Barnprylmarknad 9/10 kl. 09.00-12.00
Lördagen den 9 oktober kl. 09.00 är det dags igen!
Föräldragruppen ”Barnprylmarknad- Målsryd/Gånghester” kommer tillsammans med Equmeniakyrkan Toarp
att anordna en barnprylmarknad med möjlighet för dig att köpa, sälja och skänka allt som rör baby- och
barnkläder, lek och utrustning. Denna gång blir marknaden i SMU-gården i Gånghester –där det finns gott om
plats och man kan sprida ut sig.
Välkommen att komma och fynda!

TILL DIG SOM VILL SÄLJA SAKER PÅ VÅR BARNPRYLMARKNAD

9/10 2021 kl. 09.00 – 12.00

Adress: Fageråsvägen 17 (SMU-gården), 507 70 Gånghester
Inlämningsdag: Fredagen den 8/10 mellan kl: 16.00-18.00
Försäljningsavgiften på 25% av respektive försäljningssumma skänks dels till ett lokalt arrangemang med
barnen i fokus, samt till ett internationellt arbete som har barnen i fokus. Det finns även möjlighet att skänka
ej sålda varor till Portens arbete i Borås.
INSTRUKTIONER:
Boka ditt försäljningsnummer via Facebooksidan ”Barnprylmarknad Målsryd” eller via sms till
Anneli Neuman : 070-924 96 99
Obs! Begränsat antal nummer så var snabb med din anmälan
Vid bokning får du ett personligt försäljarnummer som du sedan märker dina varor med.
Varorna ska märkas med maskerings- eller frystejp (VIKTIGT!) Och ABSOLUT inte innehålla några nålar eller
vassa föremål.
Tejpen skall märkas enligt följande och i nämnda ordning: - så blir det tydligt för både kassapersonal och kunder ☺
1. Ditt inringade försäljarnummer
2. Plaggets storlek
3. Pris (som ska sluta på 0:- eller 5:-)

Ex. 12
Ex. STRL. 116
Ex. 20 :-

Varor kan buntas ihop, med gummiband, tejp eller i genomskinliga påsar

4. Sätt ett X i slutet om du INTE vill ha tillbaka din vara

Ex. X

(Då skänker du plagget/prylen etc. till Porten – som är Kyrkornas gemensamma arbete för utsatta människor
och familjer i Borås)

12

STRL: 116

20 :-

X

OBS! Endast hela och rena kläder! Endast HELA och fungerande leksaker! Märk ordentligt så att tejpen
sitter fast och inte kan bytas (gäller spec. dyrare varor). Vi ansvarar INTE för saker som ev. försvinner eller
blir skadade.
TACK FÖR DITT SAMARBETE!

VID INLÄMNING:
När du kommer till inlämningen lägger du själv ut kläderna i de utmärkta storlekarna och kategorierna.
KATEGORIER:
STORLEKAR:
Kläder

40-56, 62-68, 74-80, 86-92, 98-104, 110-116, 122-128,
134-140, 146-152, 158-164, 170. (Sorteras ut på respektive Pojk- och flickbord)

Strumpor & Strumpbyxor
Underkläder
Mössor & Vantar
Ytterkläder
Badkläder
Leksaker
Skor efter storlek
Mammakläder
Sport och lek
Babygrejer
Böcker och Filmer
Vagnar
Cyklar
Inredning
Observera att vi EJ önskar få in Bilbarnstolar till försäljning då vi inte kan garantera skick och säkerhet.
VID UTLÄMNING:

Lördagen den 9 oktober kommer du kl 15.00-15.30 och hämtar ej sålda varor och ev förtjänst
(75% av det som du sålt för). Vi ringer om vi är klara tidigare än utsatt tid.
De osålda varor du X-märkt sorteras ut, och hämtas av Porten och skänks till välbehövande i vår stad.

TILL DIG SOM VILL HJÄLPA TILL PÅ VÅR BARNPRYLMARKNAD
Har du en timme eller två? Vi kommer att behöva hjälp under :
Fre 8/10
från kl. 15.00 –
Lör 9/10
kl 08.15- 16.00

Vill du vara med i vårt goa gäng?
Vi är föräldrar i Toarpsbygden som i samarbete med Equmeniakyrkan Toarp, vill göra något gott för våra
samhällen och samtidigt bidra till ett positivt avtryck i miljön. Vi är aldrig för många så tveka inte att kontakta
oss om du vill vara med – litet som stort räknas lika värdefullt.
På fredagen 8/10 från kl. 15.00 och framåt, behöver vi ett glatt gäng som gör iordning inför marknaden, och
på själva marknadsdagen lördagen den 9/10 behövs det medhjälpare som plockar iordning och håller snyggt
på borden under själva marknaden (9-12), ihopplockare behövs mellan 12-14 och städare mellan 14-15. Du
behöver inte vara med hela tiden om du inte vill eller har möjlighet. Vi hoppas på ett stort, glatt gäng - alla är
välkomna.
Kontakta vår kontaktperson: Anneli Neuman: 0709-249699, eller skriv på vår FB sida; ”BarnprylmarknadMålsryd”. Alla insatser är viktiga och dessutom har vi skoj tillsammans på vägen. Det är en skön känsla att
komma samman ifrån olika sammanhang, kulturer och åldrar för en gemensam sak.

-Hoppas vi ses!
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