DDS 2. Lyngby Optaya
Loppemarked uge 25
Kære forældre og spejdere i 2. Lyngby Optaya
Så er det meget snart tid for forårets store loppemarked. I forhold til sidst år er loppemarkedet flyttet
til nye og bedre lokaler på Egegården, Klausdalsbrovej 195 i Gladsaxe, lige overfor Egegård Skole.
Loppemarkedet afholdes lørdag den 20. juni med åbningstid fra 10-13.
Loppemarkedets debut på det nye sted har givet rekordstore omsætninger. Premiere dagen gav over
29.000 kroner! For at tjene så mange penge skal der være 3 ting opfyldt:
1. Der skal være proppet med gode og brugbare lopper i hallerne og på hylderne
2. Der skal deltage masser af forældre og spejdere til indsamling og salg
3. Der skal være annonceret bredt til et stort antal potentielle købere.
For at sikre at vi har lopper nok vil vi indføre et nyt initiativ; I vores loppemarkeds uge (dvs. til
spejdermøderne på tirsdag den 16. og onsdag den 17. juni), vil genbrugstraileren holde på spejdergrunden de dage, hvor der er spejdermøder. Her kan du så medbringe kasserede men brugbare ting
fra oprydning i kælder, skur, havestue, garage, på loftet eller hvor du nu gemmer ting. Disse ting vil
komme spejdergruppen til gode og du skal ikke engang køre dem nogen steder hen, for du skal jo
alligevel spadsere dit barn til spejder og/eller hente det igen, smart ik´? Så læg ting til side allerede
nu. Hvis du har store ting vil vi også tilbyde at hente dem, du skal blot møde op ved traileren og
aftale tid og sted for afhentning.
Der er rigtig mange forældre og spejdere, der allerede har meldt sig til at deltage i indsamling af
lopper og afholdelse af loppemarked. Vi kan dog aldrig blive for mange og erfaringen viser, at jo
flere vi er, jo mere tjener vi. Så hvis du har lyst til at deltage kan du stadig nå at tilmelde jer til
nedenstående. Du kan selvfølgelig også blot vælge at møde op på dagen, men det er rigtig rart for
planlægningen, hvis det er muligt at give tilsagn på forhånd.
Vi vil også udarbejde nogle opslag som kan sættes op på skoler, arbejdspladser, supermarkeder eller
andre steder hvor opslag er tilladt. Spejderne får udleveret mindst én hver på spejdermødet i uge 25.
Disse opslag må selvfølge meget gerne scannes, kopieres, lægges på nettet og alt muligt andet, der
gør dem synlige for rigtig mange mennesker.
Vi ses til loppemarked J
Ansvarlig for vores loppemarkeder og kontaktperson fra 2. Lyngby Optaya til Genbrugsloppernes
brugerråd er Peter K. Mogensen (far til Dakesa/Panda i Santee), e-mail pkm@novozymes.com eller
mobil telefon 2960 3847.

