
 
Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening 
byder velkommen til endnu et forrygende 

LOPPEMARKED 
på Idrætsanlægget i Sengeløse 

29. – 31. august

 
Fredagsaften 

I TELTET KL. 19.00 
LIVSSTIL OG SUNDHEDSMESSE 

I HALLEN LØRDAG & SØNDAG KL. 12.00 – 17.00 
AUKTION 

VARER UNDER HAMMEREN PÅ FESTPLADSEN  
LØRDAG & SØNDAG KL. 15.00 

BANKOSPIL 
FOR BØRN & VOKSNE I TELTET  

LØRDAG KL. 18.30 
LIVE-MUSIK I TELTET 

BEDSTE LOKALE UNGDOMSBANDS SPILLER LØRDAG KL. 21.30 
LADY LUNCH 

I TELTET SØNDAG KL. 11.00 

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

*



 

Fredag den 29. august 
 
Kl. 19.00  til 01.00 Fredagaften i teltet. 
 Medbring madkurv og naboen. Kom med til fest med stemning som i 
  gode gamle dage. Der vil være musik og mini kabaret.  
  Prisen er 100 kr.Kom og få en øl/vand med naboen og  
 sørg for at han/hun kommer godt hjem. 
  Tilmelding fra 15. august til 27. august hos Mette Skagen på  
 telefon 51589583    Først til mølle , der er kun 130 pladser. 
  Vi kan tilbyde platte til 105 kr. (5 elementer) samt brød som  
  Afhentes på kroen den 29. august. 
  Dog kun ved forudbestilling senest den 25 august på tlf. 69 10 40 40 
 

Lørdag den 30. august 
 
Kl. 12.00 Livsstil & Sundhedsmesse 
 Igen i år vil vi lørdag og søndag fra kl 12-17 åbne Sengeløsehallen for vores  livs-
 stil og sundhedsmesse, .  
 Her vil kunderne blive modtaget af alternative behandlere og andre  
 sundhedsprofessionelle, der hver især vil kunne tilbyde en smagsprøve  
 på deres ekspertise.  
 Indgangen er (som til loppemarkedet) ganske gratis. Så kom med. 

Kl. 13.00 Loppemarkedet & boderne åbner 
 Småting, Børneland, Gården, Tøj-biksen, Møbler, Elektronik, 
 Bøger, Blomster-  tombola, Kaffe- & kagebod, Festtelt 

Kl. 15.00 Auktion   
 Der vil i år være mulighed for eftersyn kl. 13.00 .begge dage.  
 Her vil der også være mulighed for at give fohåndstilbud 
   Sædvanen tro vil vi dreje på lykkehjulet,  
  og denne gang vil der være muglighed for at vinde ”en om  
 gang” til bordet.                     
   Ved flere vindere finder lodtrækning sted. 
 
Kl. 18.00 Boderne lukker 

 
Kl. 18.30 Bankospil i Teltet 
 Bankospil for børn & voksne med fine gevinster. 

Kl. 21.30 Live-musik i Teltet 
 De bedste band med børn & unge fra Sengeløse spiller musik i teltet. 



Søndag den 31. august 
 
Kl. 12.00 Livsstil & Sundhedsmesse 
 I hallen 
 
Kl. 11.00 Lady Lunch i Teltet 
 Årets damefrokost afholdes i år  
  31. august  kl. 11.00.  
 Slip kreativiteten løs og klæd dig på til 
 årets tema som er  Melodi grand prix 
  Er du ikke til udklædning, så kom som du  er og nyd  
  det hyggelige samvær. 
 Prisen for årets fest for damerne i Sengeløse er 150 kr.  
 og inkluderer mad  
 Drikkevarer kan til fornuftige priser købes i baren. 
 Indgangen lukkes kl.11.30. Arrangementet varer frem til kl. 14.00. 
 

 MÆND-INGEN-ADGANG 
  
   Bestilling af billetter sker via mail: 
    Ladylunchsengeloese@gmail.com –  
    angiv navne på alle du ønsker tilmeldt,  
    følg derefter svarmail.  
     Navne på tilmeldte fungerer som billet. 
 
 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:Truller på telefon 3030 5150. 
 





Indsamling til loppemarked 201
Der indsamles effekter til loppemarked 201

lørdag den 2 . 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 2 . august.

Indsamlingstelefon: 

Du kan også sende en 
e-mail inden fredag aften den 

2 . 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


