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Hvad kan du melde dig til? 
På et loppemarked er der mange funktioner, 
ud over salget på selve dagen. 

Uddeling af sedler 
Senest en uge før indsamlingen skal vi have 
delt ca. 3500 sedler ud til alle i lokalområdet. 
Dels for at skaffe gode ting til markedet, 
men også for at lokke flest muligt til at 
komme og købe! Juniorer kan f.eks. parvis 
selv stå for uddeling i et distrikt, med lidt 
hjælp hjemmefra. 

Indsamling 
Selve indsamlingen foregår de 2 søndage 
inden loppemarkedet. Vi samler selv ind i 
’Genbrugsen’ på Nærum genbrugsplads. Til 
transport har vi brug for kassevogne samt 
biler med træk og eventuelt egne trailere. 
Måske du kan hjælpe her? 

Forberedelserne 
Om fredagen inden vi åbner loppemarkedet 
skal pladsen gøres klar. Der skal opstilles 
telte og borde, opsættes flagstænger, laves 
indhegning og spejderne skal forberede 
deres aktiviteter.  
 

 

Loppemarkedet, lørdag 
Vi starter allerede klokken 7 med at bære 
varer op og stille det præsentabelt frem. De 
første timer er der fuld tryk på og salget 
afsluttes med ”posesalg”.  
Dagen går hurtigt og vi slutter af med en 
hurtig, men effektiv oprydning. 
Alle hjælpere er inviteret til en fælles middag 
om aftenen – og den er velfortjent! En af 
højdepunkterne er når vi får dagens resultat 
præsenteret af kassereren. 

Loppemarkedet, søndag 
Vi mødes om formiddagen for at tage det 
sidste. Du må meget gerne melde dig 
særskilt til oprydningen, så du kan aflaste 
nogle af de trætte sælgere. 

Kagebagere 
En af boderne på pladsen tilbyder lidt at 
spise og drikke, - og sælger ret godt. Kan du 
levere en eller flere kager til salg? 
 

 

Loppeudvalget 
Loppeudvalget består af frivillige forældre 
samt ledere i gruppen, vil du være en del af 
os, er du meget velkommen, bare spørg. 

 

TRØRØDSPEJDERNES 

LOPPEMARKED 

hvert år i september 

Kære spejder og forældre! 
Vores loppemarked afholdes hvert år i 
september. Det er gruppens suverænt 
største arrangement, og danner rammen om 
en masse aktivitet og samvær. Det er 
desuden en meget væsentlig indtægtskilde 
for gruppen. 
Om du er god til at bære tunge ting, til at 
sætte værdi på varen, til at sælge den, kan 
bage kager eller bare bringer godt humør er 
mindre væsentligt. Når bare du kommer, 
giver et nap med og har nogle gode 
oplevelser sammen med andre spejdere og 
deres forældre. Sammen kan vi mere! 

Tilmeldinger 
Sæt kryds i din kalenderen! Vi har brug 
for dig! 
Der er mulighed for at tilmelde sig på vores 
hjemmeside: 
www.trorodspejderne.dk 
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Billeder fra Loppemarkedet 2016 – Tusind tak til alle der hjalp til! 
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