
 

 

 

 

Lions Club Otterup 
 2016. 

Lions loppemarked i Otterup Hallen 
======================================================================= 

 

Lions Otterup afholder igen MEGA loppemarked i Otterup Hallen 

søndag den 4. september fra kl. 10.00 til 13.30, med en kæmpe GIGANT 

auktion kl. 11.30, hvor helt specielle effekter kommer under hammeren! 
________________________________________________________________________________ 

Lions Otterup afholder igen i år et stort loppemarked i Otterup Hallen, efter sigende 

skulle dette års marked blive et af største gennem de snart 50 år LIONS har haft 

loppemarked, lageret i laden som Lions har til rådighed er overfyldt, og 

indsamlingen sidste lørdag d. 3/9 vil fylde Otterup hallen totalt op. 

 Arrangementet løber af stablen søndag den 4. september, hvor dørene åbnes kl. 

10.00, og helt frem til kl. 13.30 vil Otterup Hallen ose af ”handelsstemning”, lover 

Lions Otterup, der vil være mulighed for at købe lækre ”loppe” pølser og kolde 

forfriskninger i baren, entreen til loppemarkedet kun 20 kr. pr. hoved. 

Der bliver indsamling i Otterup by lørdag den 3. september. Alle andre der har 

effekter kan aflevere disse ved hallen mellem kl. 9 og 12.00 lørdag den 3/9, man er 

også velkommen til at kontakte os på tlf. 61 74 59 83, fortæller Restauratør & Lions 

Otterup President Ulrik Bieler, såfremt man har større effekter man vil donere til 

Lions humanitære arbejde. 

 Der vil være en stor tombola, fyldt med hundredvis af flotte gevinster og meget 

smukke blomster sponsoreret af de Nordfynske gartnere. 

 Lions Otterup forventer rigtig mange mennesker i Otterup Hallen den første søndag i 

september, det forventes da også at der kommer mange penge i kassen til de mange 

gode formål som Lions støtter i det humanitære arbejde i ind- og udland. 

 Pengene fra loppemarkedet og auktionen bruges primært til lokale tiltag, så alle der 

sender ansøgninger til Lions får mulighed for at få gavn af loppemarkedet; men også 

de ældre, plejehjemmet, ungdomslejre m.m. støttes, fortæller loppemarkeds 

koordinator Steen Knudsen, han lover også at loppemarkedet vil indeholde effekter til 

alle og enhver smag. 
VI HAR VÆRET UDE OG TØMME 5 DØDSBOER I ÅR, SÅ KOM OG KIK… 

 Vi har så gode og fine effekter i år; men også mange spændende effekter bl.a. fra en del dødsboer 

som er doneret til Lions Otterup, der er alt mellem himmel og jord, så der er rig mulighed for at 

gøre et kup, understreger Lions Club Otterups nye president Restauratør Ulrik Bieler, der byder 

alle varmt velkomne søndag den 4. september fra kl. 10.00 

 
Ønskes yderlige oplysninger, så kontakt LIONS Otterups PR CHEF Steen Knudsen tlf. 30 37 76 06 


