
 Kræmmer-, bagerums-, og hobby-
marked ved Aktivitetshuset Solhjem i 
Bjergby lørdag den 13. august og 
søndagene den 14. 21. og 28 august 

 Alle kan deltage og sælge stort og 
småt.  

 Stadeplads kr. 50 for ikke medlemmer 
har du lyst til at deltage en eller flere 
af ovennævnte datoer så ring eller 
skriv for mere info, eller mød bare op:  

Erik Andresen 40454717  
eller email: mail@solhjem.dk 

 
 Gå ind på www.solhjem.dk for at blive 

medlem! 

 

1 Aktivitetshuset Solhjem 

mailto:mail@solhjem.dk
http://www.solhjem.dk/


Lørdag den 13. august er en speciel dag, da 
Uggerby Husflid holder officiel 
indvielse/reception fra 10-11 som start på 
deres efterårssæson, og for at fejre at de nu 
kan bruge huset for alvor. 

 

Herefter åbner marked for alle, hvor der også 
sælges masser af ting fra Uggerby Husflid. 
Ting der ikke bruges mere, f.eks. inventar, 
lampeskærme, værktøj og meget mere. 

 

Se program for Uggerby Husflid nedenfor… 
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Her finder du marked: 

Hvornår er der marked i 2016: 

 
Vi har planlagt at holde marked alle søndage i august efter 
13. august og forventer at holde julemarked de 2 sidste 
weekender af november og 2 første weekender af december. 
Er der stemning for yderligere søndage i september, tager vi 
det op til overvejelse. 
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Hvem kan deltage: 

 
Alle kan deltage. Det er gratis for medlemmer af foreningen 
Aktivitetshuset Solhjem. Du kan melde dig ind som medlem 
på www.solhjem.dk. Er du ikke medlem skal du betale kr. 50 
for en stadeplads pr. dag. 
 

Hvad kan du sælge: 

 
De kan sælge fra bilens bagagerum, trailer, tæppe, eller bord 
– kun fantasien sætter grænser. Bliver det dårligt vejr, trækker 
vi indenfor i garager, gange, værelser og kælder. Der findes 
borde og stole du kan låne. Ved aftale kan du 
efterlade/opmagasinere dine ting til de kommende 
weekender.  
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