
AARS Stumpemarked 
Messecenter Vesthimmerland - Messevej 1 - 9600 Aars 

Lørdag den 28. september 2019 – kl. 9 - 16 - entré kr. 75 - børn under 14år gratis 

 

Så er det atter tid til at få de overskydende stumper fundet frem og sætte prismærke 

på og få fundet ud af hvilke dele på hobbykøretøjet der skal skiftes ud, så der kan 

blive købt ind til vinterens projekter i garagen! 

Både køb og salg kan foregå lørdag den 28. september i den hyggelige by Aars lige 

midt i Himmerland i det nordlige Jylland til Aars Stumpemarked som der er tradition 

for 2 gange årligt, med stor succes. 

Alle de knap 300 stande fordelt udover samtlige Messecenter Vesthimmerlands 3 

store haller, bliver fyldt op med alverdens herligheder for alle der elsker sjove 

køretøjer på 2, 3 og 4 hjul, samt der vil kunne findes tonsvis af reservedele, tilbehør, 

vørktøj, modelbiler, emaljeskilte, litteratur og meget, meget andet.  

Her vil være noget for enhver smag og pengepung. 

 

Er du f.eks. på udkig efter en karburator til din Puch Maxi eller en brochure på din 

Morris 1000, en Ford Mustang som modelbil, eller en klassisk "æggeskal" styrthjelm, 

så kan du sandsynligvis finde det på Aars Stumpemarked. 

Standpladser kan købes for 200kr pr. 3x3 meter inklusiv et adgangstegn. 

Aars Stumpemarked er stedet, hvor folk mødes, slukker for mobilen og taler sammen 

på god gammeldags facon.  

Her opstår nye venskaber og gamle venskaber vedligeholdes, imens at hænderne 

bliver snavsede af at rode i kasser med gamle dele efter "guld"! 

Se mere på www.AARS-Stumpemarked.dk og følg os på facebook! 

 

Kontakt os gerne for yderligere information og stand bestilling. 

Solvej Tang-Petersen - 40 88 64 64 - STP@Bilmesse-Brugtmarked.dk 

Ander Peder Nielsen - 40 27 64 64 - A.P.Nielsen@Mail.tele.dk 

Karsten Nielsen - 23 70 07 39 - Cawdy@KNCustoms.dk 

http://www.aars-stumpemarked.dk/

