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Hermed årets tredje nyhedsbrev fra MARKEDSBOGEN
Nyhedsbrevet udsendes til købere af MARKEDSBOGEN, som har tilmeldt sig at
modtage nyhedsbrevet, og til markedsarrangører og øvrige, der har annonceret i MARKEDSBOGEN 2019.
I dette nyhedsbrev finder du nogle
nye markeder, der ikke kom med i
bogen, og også nogle rettelser.

Husk også at tjekke markedskalenderen.dk for eventuelle nye markeder.
Indbetalingskort til bestilling af
MARKEDSBOGEN 2020 udsendes
som brev i november måned.

Alle kommende nyheder og rettelser
sættes straks på MARKEDSBOGENS
Facebook-side – klik ”like” på siden,
og bliv orienteret straks, når der er
noget nyt.

Med venlig hilsen
Torben Kahr

Der forventes ikke udsendt flere
nyhedsbreve i år.
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40. årgang

Glæd dig til
MARKEDSBOGEN
2020, som
udkommer
1. februar 2020.

Mail til markedsbogen@kahrius.dk,
eller ring på tlf. 81 77 47 47.
Telefontid hverdage 9-14.30.
Her er Rikke klar til at tage telefonen.

Se i bogen,
hvor bes
stadeplad
tille
s og medu
get, megetr
mere

Forlaget

Kahrius

Nyt reolmarked


LoppeLounge Glostrup
Arrangør: LoppeLounge Glostrup
Markedets adresse: Solvej 1, 2600 Glostrup
Kommune: Glostrup
Åben hver dag

			

Stadernes åbningstid: Mandag-fredag 10-18, weekend
og helligdage 10-15
Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Entrébetaling for besøgende: Nej
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens
omslag bagest: H 7

Pladsbestilling:
LoppeLounge
Solvej 1
2600 Glostrup
Tlf.: 44442600
Telefontid: 10-18
Email: glostrup@loppelounge.dk
Hjemmeside: www.loppelounge.dk
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Nye markeder
Lopperiets store Loppe- og Kræmmermarked i
Maribo
Arrangør: Lopperiet I/S
Markedets adresse: Ved Stadion 4, 4930 Maribo
Kommune: Lolland
Startdato: 03-11-2019
Slutdato: 03-11-2019
Pris på stadeplads: Første stade kr. 450,-. Efterfølgende
stader kr. 300,- pr. stk. inklusiv moms
Elpris: Som udgangspunkt ingen strøm
Moms af stadepris og el: Ja

Sidste frist for bestilling: Ingen frist - først til mølle princippet
Sendes der bekræftelse: Ja
Badmulighed for kræmmere: Nej
Handicaptoilet: Ja
Stadernes dybde: Alle stader måler 3 meter i facaden og
2 meter i dybden
Der må ikke handles med: Nye varer, KUN efter særlig
aftale
Tivoli: Ingen
Stadernes åbningstid: 10-15
Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Antal besøgende sidste år: Nyt marked
Antal kræmmere sidste år: Nyt marked
Vagtordning: Nej
Hvor annonceres der: Lokalaviser, dagblade, Markedskalenderen.dk, sociale medier, plakater og bannere i byen
ugen op til markedet
Entrébetaling for besøgende: 30 kr. - Børn u/14 år gratis
ifølge voksen
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens
omslag bagest: H 9

Pladsbestilling:
Lopperiet
Tlf.: 61757536
Telefontid: Søndag kl. 15-18
Hjemmeside: Lopperiet.com - Bestil nemt stade her
Sidste frist for bestilling: Ingen frist - Først til mølle
princippet
Sendes der bekræftelse: Ja
Badmulighed for kræmmere: Nej
Handicaptoilet: Ja
Stadernes dybde: Alle stader måler 3 meter i facaden
og 2 meter i dybden
Der må ikke handles med: Nye varer, KUN efter særlig
aftale
Tivoli: Ingen
Stadernes åbningstid: 10-15
Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Antal besøgende sidste år: Som regel 1.000-1.500
Antal kræmmere sidste år: Plads til 91 stader
Vagtordning: Nej
Hvor annonceres der: Lokalaviser, dagblade, Markedskalenderen.dk, sociale medier, plakater og bannere i
byen ugen op til markedet
Entrébetaling for besøgende: 30 kr. Børn u/14 gratis
ifølge voksen
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens omslag bagest: G 10

Stumpemarked
Arrangør: Vissenbjerg-Bred Motorklub - Støtteforening
Markedets adresse: Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg
Kommune: Assens
Startdato: 25-01-2020
Slutdato: 25-01-2020
Pris på stadeplads: Fra 450,- dkk
Elpris: Medfølger
Moms af stadepris og el: Nej
Pladsbestilling:
Helge Madsen
Bredgade 26, Bred
5492 Vissenbjerg
Tlf.: 51941528
Email: mail@bredgade26.dk
Sidste frist for bestilling: 8. januar 2020
Sendes der bekræftelse: Ja

Lopperiets store Loppe- og Kræmmermarked i
Faxe
Arrangør: Lopperiet I/S
Markedets adresse: Faxehallerne, Rådhusvej 6,
4640 Faxe
Kommune: Faxe
Startdato: 27-10-2019
Slutdato: 27-10-2019
Pris på stadeplads: Første stade kr. 450,-. Efterfølgende
stader kr. 300,-pr stk. inklusiv moms
Elpris: Som udgangspunkt ingen strøm
Moms af stadepris og el: Ja

Badmulighed for kræmmere: Ja
Handicaptoilet: Ja
Stadernes dybde: 3 m
Der må ikke handles med: Ingen brændbare væsker
Tivoli: Ingen
Stadernes åbningstid: 9-16
Hestehandel: Nej
Smådyrshandel: Nej
Antal besøgende sidste år: 1.350
Antal kræmmere sidste år: 50
Vagtordning: Nej
Hvor annonceres der: Veterantidende, lokalaviser samt
Facebook
Entrébetaling for besøgende: 40 kr.
Markedets placering på kortet på indersiden af bogens omslag bagest: E 9

Pladsbestilling:
Lopperiet I/S
Tlf.: 61757536
Telefontid: Søndag kl. 15-18
Hjemmeside: www.lopperiet.com - bestil nemt stade her
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Ændringer til MARKEDSBOGEN 2019
LOPPEKUP
MARKEDSBOGEN 2019 side 76
er flyttet.
Den nye adresse er:
Hovedgaden 18A, 4520 Svinninge
Åbningstider:
Onsdag-fredag 10-17
Lørdag-søndag 10-15

Lopperiets Store Loppe- &
Kræmmermarked i Næstved
MARKEDSBOGEN 2019 side 240
Lopperiets Store Loppe- &
Kræmmermarked i Nykøbing F
MARKEDSBOGEN 2019 side 244
Begge markeder er AFLYST
Græsted Kræmmermarked
MARKEDSBOGEN 2019 side 250
Ny dato: 23.-24. november
Stadepladsbestilling:
Hanne Hansen
Tlf. 29277054
hgh3230@mail.dk

Ørre Marked
MARKEDSBOGEN 2019 side 209
Ny mailadresse til
stadepladsbestilling:
lonebreinbjerg@outlook.dk
Værfthallernes Kræmmermarked
(efterår)
MARKEDSBOGEN 2019 side 236
er flyttet til 12-13. oktober

Se også

Markedskalenderen.dk

SIDEN 1984
Vil du sælge eller bytte på næste Loppe & Stumpemarked?
Kontakt os på 9715 1603 eller stumpe@mch.dk/Loppeogstumpemarked.dk
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Låsby Marked
Låsby
MarkedMarked
30 ÅRS
FØDSELSDAG
Låsby
30 ÅRS FØDSELSDAG

Marked
30Låsby
ÅRS FØDSELSDAG
30 ÅRS FØDSELSDAG

Lørdag d. 5. og søndag d. 6. oktober holder Låsby Marked 30
års fødselsdag. I den forbindelse har vi en fantastisk
fødselsdagsfest
til6.
hele
familien.
Ud Låsby
over markeds
Lørdag d. 5. og planlagt
søndag d.
oktober
holder
Marked 30
kræmmere
kan du
forberede
dig på
med
års fødselsdag.
I den
forbindelse
harenviweekend
en fantastisk
underholdning
sent viltil
glemme.
fødselsdagsfestduplanlagt
hele familien. Ud over markeds

Lørdag
d. 5.
ogdusøndag
d.dig
6.på
oktober
holder
kræmmere
kan
forberede
en weekend
med Låsby Marked 30 års fødselsdag. I den forbinLørdag
d. 5vioktober
underholdning
sent vil glemme.
delse
har
endufantastisk
fødselsdagsfest planlagt til hele familien. Ud over markedskræmmere
kan du forberede dig på en weekend med underholdning du sent vil glemme.
Lørdag d. 5 oktober Klovnen Alfredo
kl. 11:00
Lørdag d. 5.
og søndag d. 6. oktober holder Låsby Marked 30
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som
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Gurli
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Søndag d. 6

Gris kl. 14.00
Der er lagt opKlovnen
til et forrygende
børneshow med en børnekonferenAlfredo
cier, som med
kl.sikker
11:00hånd styrer publikum sikkert igennem hele
showet med både sang, musik og sjove konkurrencer, hvor der bl.a.
kan vindes originale Gurli og Gustav Gris bamser. Efter showet har
du mulighed for at få taget billede med Gurli og Gustav med en fotobillet, som bliver delt ud under forestillingen med Klovnen Alfredo.
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med en fotobillet, som bliver delt ud under
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15:00
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som
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Richhard Ragnvald vil skabe en festlig
stemning med hans kendte hits og
underholdning man sent vil glemme.

Søndag d. 6 oktober: Richard Ragnvald kl. 14.00 & kl. 15.00
Richard Ragnvald kan i 2019 fejre sit 60 års jubilæum på den danske underholdningsscene, og det gør han med et kæmpe repertoire af kendte sange fra hans mange år i underholdningsbranchen.
Richhard Ragnvald vil skabe en festlig stemning med hans kendte
hits og underholdning
sent vil
glemme.
Gurli ogman
Gustav
Gris
kl. 14:00

Der er lagt op til et forrygende børneshow
Lej stadeplads i forbindelse
med vores
somfødselsdag
med

Lej stadeplads i forbindelse med voresmed
fødselsdag
en børnekonferencier,

sikker hånd styrer
sikkert igen-til leje.
I forbindelse med vores store fødselsdagsshow,
har vipublikum
enkelte stadepladser

I forbindelse med vores store fødselsdags show,
har vi enkelte stadepladser til leje.

nem hele showet, med både sang, musik

Indendørs stande koster 1800 kr. for hele oktober måned.
konkurrencer, hvor der bl.a. kan
(Udlejes kun på månedsbasis, og vindes
mod forudbetaling.)
originale Gurli og Gustav Gris

Indendørs stande koster 1800 kr. for hele oktober måned,
og sjove
(Udlejes kun på månedsbasis, og mod forudbetaling)

udendørs stande koster 200 kr. for en dag, og 350 kr.
for 2 dage Efter shower har du mulighed
bamser.
i forbindelse med vores store fødselsdags show.
at
få taget
billede med Gurli og Gustav
Bestilling på 40 53 02 71. der bliver kun plads til kræmmer
med
forudbestilling.

for med
Udendørs stande koster 200 kr. for en dag, og 350 kr. for 2 dage i forbindelse
vores store fødselsdagsshow.
med en fotobillet, som bliver delt ud under

Bestilling på 40 53 02 71. Der bliver
kun plads til kræmmere med forudbestilling.
forstillingen med Klovnen Alfredo.

glæder
Vi glæder osVitil
at seos
jertil at se jer
Med venlig hilsen
Låsby Marked

Med venlig hilsen
Låsby Marked
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