
  

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening  
byder velkommen til endnu et forrygende 

 

LOPPEMARKED 
på Idrætsanlægget i Sengeløse 

31. august - 2. september 
 
 
 
 
 
 

 

JUBILÆUMS-FESTAFTEN   
LÆKKER BUFFET,  REVY,  FED MUSIK OG  DANS   FREDAG  KL. 19.00 

 

LOPPE-LØBET 
5 KM  MED  START  PÅ  FESTPLADSEN  LØRDAG KL. 13.30 

 

AUKTION 
GODE  TILBUD  PÅ  FESTPLADSEN  LØRDAG  OG  SØNDAG KL. 15.00 

 

BANKOSPIL 
FOR BØRN OG VOKSNE I  TELTET  LØRDAG  KL. 18.30 

 

LIVE MUSIK I TELTET 
BEDSTE LOKALE  UNGDOMSBANDS  SPILLER  LØRDAG  Ca.  KL. 22.00 

 

DAMEFROKOST   
TYROLER-STEMNING I  TELTET  SØNDAG  KL. 11.00 

 
 

BODERNE  ER  ÅBNE  LØRDAG 13-18  OG  SØNDAG 13-17 



Billetbestilling 
Billetter á 350,- kr. bestilles på mailadressen : fredagsfesten@gmail.com 

og betales via netbank på registreringsnr. 2275 kontonr. 7557955938 
med angivelse af navn og antal billetter. 

Beløbet skal være indbetalt senest den 24. august. 
Bankens kvittering gælder som billet og bedes medbragt til festen. 
Grupper, der vil sidde sammen, skal foretage én samlet bestilling. 

 

Billetprisen inkluderer en hel aftens underholdning og den lækre Jubilæums-buffet.  
Billetter sælges kun i forsalg. 

Jubilæumsfest-aften i Hallen 
Fredag den 31. august kl. 19.00 

Dørene åbner kl. 18.00. 

Jubilæumsrevy 2012 
Revykavalkade af det op gennem tiderne morsomme og utrættelige revy-hold.  

Rubberband 
Det kendte Rubberband som uden er tvivl Skandinaviens førende Beatles Band 

spiller op til dans. 

Helaftens-fest -arrangement   
Lækker buffet,  Revy,  Rubberband og dans  

De får smilet frem og 
gjort humøret højt, når 
de gør parodi på både  
lokale og landskendte  

begivenheder og  
holdninger.  

 
En oplevelse du ikke vil 

gå glip af.  

Kavalkade fra de sidste 15 år  
med 

 
Bjarne ”Opera” Hansen 
Karsten ”Poly” Riegels 
Ghita Mandel Friemel 
Gunna E Simonsen 
Kristine Trangbæk 

Lena Ellefsen 



Lørdag den 1. september 
 

kl. 13.00 Loppemarkedet og boderne åbner 
 Småting, Børneland, Gården, Tøj-biksen, Møbler, Elektronik,  

Bøger, Blomster tombola, Kaffe- og kage-bod, Baily Bar, Fest-telt 
 

kl. 13.30 Loppe-Løbet 
 5 km løb med start og slut på Festpladsen. 

Tilmelding senest torsdag d. 30.august til 
Inger Merete Terp på telefon 5124 1781 

 

kl. 15.00 Auktion 
 med fine gevinster når auktionarius snurrer på ly 
.. 

kl. 18.00 Boderne lukker 
 Dog holder Madboden åben med fortrinlig mad før Banko og Live Musik 
 

kl. 18.30 Banko-spil i Teltet 
Bankospil for børn og voksne med fine gevinster. 

 

kl. 22.00 Live Musik i Teltet 
De bedste band med Børn og unge fra Sengeløse spiller musik i teltet.  
Alle er velkomne. 

 

Søndag den 2. september 
 

kl. 11.00 Dame-frokost i teltet under temaet  TYROLER-FEST 
 

Slip kreativiteten fri, gør som de andre- klæd dig på til lejligheden.  
Bliv inspireret af: Kuk-ure, dans og fællessang på bænke, Familien Von Trapp, 
"prost", lederhosen, Heidi-piger, alpehytter og øl ! 
Er du ikke til udklædning, så kom som du er og nyd det hyggelige samvær. 
Fuld kraft frem ! 
 

MÆND-INGEN-ADGANG  -  præcis som vi ønsker det!! 
Indgangen lukkes kl. 11.30. 

 

Billetter bestilles pr. telefon 5158 9583 eller mail: mesk@falck.dk  
og afhentes d. 25. august kl. 17.00-20.00 hos Mette Skagen, Ryvej 16. 
Grupper, der ønsker at sidde sammen, skal bestille billetter samtidig. 

Pris: 140,- kr.  Billetpris er inkl. entre, frokost med skum på og underholdning. 
 

kl. 13.00 Boderne åbner 
 

kl. 15.00 Auktion   

med lykkehjul og fine gevinster 
 

kl. 17.00 Boderne lukker 
 

kl. 20.00 Loppemarkedet slutter 
 

NB: Vil du gerne deltage som frivillig hjælper så ring til: 
        Inger Merete Terp på telefon 5124 1781 



Indsamling til loppemarked 2012 
Der indsamles effekter til loppemarked 2012 

 

lørdag den 25. august mellem kl. 9 og kl. 16 
 

Der samles kun ind i Sengeløse og Vridsløsemagle 

Har du noget, du vil have 
hentet til loppemarkedet, 
eller bor du uden for disse 
områder, kan du kontakte 
indsamlingstelefonen for at 

aftale om afhentning til 
søndag den 26. august. 

 
Indsamlingstelefon: 

20334828 
 

Du kan også sende en 
e-mail inden fredag aften 

den 24. august til:  
indsamling@sengeloese.dk 

Hvad tager vi imod: 
Brugte ting og sager, som du ikke længere 
har brug for, og som du måske godt selv 

kunne finde på at købe på et loppemarked. 

Effekter bedes stillet ud til vejen, tydeligt mærket at de er til SGIF Loppemarked. 
Er mærkningen ikke tydelig, tager vi det ikke med. 

 

Vores indsamlere er iført T-shirts med SGIFs navn påtrykt. Vi beder alle holde 
øje med, at uvedkommende ikke fjerner effekter, før SGIFs indsamlere når frem. 

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening 

Ret til ændringer forbeholdes 

 Festpladsen 

Vi modtager ikke:  frysebokse, køleskabe og biler. 

Nyt: aflever selv allerede nu  
til container på Festpladsen  

Efter aftale med John, telefon 51 22 12 17  

NB: Vil du gerne deltage som frivillig hjælper så ring til Inger Merete Terp på telefon 5124 1781 


