere til vores loppemarked, samt til at sende mails med information om loppemarked og andre 

nyheder/informationer fra FDF Viby J. Bemærk at dit telefonnummer vil fremgå på en ”bemandingsliste”, som står fremme 

på sorteringsdagene i Loppehuset. Ønsker du ikke dette, bedes du kontakte Mads. Du kan til enhver tid trække dit 

samtykke tilbage ved at kontakte Mads. 

Ved yderligere spørgsmål, kontakt: Pernille: 21 83 97 44 / pernille_dannevig@hotmail.com eller Mads: 

28 96 76 88 / mads.simonsen.fdf@hotmail.dk 
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