
 

Kære venner, 

Forberedelserne til årets Gøngemarked er godt i gang – og vi håber du allerede har sat et stort kryds i 

kalenderen !! 

Det allervigtigste på Gøngemarkedet er et stort antal spændende boder og stande – og der må gerne foregå 

noget på standen – det er det publikum kommer for at se , og det giver forhåbentlig lyst til at købe noget med 

hjem. 

 

Vi har gennem de seneste 9 år været begunstiget af gode stande – men der plads til flere!, der gerne vil leve 

op til markedets målsætning om at vise tidstypiske produkter og fremstillingsmetoder som vi forestiller det 

har været i Gøngeperioden i 1600-tallet. 

 

Vilkårene for at deltage er uændrede : 

Vi stiller stand og evt. mindre telt til rådighed 

Du/I deltager med gratis jeres egne produkter 

Personalet på standen er meget gerne udklædt i dragter fra perioden (dragter kan i 

begrænset omfang lånes af markedet) 

Deltagelsen dækker begge dage fra kl. 10 til kl. 17 

Opstilling kan ske fra fredag aften 

Vi forsøger at undgå for store overlapninger i produkter 

Salg af produkter aftales med markedet – markedet står for salg af mad og drikkevarer 

Vi forsøger igen i år at have vagtpersonale (vi prøver i år også natten mellem fredag og lørdag) 

Bodholderne er selv ansvarlige for eventuelle tilladelser (fødevaremyndigheder/skat) 

 

Vi opkræver ikke entre fra de besøgende, men de kan støtte markedet ved at købe en ”Gøngedaler” – daleren 

er kombineret med et lille lotteri, hvor der hver time trækkes lod. 

Her har vi igen brug for jeres hjælp : Vi vil høre, om I vil sponsere en mindre præmie (værdi ca 25 kr) 

 

Hvis du evt. kender andre, der kunne være interesserede i at være med, må du meget gerne give besked til 

undertegnede, så vi kan invitere dem. 

 

Vi vil meget gerne have en tilbagemelding om du kommer – og meget gerne senest i midten af maj. 

Meld dig på mail : jens@hallqvist.dk eller tlf 40 74 18 70. 

 

Vi håber at se dig/jer i Lundbyparken 20.-21 august. 

 

På Gøngemarkedets vegne 

 

Jens Hallqvist 

Gøngemarked 2016 

20.-21.august i 

Lundbyparken, 4750 Lundby 

mailto:jens@hallqvist.dk

