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MARKEDSBOGEN
RETTELSER og TILFØJELSER NR. 2 - OKTOBER 2020

Kahrius · Them-Centret 10 · 8653 Them · Tlf. 81 77 47 47 · markedsbogen@kahrius.dk

Hermed årets anden udgave af  
RETTELSER og TILFØJELSER fra MARKEDSBOGEN
RETTELSER OG TILFØJELSER udsendes til købere af MARKEDSBOGEN, som har 
tilmeldt sig at modtage det, og til markedsarrangører og øvrige, der har annonce-
ret i MARKEDSBOGEN 2020.

På grund af Coronasituationen 
udkommer MARKEDSBOGEN 2021 
i fem mindre bøger med følgende 
udgivelse:

Bog nr. 1 
Markeder fra den 15. februar samt 
marts og april. 
Udsendes den 1. februar.

Bog nr. 2 
Markeder i maj og juni. 
Udsendes den 1. april.

Bog nr. 3
Markeder i juli og august. 
Udsendes den 1. juni.

Bog nr. 4 
Markeder  i september og oktober. 
Udsendes den 1. august.

Bog nr. 5 
Markeder i november og december + 
januar og februar 2022.
Udsendes den 1. oktober.

Du modtager alle fem bøger for en 
samlet pris på kun 190 kr.  
Vi betaler portoen. 

Du kan bestille ved at anvende indbe-
talingskortet via netbank.
Ønsker du hellere at overføre beløbet, 
kan det gøres via vor konto i Vestjysk 
Bank, reg.: 7734, konto: 1012019.
Betaling kan også nemt gøres med 
MobilPay til nr. 18542.
Du kan også vælge at købe i vores 
webshop på www.markedsbogen.dk
Vi modtager gerne frimærker som be-
taling. Send 190 kr. i ubrugte danske 
frimærker. Husk at oplyse dit navn og 
din adresse 

Forlaget Kahrius

Forlaget Kahrius

MARKEDSBOGEN 2021

MARKEDSBOGEN 202141. årgang

Kalenderbog med oplysninger 

om markederne i Danmark

Se i bogen, hvor du bestiller 

stadeplads – og meget, meget mere

NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR
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MARKEDSBOGEN 202141. årgang

Kalenderbog med oplysninger 

om markederne i Danmark

Se i bogen, hvor du bestiller 

stadeplads – og meget, meget mere

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 
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Forlaget Kahrius
Forlaget Kahrius

MARKEDSBOGEN 2021
MARKEDSBOGEN 2021

41. årgang

Kalenderbog med oplysninger 
om markederne i Danmark

Se i bogen, hvor du bestiller 
stadeplads – og meget, meget mere

JULI - AUGUST - SEPTEMBER
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Forlaget Kahrius
Forlaget Kahrius

MARKEDSBOGEN 2021
MARKEDSBOGEN 2021

41. årgang

Kalenderbog med oplysninger 

om markederne i Danmark

Se i bogen, hvor du bestiller 

stadeplads – og meget, meget mere

MAJ - JUNI - JULI
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Forlaget Kahrius

Forlaget Kahrius

MARKEDSBOGEN 2021

MARKEDSBOGEN 2021
41. årgang

Kalenderbog med oplysninger 

om markederne i Danmark

Se i bogen, hvor du bestiller 

stadeplads – og meget, meget mere

FEBRUAR - MARTS - APRIL
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MARKEDSBOGEN  
på Facebook
MARKEDSBOGEN er også på Facebook, 
hvor du løbende kan følge med i 
opdateringer og nyheder.
www.facebook.com/markedsbogen/

Aflysninger
Spejdernes Loppemarked i Ry 

7.-8. november
ER AFLYST

MARKEDSBOGEN 2020 side 225

Fyns Hyggeligste Kræmmermarked 
i Aarup 28.-29. november

ER AFLYST
MARKEDSBOGEN 2020 side 232

Tilmeld din e-mail så du kan modtage Rettelser og 
tilføjelser til MARKEDSBOGEN.

Der kan nemt blive brug for udsendelser af Rettel-
ser og Tilføjelser, hvorfor det giver god mening at 
tilmelde sig.

Gå ind på markedsbogen.dk og klik på fanen  
“Jeg ønsker at få tilsendt Rettelser og Tilføjelser”

Vi skal gøre opmærksom 
på, at 
MARKEDSLISTEN  
(det lille, røde hæfte) 
ikke udkommer i 2021, 
da det er umuligt at få 
tilmeldinger til hæftet nu.

MARKEDSBOGEN med de fem 
periodiske udgivelser er derfor 
eneste mulighed for på tryk at få 
orientering om årets markeder.

Med venlig hilsen
Torben Kahr

Det koster kun 
25 kr. at få et 

marked med på
 Markeds-

kalenderen.dk
Det gælder for 

Loppemarkeder,
 kræmmermarkeder,

loppebutikker
og mange andre 
arrangementer.

 
Har du spørgsmål, 

så mail til:
service@markeds-

kalenderen.dk

PB

MARKEDSLISTENMARKEDSLISTEN2020202038. årgang

- og få mange flere oplysninger om 
markederne
I MARKEDSBOGEN kan du læse om:
• Hvor der bestilles stadeplads
• Hvad koster stadepladserne
• Hvad må der handles med
• Hvor mange stader var der sidste år
• Hvor mange mennesker besøgte markedet sidste år
Alle disse oplysninger og meget mere er beskrevet i 
MARKEDSBOGEN
Her i MARKEDSLISTEN er der 219 forskellige markeder.
I MARKEDSBOGEN er der 378 forskellige markeder
Der er altså oplysninger om yderligere 132 markeder i bogen.

Forlaget Kahrius
Forlaget Kahrius

MARKEDSBOGEN 2020
MARKEDSBOGEN 2020

40. årgang

Kalenderbog med oplysninger 
om markederne i Danmark

Se i bogen, hvor du bestiller stadeplads – og meget, meget mere

288 sider
190 kr.

MARKEDSBOGENMARKEDSBOGEN

MARKEDSBOGEN Them-Centret 10, 8653 Them · Tlf. 81 77 47 47 
markedsbogen@kahrius.dk · markedsbogen.dk

KøbKøb

JERSLEV HESTE- OG JERSLEV HESTE- OG 
KRÆMMER MARKEDKRÆMMER MARKED

26.-28. 26.-28. junijuni 2020 2020

Standpris:  
250 kr. pr. 2 m inkl. strøm  

+ tillæg for hjørne.

FRI 
ENTRE

Henv. om stadepladser:  

Tlf. 60 46 72 59 · stadepladser@jerslevmarked.dk 

Fredag:  ShubiduoShubiduo · Jesus Brødre · 
Djames Braun · Kato

Børn: Skipper Skæg  

Lørdag:  Shubiduo · Michael Hausted · 
Jack Flash

Søndag: Sussi og Leo

Traktortræk  

Se mere på www.jerslevmarked.dk


