
  

Siden den spæde start i 2008, har Gøngemarkedet udviklet sig godt – vi påstår, at det er 

landsdelens hyggeligste marked- og det skal det gerne fortsætte med at være. 

I 2017 holdes markedet i Lundbyparken  i weekenden 19.-20.august –  

begge dage fra 10.00-17.00. 

 

Forberedelserne er godt i gang, og vi håber du/I har sat kryds i kalenderen. 

Denne indbydelse er sendt til en lang række af de bodholdere, der har været med tidligere – 

nogle har været med i stort set alle årene og nogle har været med i nogle år – vi vil med glæde se 

jer igen – og så indbyder vi også nye til at være med til at skabe den hyggelige markedsstemning.  

Stande og boder med aktiviteter, er det, der giver en god stemning og forhåbentligt også et godt 

salg – og er med til at give de besøgende en god oplevelse. 

Vilkårene for at deltage er uændrede: 

Vi stiller stand og evt. mindre telt til rådighed 

Du/I deltager gratis  med 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 (fødevare-

myndigheder/skat) 

 

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. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os. 

 

Vi håber at se dig/jer i Lundbyparken 19-20. august. 

 

På Gøngemarkedets vegne 

 

Jens Hallqvist 

Gøngemarked i Lundby for                    

                                  10.gang 

mailto:jens@hallqvist.dk

