
Scener fra et loppemarked 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Køen foran Hou Hallen nåede at blive meget lang, inden døren til 
det årlige loppemarked blev åbnet præcis klokken 12.30 i søndags. 
Rigtig mange var mødt op i håb om at gøre et godt køb og samtidig 
støtte Hou Hallen.  
 
Inde i Hallen ventede en oplagt auktionarius på at åbne salget. 
 

Synet af menneske-

mængden tog vist et kort 
øjeblik pusten fra ham.  
 
Efter en dyb indånding fik 
han dog budt velkommen 
og sendt en opfordring til 
alle om gavmildt at støtte 
arrangementets gode 
formål.  

  



Så gik jagten på det gode køb ind. 
 

  
 

En god handel afsluttes først efter en grundig forhandling. 
 

 
 
U8 håndboldpiger Emma og Emilie M lurede hurtigt, at voksne ikke 
altid går i forhandling, men bare går videre, hvis de synes, at 

pigernes pris er for høj. 
 
De havde derfor udviklet et genialt koncept: Ser kunden ud til at 
ville gå igen, giver de selv et prisnedslag. Det kan man jo roligt 
gøre, hvis man har sat startprisen efter det – og det virkede 
næsten hver gang. 
 
Forhåbentlig er der også håndboldspiller med næste år.   



  
 
Emma og Emilie M 
ved deres stand – 
smilende og med et 
stort salgstalent 
 

 
Hasti på 5 år og Hamuli på 3 år havde sammen med deres mor 
taget turen fra Århus i håb om at få nyt legetøj. Stor var glæden 
derfor, da Hasti fik en robot og Hamuli en spiderman og en 
superman. 

 

        
 
Drengenes mor fortalte, at familien hvert år tager til loppemarked i 
Hou Hallen. Via Google har de fundet www.oplevhou.dk, hvor de 
holder øje med, hvornår det næste loppemarked afholdes.   
 
 
 

http://www.oplevhou.dk/


Lasse på 13 måneder havde samlet 
lidt mere trælegetøj, end han selv 
kunne løfte. Heldigvis havde han sin 
far med som flyttemand. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Anne Helle Lundsgaard fandt 
desværre ikke den dørhammer, 
hun søgte. 
Stor var glæden dog, da hun i 
stedet kunne drage hjem til 
Hørning med sin ny hat og et 
foldebadekar.  
 
  
 
 

 
 

 
 
Mange valgte at prøve lykke i 
lotteriafdelingen, der ret 
hurtigt måtte melde alt 
udsolgt.                 



Det kræver planlægning, når alle nyanskaffelserne skal bringes 
hjem, og både rollatorer og trailere blev taget i brug. Det havde 
Lisbeth overset. Så efter en cykeltur på 25 km. måtte hun skuffet 
erkende, at det ikke var muligt at komme hjem med to cykler på 
bagagebæreren.  
 

       
Klokken 14.00 ringede auktionarius med klokken og startede 
auktionen over de mange effekter, som forinden var blev studeret 
grundigt. Her var noget for enhver smag og pengepung. Bud og 
hammerslag faldt da også i et raskt tempo.  

 

        
 
Alt blev solgt. Tilbage var nu kun et smuk Einar Thorbjørn maleri 
med grønlandsk motiv.  
 
Auktionarius fastsatte en mindstepris og truede med selv at købe 
maleriet, hvis ikke der kom et tilstrækkelig stort bud. Forhåbentlig 
mente han det, for maleriet blev hans. 



   
Auktionen var slut og 
auktionarius og hans kone 
evaluere. 
Det er uvist, om det er 
nyanskaffelsen eller auktionen 
generelt, der drøftes her.  
 
 

 
 
 

Efter et veloverstået loppemarked kunne de ca. 100 frivillige efter 
to dages prisværdig indsats gå til fællesspisning.  
Stor tak til dem og til Hou Hallens venner for indsatsen, som i år 
bød på ny salgs- og besøgstalsrekord!  
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