
Spontantræf / Kræmmermarked 

Lise og Leif Andersen afholder fredag d. 18. til søndag d. 20. marts spontantræf/kræmmer-

marked 

Selve kræmmermarkedet afholdes på Fynsvej 19, 5500 Middelfart i et 800 m2 stort butiks- / 

lagerlokale, og på den store parkeringsplads skal vi overnatte. 

 

 

 

 

  

  

 

Kræmmere og autocampere kan stille deres stande op fra fredag morgen, og selve  

salget foregår 

lørdag d. 19. fra kl. 9:00 til kl. 18:00 og søndag d. 20. fra kl. 9:00 til kl.13:00 

Alle campere er velkommen fra sidst på torsdag eftermiddag eller fredag morgen. Kom med 

tømt toilet og fyldt vandtank.  

Der vil være meget få, der kan få strøm. (Kun til medicinsk brug)  

 

 

 

  

Der vil fredag kl. 14 være besøg på Clay Kera-

miske museum, Link  og så vil der efter besø-

get være fælles hygge i lokalerne. (Her kan man selv tage sin mad med, eller der kan bestil-

les et stort luksusstjerneskud til kun kr. 110)  

Lørdag morgen er der tre rundstykker pr. vogn. De kan spises i vognen eller i lokalerne. Der 

vil denne dag blive åbnet for alle til kræmmermarkedet kl. 9:00 og frem til kl. 18:00,          

Lindebjerg vil begge dage have en del af sine handicapkøretøjer udstillet, og har gode rabat-

ter i tasken. Efter lukketid vil vi få serveret en 3-retters menu bestående af.  

Forret: Tun mus med smør og flutes 

Hovedret: 3 slags kød Skinke - Kylling og Frikadeller, hertil Mixet salat - pasta salat og  

2 slags kartofler 

Dessert: Citronfromage 

https://claymuseum.dk/


 

 

Søndag er der atter 3 rundstykker pr. vogn, og 

der åbnes for besøgende til kræmmermarkedet 

fra kl. 9:00 og frem til kl. 13:00. Når vi har 

spist vores frokost, vil der kl. 14 være besøg på 

Strib Automobilmuseum Link som afslutning. 

 

 

Prisen er for disse tre dage 795 kr. pr. vogn med 2 personer. For den pris får I gratis overnat-

ning på pladsen, gratis stand i hallen for dem som ønsker dette, 2 gange tre rundstykker, 3-

retters menu og besøg på 2 museer.  

Der vil hele tiden være adgang til fælles indendørs arealer og toiletter 

Der vil i åbningstiden være mulighed for at købe kaffe og kage samt grillpølser med brød og 

drikkelse. 

Indbetaling senest den 15 feb. På konto Reg. nr. 6862 Kt. nr. 1134441 

 

 

 

https://www.visitmiddelfart.com/middelfart/plan-your-trip/strib-automobilmuseum-gdk614359

