
Sengeløse 
Livsstilsdage
Sundhedsmesse   Weekenden d. 31/8 -1/9

Loppemarked    Familievenlige aktiviteter.

Auktion      Gratis adgang.
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Loppemarked

   Program for Sengeløse 
LivsstilsdageSundhedsmessen afholdes for 

første gang i Sengeløse i år. 
Alligevel deltager mange spændende 
alternative behandlere som 
udstillere. Messen henvender sig til 
dig, der har interesse for alternative 
behandlingsformer, sundhed, 
spiritualitet og livsstil i balance 

med omverden. Du og dine nære 
bliver introduceret til forskellige 
teknikker, såsom clairvoyance, 
tantra-massage, healing og Feng 
Shui. Når messen er ovre har du fået 
inspiration til, hvordan du lever et 
sundere og længere liv.

Sundhedsmesse

Med loppemarkedets 41 år på bagen, 
er den årlige udflugt til Sengeløse 
blevet en fast tradition for rigtigt 
mange mennesker. Vi mødes for at 
se på boder, hygge med familien og 
opleve alle i fuldt vigør. 

Rammerne for en festlig weekend 
er sat, så du kan allerede nu 
invitere venner og familie med 
på loppemarked. Husk kontanter, 
passende tøj og godt humør. 

 Auktion
Savner du nye skønne ting til 
hjemmet eller er du ude på at gøre 
et kup? Ved auktionen kan du finde  
antikviteter, gamle ting og moderne 
designmøbler. 

Hvad enten, du er samler, 
entusiast eller blot til 
hyggelige loppemarkeder og 
kræmmermarkeder, er Sengeløse 
auktionen noget for dig. Kom, giv dit 
bud på hvad de udvalgte genstande 
skal koste og gør et kup.

 Yderligere information

Ønsker du at deltage som udstiller ved 
sundhedsmessen? Skriv til livsstilsdage@gmail.com 
for betingelser. 

Sæt kryds i kalenderen d. 31. august og d. 1. 
september 2013. Vi glæder os til at se dig. 
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Find guld i gemmerne på loppemarkedet. Gør et kup 
på aktionen. Få et sundhedstjek af en alternativ 
behandler på sundhedsmessen.

Arrangeret af Sengeløse Gymnastik og 
Idrætsforening. 

   Program for Sengeløse 
Livsstilsdage

Sengeløse Livsstilsdage er arrangeret af frivllige fra Sengeløse Gymnastik 
og Idrætsforening. Et eventuelt overskud vil gå til foreningens aktiviteter 
eller velgørende formål. 

Du kan finde yderligere information om Sengeløse Livsstilsdage på www.
sengeloese.dk.

Der vil være mulighed for at købe kaffe, the, kage, mad, øl og vand i løbet af 
dagen.

Yderligere information om sundhedsmessen kan du få ved at skrive til 
livsstilsdage@gmail.com eller ved at ringe til John Jørgensen på 5122 1217.

Lørdag
kl. 10-15 Sundhedsmesse
kl. 13-18 Loppemarked
kl. 15-16 Auktion

 Yderligere information

Søndag
kl. 10-15 Sundhedsmesse
kl. 13-17 Loppemarked
kl. 15-16 Auktion

Sundhedsmessen foregår i Sengeløse Hallen. Auktionen og loppemarkedet 
foregår på sportspladsen nær Hallen. 
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Kort over Sengeløse 
- Find vej til 
livsstilsdagene

Adresse: Sengeløse Livsstilsdage:
Spangeåvej 9
2630 taastrup

Det er let at finde Sengeløse Livsstilsmesse, når du er i Sengeløse. 
Sengeløsehallen, hvor Sengeløse Sundhedsmesse afholdes, og sportspladsen, 
hvor Sengeløse Loppemarked afholdes, er synlige fra Spangåvej. 
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