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Nyhedsbrev, juli 2013
Dette nyhedsbrev er det første af slagsen i Genbrugsloppers historie, som endnu ikke
er så lang!
Vi har været on air i godt og vel 3 uger, og der har allerede været flere handler i vores
webshop. Det er vi rigtig glade for 
Bag webshoppen Genbrugslopper.dk står min søster Gitte og jeg. Genbrugslopper er
vores fritidsbeskæftigelse. Til hverdag varetager Gitte funktionen som viceforstander
på en fri- og efterskole. Jeg arbejder som intensivsygeplejerske på en intensiv børneafdeling.
Som jeg husker det opstod ideen til en fælles webshop efter en snak en søndag eftermiddag i april, hvor vi begge var til fødselsdag hos vores bror. Gitte fortalte om alle de
skønne genbrugsfund, hun efterhånden havde samlet sammen.
Jeg gav udtryk for, at jeg fornemmede hun var ved at blive en smule afhængig af at
gøre gode handler. Det var hun ikke afvisende overfor. Herefter tog det ene ord det
andet, og vi skiltes denne søndag, med et ”Vi kan jo snakkes ved og finde ud af om det
skal blive til mere”.
Næste eftermiddag sendte jeg min søster en sms, hvor jeg skrev, at vores snak virkelig
havde sat nogle tanker i gang. Og hun behøvede åbenbart ikke særlig lang
betænkningstid, for kort tid efter modtag jeg en sms, hvori der kort og godt stod:
”Er du med? Skal vi finde ud af noget?”
Jeg er af den overbevisning af man skal turde følge de ideer man får og se hvad de kan
udvikle sig til. Derfor havde jeg heller ikke brug for betænkningstid. Jeg var med!!
Herefter fulgte en tid med ivrig mail- og sms-korrespondance. Vi skulle i gang med at
finde ud af hvordan projektet skulle gribes an, og hvad skulle vores webshop hedde.
Navnet Genbrugslopper dækker bredt, synes vi. Som I kan se på shoppen, er vi ikke
kun til enten vintage, antik eller retro.
Sommeren byder på et loppemarked, som holdes i Mettes have, søndag den 28. juli
fra kl. 10-16
Derudover kan I tilmelde jer Genbrugsloppers Facebookside. Her er det planen at vi to
gange om ugen vil poste nyheder og events. Lige nu og til og med 4. juli kører vi udsalg
på shoppens skønne Bjørn Wiinblad-ting.
Med ønsket om en god sommer 
Mette

