
Stemningsbilleder fra loppemarkedet den 25. og 26. april 2015 
 

Lørdag.      En herlig dag.  

 

 
Formanden for Aktivitetskomiteen Sv. Aage Andersen 

og Borgerforeningens formand Tage Christensen 

byder velkommen.  

 
Der skåles på et godt loppemarked. 

 
De første gæster ankommer i god tid. 

 
Lang kø inden åbningstid.. 

 
Svend Aage klipper snoren præcis kl.10. 

 
Hurtigt blev der trængsel på loftet  



 
Torkild solgte den flotte Panthellalampe til Charlotte  

for 1.500 kr. 

 
Jens fik solgt en malebog til en glad lille Karen. 

 
Tilstrømningen af biler var enorm. 

Større end nogensinde. 

 
Også naboens grund måtte tages i brug til parkering. 

 
Tilstrømningen var også stor i elektronik og 

maleriafdelingen. 

 
Iver fik lynhurtigt solgt 3 stk. tv og en forstærker til samme 

kunde. 



 
Ejnar solgte et flot højtalersæt til en stolt Samuel, som han 

glæder sig til at få installeret på sit værelse. 

 
Også et par vaders lykkedes det Ejnar at sælge til en ivrig 

lystfisker. 

 
Lea og Thomas købte to kasser lp plader. 

Skal bruges som dekoration på Nordals Festival. 

 
Vagn havde travlt som instruktør på skydebanen. 

 
Den renoverede lade var fyldt op  med pæne møbler. 

 
Heinz fik solgt en sofa til den første kunde. 



 
Som altid god stemning på gårdspladsen. 

 
Flere hundrede pølser blev grillet på rekordtid.  

 
På skydebanen serverede Regine flittigt de populære 

lagkager for gæsterne. 

 
Samling efter dagens dont. 

Tage takker alle for en fantastisk indsats  med rekordstor 

omsætning. 

 

 
Belønning. 

Irmgards lækre frikadeller 

  

  



Søndag.   En sur regnvejrsdag .   

 
Det regnede næsten hele dagen, og det var koldt udenfor.  

 

 
Besøgstallet var derfor ikke så stort. 

 
Alligevel blev der da solgt en del grillpølser. 

De lunede nemlig. 

 
Dårligt vejr er ingen hindring,blot påklædningen er i orden. 

 

 
Viggo Ravn og frue trodsede kulden 

 
Imellem regnbygerne blev der dog plads til lidt mere 

hygge. 

  



 
Trods det dårlige vejr fik Svend Aage dog solgt en del 

værktøj fra sin udvendige biks.  

 
Solstrålehistorie. 
Gunnar Kock har været til loppemarkeder hele 

Sønderjylland rundt for at finde den rette købmandsdisk. 

Først ved dagens besøg her på Borgerforeningens 

loppemarked lykkedes det for ham.  

  

 
Niels, Heinz og Jens Jørgen glæder sig over en næsten 

udsolgt møbel-lade. 

 
I den lune festsal var der hele dagen gang i handelen. 

 
Lea købte et par ski og er straks gået i hård træning til 

deltagelse i skiskydning sammen med børnene Kristine og 

Jacob. 

 
Irmgard i højt humør på loftet. 



 
Kultur i Syds næste arrangement er med Tom Jones. 

Tage glæder sig til koncerten og købte derfor straks en 

plade med idolet.  

 
Alarm! 

Hanne nåede lige at købe et blå blink inden lukketid. 

 
I skydebanecafeen var der lunt at være, som betød stor 

omsætning. Også Sønderborg Nyt’s fotograf kom på besøg 

 
Nu gør det godt med en lille skarp efter en hård tørn ved 

grillen ude  i kulden tænker Jens Christian. 
 

 
                     På skødet af sin mand Gustav glæder Regine sig over, at den indendørs cafe fik en stor omsætning 

. 
 

. 


