
Loppemarked i Systofte Forsamlingshus lørdag den 4. marts kl. 10-16
Mange spændende ting at finde på loppemarkedet i Systofte

Foråret nærmer sig, dagene bliver længere og det føles, som om man får mere energi! Flere har da også brugt de 
seneste uger af vinteren på at få ryddet op i gemmerne, og derfor er der i år et bredt udvalg af ting og sager til salg. 
Som altid er der effekter fra almindelig oprydning, som nips, tøj, sko, legetøj, glas, porcelæn og bestik, men også et 
stort udvalg i brugskunst og silkeblomster, Tupperware, en rejsekuffert, computerbord og stol, og enkelte har ting 
med fra dødsbo. Der sælges flot fremstillede trækasser, som kan stables, og bruges til frugt eller andet, og der er 
porcelænskopper fra de gamle elmaster, som kan genbruges til lysestager, knager til tøj eller andre formål. Enkelte 
møbler som spisebord i teak, sofa, skab med mange små skuffer og glaslåger m.m. er også til salg.

Måske har du også ting stående, som trænger til at blive skiftet ud? Så er loppemarkedet en rigtig god mulighed for 
at få ryddet op, og Kirsten Hansen fortæller, at der endnu er et par ledige stande til h.h.v. 100 kr. og 200 kr., ring på 
5174 2442 for nærmere.

Når bestyrelsen for nogle år siden besluttede at lave et årligt loppemarked i det tidlige forår, var det af flere årsager. 
Dels vil man gerne, at folk fra landsbyen lokalt kan mødes med naboen og andre under afslappede former, men også 
med det formål, at folk fra oplandet, helt uforpligtende, kan komme og se huset og dets faciliteter, hvis man en dag 
skulle mangle et sted at holde en fest eller måske et møde, og der vil være repræsentanter fra bestyrelsen til stede 
hele dagen. Der er salg af kaffe/the, kage, øl og vand.

Der er lagt op til endnu et spændende og alsidigt loppemarked i Systofte Forsamlingshus lørdag den 4. marts kl. 10-
15 på adressen Systofte Bygade 15, 4800 Nykøbing F.


