
Stemningsbilleder fra loppemarkedet den 26.-27. april 2014. 

 
I et fremragende forårsvejr strømmede folk til Skovhuse11 for at være de første til at gøre 

et godt køb. 

Især lørdag var der hele formiddagen et mylder af folk, som ikke tidligere set. 

Borgerforeningens loppemarked er efterhånden blevet et must og fået status som 

områdets hyggeligste loppemarked. 

Loppemarked på Kær er anderledes end mange andre steder-og for mange 

sønderborgensere handler det også om at komme ud og få en øl eller kaffe og lagkage. 

Nyde solen og snakke med andre. 

Der var gang i pølsesalget, som betød det usædvanlige, at grillteamet den første dag 

måtte melde udsolgt en times tid før lukketid. 

Også salget af de efterhånden landskendte lagkager slog ny rekord. 

I alt blev der fremstillet og solgt 25 kager over de to dage. 

Omsætning for loppemarkedet 2014: 72.000 kr. 

NY REKORD.   
 

 

 
De første gæster ankommer Kødannelse før åbningstid 

Trængsel på P-pladsen 
 

Cykelparkeringen blev også hurtigt fyldt op.  



Loftet var fyldt til bristepunktet.. 

 
Irene gør en god handel 

Niels forsøger at sælge en sofa til en tilbageholdende 

kunde. 

 
Farmor, må jeg godt få denne bamse? 

 
Hygge-stemning på gårdspladsen 

 
 



Gæsterne nød det gode vejr 

 

 
Der er gang i pølsesalget. 

 
Cafebestyrer i markedshumør. 

 
Jens Chr. er klar med den  

sidste pølse. Der blev solgt grillpølser for ca.14.000 kr. 

Ny loppemarkedsrekord 

 
Mary puster ud efter en travl dag.  Dagens omsætning gøres op. 

 



Lisbeth og Christian glæder sig over et stort salg i  

cafeteriet den første dag.  

 

 
Samlet resultat lørdag: 49.990 kr. 

 

 
Også søndag var der gang i kagespisningen. 

Karin og Harriet er her i gang med at fremstille 

lagkage nr. 25. 

 
Fyldet bestående af piskefløde, knuste makroner og 

æblesnitter røres grundigt. 

 
Fyldet lægges på tre lagkagebunde. 

 
Lidt chokoladedrys på toppen, og vola, et stk. lækker 

lagkage. 



 
Lagkage nr. 25 fortæres. 

 
Et fremragende loppemarked er slut og der er tid til 

afslapning.  

 


