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SCRAP med HOKS 

Holme-Olstrup Kultur- & Forsamlingshus 

Stationsvej 52, 4684 Holmegaard 

Lørdag den 28. maj 2022 

 

➢ Loppeplads: Pris kr. 50,00 (adgang fra kl. 9.00, start salg kl. 10.00 – max. 10 borde) 

➢ Siddeplads til Scrap: Pris kr. 50,00 og adgang fra kl. 9,45 (max. 60 pladser) 

➢ Begge pladser: Pris kr. 75,00 

 

Man skal være medlem af HOKS for at deltage og prisen for et medlemskab er kr. 25,00 og 

gælder for resten af 2022. 

Besøgende har gratis adgang fra kl. 11.00 til 17.00. Arrangementet slutter kl. 22.00 

 

Der vil ikke være forretninger til stede, men man kan leje et bord og sælge sine egne 

brugte ting/fejlkøb, det er dog ikke tilladt at tage varepartier hjem med henblik på 

videresalg. Ønsker en butik at leje et bord til salg af outlet er de også velkomne. 

Er man ny og aldrig har prøvet det, så laver jeg gerne et nybegynder-bord og hjælper, hvor 

jeg kan, men der vil ikke være decideret undervisning. 



Holme-Olstrup’s Kulturelle Støtteforening (HOKS) 

Mad/drikke: 

Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkelse, men HOKS kan tilbyde: 

➢ Kaffe/the hele dagen – Pris kr. 15,00 

➢ Kage – Pris kr. 10,00 

➢ Sodavand ½ l. – Pris kr. 25,00 

➢ Frokost: Hjemmelavet burger – Pris kr. 45,00 

➢ Aftensmad: Stegt let saltet og røget kam, små krydderkartofler, flødekartofler, 

blandet salat samt spidskålssalat – Pris kr. 135,00 

Frokost og aftensmad skal forudbestilles og forudbetales sammen med tilmeldingen. 

Er man ikke til det, som vi kan tilbyde i huset, så har vi en grillbar i byen – ca. 2 km fra 

huset og man er også velkommen til at spise udenfor, men der er ikke bord og bænke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er gode parkeringsmuligheder ved huset – også handicappladser. 

Tilmeldingen er bindende og pengene gives ikke tilbage, såfremt du ikke har mulighed for 

at deltage. Ved aflysning tilbagebetales hele beløbet. 

Bemærk kort tilmeldingsfrist – senest den 30. april 2022 

Billetter bestilles her https://www.hof-hoks.dk/scrap-traef/ 

Bestiller du for flere, så skal jeg bruge navn, adresse og telefonnumre på alle. 

https://www.hof-hoks.dk/scrap-traef/

