
Kære alle i Grundejerforeningen Sønderholm   Vi vil gerne invitere Jer til at deltage i loppemarked på Sønderholm Allé, den 02. Juni 2018.  Vi samler os i området på Sønderholm Allé fra nummer 26 – 46.   Vi ønsker os en hyggelig dag, hvor vi kan sælge alt dét vi ikke skal bruge mere. Man kan også sælge kage, popcorn, sodavand/øl.  Kun fantasien sætter grænser.   Hvis I kender nogen der har lyst til at deltage med en stand - det kan være venner, familie eller andet - så er de MEGET velkommen til at være med. Des flere vi er, des bedre loppemarked.   Standen er naturligvis gratis, men I skal tilmelde Jer på mail: bueogpihl@gmail.com   Hvis I har tilmeldt Jer, er det rigtig vigtigt I også kommer.  Der skal mindst være 20 stande tilmeldt, ellers aflyser vi.  Ligeledes hvis det regner for meget til at gennemføre.   Seneste tilmelding er den 25. maj.   Vi sørger for at sætte opslag op en masse forskellige steder for at gøre opmærksom på vores loppedag. Hjælp os gerne med at sprede budskabet ;)   KH. Malene & Christina, Sønderholm Allé (henholdsvis nummer 40 & 30) Hvis du har spørgsmål, ring gerne til Christina på 20626616 el. Malene på 51 92 64 83.    
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