
Masser af lopper 

 
Sådan så der ud foran hallen lige før kl.12.30 i søndags 

 

I den forgangne weekend blev Hou Hallen fyldt op med alskens 

sager fra billeder og bøger til potter og pander, tasker og tøj 

og en helt masse andre ting. 

Blandt de mere kuriøse var dette bælte, som medhjælper Trine 

Isager bærer på billedet herunder. Monstro det er en moderne 

udgave af middelalderens kyskhedsbælte – eller?? 



 

 



Hver eneste husstand i Hou og omegn fik i løbet af lørdag 

besøg af trailerfolket, der i fast rutefart ankom til hallen med 

det ene fulde læs efter det andet. 

Lopperne blev sorteret og anbragt i de forskellige afdelinger, 

hvorfra de om søndagen skulle sælges. 

Og der blev i den grad solgt! Da dørene blev åbnet for 

købelystne gæster kl.12.30, var hallen i løbet af få sekunder 

fyldt med masser af mennesker. (Medhjælpere med små børn 

havde inden åbningen fået at vide, de skulle få børnene væk 

fra indgangen. Ellers var de nok blevet løbet ned.) 

Kl.14.00 blev der afholdt auktion over de mest værdifulde 

effekter, og det indbragte i sig selv omkring 7500 kr. 

 



Da klokken blev 16.00 erklærede Ryan Moric, at 

loppemarkedet 2022 var slut, og så gik oprydningen ellers i 

gang. Og det er hvert år imponerende, at mindre end to timer 

efter er hallen tømt og klar til at bruges til det, den rent faktisk 

er bygget for: sport. 

 

Der var også meget, der endte i skrotcontaineren 

Efter at have nydt Leifs lækre mad tog alle hver til sit. Trætte 

men glade efter en god og begivenhedsrig weekend. 



 

Trætte medhjælpere der tager sig et velfortjent hvil 

 

Dejligt at være en del af et lokalsamfund med så mange 

frivillige ildsjæle. Og omsætningen var på lige knap 87.000 kr. 

Flot! 

Selvfølgelig er der omkostninger ved arrangementet, men når 

de er betalt, vil overskuddet gå til Hou Hallen og børne- og 

ungdomsarbejdet i Hous foreninger. 

 

14.04.2022/Hanna Nissen 


