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PRESSEMEDDELELSE
Loppetanken er fyldt 25 år.
I lørdags – den 4. maj – fejrede Loppetanken sit 25 års jubilæum. Der var
åbent fra 10-15. Der blev åbnet med en velkomsttale, og der blev skænket
gratis kaffe med småkager til alle vore kunder og gæster.
Loppetanken er et kendt loppemarked, som drives af de to Y’s Men’s Klubber i
Haderslev.
Første lørdag i maj 1994 åbnede Haderslev Y’s Men’s Club et loppemarked i den
tidligere BP-tankstation på Teaterstien. Den havde været lukket i nogle år og var
noget forfalden. Mod at sætte den i stand fik vi lov til at låne den i en periode. Det
var på det tidspunkt noget af en satsning, men det gik!
Det var helt oplagt at kalde loppemarkedet for ”Loppetanken”, og det navn har
holdt ved siden. I 1995 flyttede vi til et lokale på Godskajen ved havnen, men måtte
flytte i 2009, da det skulle give plads til ”Søslangen”. Så fandt vi lokaler på Niels
Bohrs Vej og fra 2015 har vi holdt til på H.C.Ørstedsvej 2 J. Vi har haft salg hver den
første lørdag i måneden med en eneste undtagelse, som skyldes orkanen i 1999. Det
betyder også, at salget i maj er salg nr. 300.
Formålet var – og er - at støtte det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i KFUMSpejderne, KFUK-Spejderne, FDF, KFUM og KFUK’s klubber m.fl., ligesom vi også har
kunnet støtte humanitært arbejde i ind-og udland. Det må vi sige er lykkedes, for
der er i årenes løb omsat for mere end 6 millioner kroner. Når udgifter til husleje,
strøm og andre driftsudgifter er trukket fra, er der blevet til gode tilskud til de
formål. Og det hele drives af frivilligt arbejde!
Da vi startede Loppetanken, var genbrug ikke helt så moderne som nu, og vi fik rigtig
mange ting til salg. Siden har situationen ændret sig, så der nu er kommet mange
genbrugsbutikker, ligesom private kan sælge i Den Blå Avis, Facebook eller Gul og
Gratis. Alligevel er det fortsat lykkedes at skaffe mange effekter til salg, og det vil vi
gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak for. Det har givet os mulighed for at
støtte vigtige lokale og internationale initiativer og arbejde.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle, der har støttet os med
frivilligt arbejde og salgseffekter. Ikke mindst en stor tak til vore kunder, som har
gjort det muligt at støtte de gode formål!

