
Drejebog for loppemarked 

Tilladelser 

Der skal altid søges tilladelse hos Politiet til at sælge noget. Når der skal holdes loppemarked, skal 

ejeren af grunden også søges. (offentlig grund – søg kommunen)  

Vi har i 2008 holdt loppemarked på den lille parkeringsplads for enden af sognegården. Den tilhører 

kirken, og derfor skal der kun indhentes tilladelser hos kirken og politiet. 

 

Ansøgning til kirken: sendt til kirkekontoret på mail ca. 1 måned før. Ansøgning stilet til 

menighedsrådet vedhæftet mailen. Kirkekontoret svarede få dage efter. 

 

Ansøgning til Politiet: Der skal søges hos Hillerød Politis borgerservice. 

Man kan henvende sig personligt indenfor åbningstid eller telefonisk mellem 8 og 9. Ansøgning 

blev sendt en måned i forvejen, men det var alt, alt for sent. Det er en god ide at være i RIGTIG 

GOD TID!  

 

Indsamling af ting 

Forældre i hele gruppen blev opfordret til at der aflevere ting i lokalet 2-3 uger før. Der kom rigtig 

mange ting.  

På opslag i supermarkeder stod af der kunne afleveres ting i lokalet til et bestemt spejdermøde. 

Sedlerne kom ud kort tid før loppemarkedet, de resulterede ikke i at der kom nogen ting.  

Vi fik rigelig med ting – kunne knap nok gå i lokalet.  

Brugte 2 timer på at ordne og prissætte ting. Blev slet ikke færdige, men det betød ikke så meget. 

 

Reklame 

Pressemeddelelse til Det Grønne Område kom i avisen. Rigtig mange af kunderne havde set den! 

Opslag på biblioteker og i supermarkeder. 

Omdeling i brevsprækker. 

Skilt ved indgange til parkeringspladsen. 

Uddeling til hele gruppen. Der kom mange spejderes familier. 

Vi kunne have gjort mere, hvis vi havde fået tilladelsen tidligere.  

 

Opstilling 

Borde fra lokalet og nogle plader der tilfældigvis stod ved containeren blev brugt til borde. Vi 

kunne godt have brugt lidt mere bordplads. 

Lånte to pavilioner, og indkøbte to stk. til overdækning. Brugte køkkentelt til kageboden. Det var 

ikke det hele, der var overdækket, men vejret holdt.. 

Vi startede med at stille op kl 7 og skulle åbne kl. 9. Det var ikke et øjeblik for tidligt.. 

 

Kagebod: 

Smutter og spirer sørgede for kagebod med kager. Der var mange forældre, der kom med kager og 

boller og der blev bagt 60-100 muffins. Der var en masse til overs. Kaffe, te og saftevand 5 kr. 

Kage 5 kr.  

Vi solgte også kager med hjem i poser. (Dengang i 2003 solgte vi rigtig mange med-hjem-kager, 

fordi vi stod ved frølåret og det var dårligt vejr). 

 

Salg 



Der var kunder i biksen, men ikke så mange. Der kom mest kreglere, der ville købe de gode ting 

billigt og spejderfamilier, der gerne ville støtte os. Det var fint nok, men når loppemarkedet holdes 

på kirkens parkeringsplads, der ikke kan ses udefra, kommer der ikke nogen lige forbi. Til gengæld 

er det nemt lige ved lokalet. Køkkenet er i nærheden og borde og ting skal ikke bæres så langt. 

 

Det er godt at have overblik over hvad der er af gode ting i blandt – og have en ide om prisniveau. 

hav voksne i nærheden ved det første salg. også før åbningstid. Rigtige kreglere kommer ikke for at 

støtte spejdernes sommerlejr :-) 

Vi havde pengekassen i kageboden, hvor der hele tiden var en voksen. 

Hav mange byttepenge. 

 

Vi solgte for kr. 7777, 50 eksklusiv udgifter til kage og pavillioner. Et stativ med nye solbriller 

sponseret af Kirstens chef havde en stor del af æren for det gode resultat.  

I 2003 tjente vi ca 6000 kr på to dages loppemarked. 

 

Oprydning 

Vi havde to biler med trailere og nogle ekstra voksne til at hjælpe med oprydning. Vi 

 smed meget ud. Få gode ting blev sat i kasser i lokalet, og senere givet til genbrugsbutik.  

Kunne man evt. en anden gang lave en aftale med en marskandiser om at få hentet/aflevere 

restlageret? 

Vi lukkede kl. 15 og var færdige ca. 17.  

 


