
LOPPEMARKED & AKTIVITETSDAG 
 

Grunderejerforeningen Evetofte, afholder igen i år Loppemarked og som noget nyt, vil vi i år prøve at lave 
et fælles arrangement i form af både loppemarked, for dem der ønsker at deltage, samt aktiviteter for børn 
og voksne. 
 
Af aktiviteter og lækkerier, vil der være følgende: 
 
Sækkeløb 
Ægge-løb 
Scor mål på “Kasper Schmeichel 
STOR HOPPEBORG 
Popcornmaskine med lune popcorn 
Slush Ice 
 
Alt sammen GRATIS og det hele vil som altid, afholdes på fællesarealet ved legepladsen. 
 
Hele arrangementet bliver afholdt: LØRDAG D. 15. JUNI 2019 Valdemarsdag fra KL 10-15 
 
Bommen/ pladsen vil være åben fra kl. 07.00, så der er god tid til at stille boder op og være klar til kl. 10 
hvor vi åbner. 
Boderne sættes inden i de markerede hvide felter. Og da vi har rigeligt med plads, er der ingen 
Begrænsninger for, hvor meget man må fylde. 
 
Skulle man ikke have ting at sælge kunne man evt. lave en bod med: kaffe, kage, sandwich, pølser, 
sodavand. 
Ønsker man at lave en sådan bod, så skal du/ I være søde at ringe til KRISTINA, da salget mellem flere af 
disse boder nok vil give for lidt omsætning. Skulle der være flere der ønsker det, finder vi nok en løsning. 
 
SIDSTE TILMELDINGSFRIST til Loppemarkedet er: den 1. juni 2019 
 
Det er vigtigt at vi får tilmeldingerne, da det skal på Markedskalenderne, hvor man skal angive antal boder. 
Der vil ydermere blive sat sedler op i Frederiksværk og Liseleje med håb om at der kommer flere 
besøgende. 
Skilte langs vejen vil selvfølgelig, som også sidst blive sat op, samt på div. køb og salgssider på facebook. 
Aller er meget velkomne til at skrive og dele det på facebook. 
 
Vi aflyser kun i tilfælde af orkan og eller skybrud. 
 
HUSK AT TJEKKE hjemmesiden for evt. mere info og eller ændringer, da vi ikke kan sende yderlige 
oplysninger ud vedr. dette arrangement, da det vil koste for meget i Porto. 
Tilmeldingerne afleveres i postkassen hos: 
 
Navn: Kristina w Christensen 
Adr: Liva Weelsvej 11 
Mobil : 23262658. Mandag mellem 19-20. 
_______________________________________________________________________________________ 
TILMELDING TIL LOPPEMARKED LØRDAG D. 15.juni 2019 
 
Navn: 
 
Adr: 
 
Mobil. ( Bruges kun i tilfælde af aflysning.) 


