
  

Loppemarkedet i Assens-Hallen 
reddet 

 

 

 

Præsident Bent Sørensen fylder Lions-traileren med brugte møbler til Det store Loppemarked den 
4. april.  

 
 

31. marts 2009 04:00

Lions Club Assens har fået fyldt lageret op takket være en ekstraordinær indsats

Assens: Efter en ekstraordinær indsats af "løverne" i de to seneste måneder har Lions Club 

Assens fået fyldt sit lager af effekter, så klubben kan imødese en normalt fyldt Assens-hal 

lørdag, den 4. april. Der vil være boder med møbler, grovvarer, el-artikler, glas og porcelæn, 

legetøj samt tøj og sko. 

 

Udover de mange boder med brugte ting vil man også kunne finde en bod med nye, ubrugte 

varer fra restlagre, som er sponsoreret af det private erhvervsliv i Assens. Det drejer sig om 

blandt andet kontorartikler, lys og servietter, cykel-/bil-artikler, manufaktur m.m. 

 

For få måneder siden kneb det gevaldigt med at få effekter, men situationen blev reddet 

efter ekstraordinære afhentninger hver lørdag. 

 

Forud blev der delt løbesedler ud i et udvalgt område af Assens. 

 

- Der skal lyde en stor tak til alle de, der fulgte opfordringen om at se efter i deres gemmer. 



 

 
 
 
 

Det betød, at lageret af lopper blev fyldt til bristepunktet, så der er udsigt til et loppemarked 

med endog rigtigt mange fine ting til de kræsne købere, fortæller Torben Stroyer Hansen i en 

pressemeddelelse.

Henter dagen før 

Så sent som dagen før loppemarkedet vil Lions Club hente effekter. 

 

- Ring venligst på tlf. 6471 1909 for en aftale om afhentning, skriver Torben Stroyer Hansen. 

 

Overskuddet fra loppemarkedet går ubeskåret til godgørende formål. 

 

Den lokale klub har i løbet af de sidste seks år indsamlet og ydet hjælp for knapt en halv 

million kroner 

 

To tredjedele er brugt lokalt til at lette tilværelsen for sværtstillede børn og ældre. Resten er 

brugt nationalt og internationalt i forbindelse med nationale eller internationale 

nødhjælpsarbejder. 


