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  Genbrugslopper 

Nyhedsbrev, december 2013 

Siden første nyhedsbrev fra juni 2013 er der løbet en del mere vand i åen eller nisse-

øl i kruset om man vil. Vi har primært arbejdet på fire fronter, nemlig med webshop-

pen, vores Facebookgruppe, loppemarkeder og fritidsbrugskunstnere. 

Webshoppen: 

Vi startede stille og roligt op med vores webshop og har gradvist udvidet varesorti-

mentet. Vi har solgt varer fra mange forskellige mærker og varegrupper, og da vi 

udvidede sortimentet med ting og sager til børn, herunder børnebøger til en 10’er, 

fik vi hurtigt god respons. Et andet hit er Lyngby-askebægrene, som bruges til bloklys, 

så det vil vi bestræbe os på at have som en del af det faste sortiment. 

Vi vil gerne have forslag og ønsker fra jer, hvis der er varegrupper, I synes, vi skal 

udvide eller nye varegrupper, vi skal inddrage, så tøv ikke med at skrive til os. 

Facebookgruppen:  

Der er gang i Facebookgruppen. Vi tæller 129 medlemmer, og det er vi ret stolte af. 

Vi får så mange søde kommentarer, og der er altid en fast skare som liker dagens 

post. TUSIND TAK  

Dejligt er det også, når vi modtager billeder fra folk, som har taget billeder af det, de 

har handlet hos os. Bliv endelig ved med det.  

Vi kan godt finde på at bruge jeres kommentarer og fotos på såvel shoppen som på 

Facebook, så hvis I ikke vil have det, må I lige give os besked. 

Loppemarkeder: 

Genbrugslopper brugte en regnfuld sommerdag på at afholde sit første loppemar-

ked. Vi havde en rigtig hyggelig dag i haven med søde besøgende. Venner af shoppen 

og ukendte folk slog vejen forbi, og der var rigeligt med tid til et kys og en kop kaffe 

på terrassen mellem regnbygerne. 

Da det mørke efterår for alvor havde fået taget i os, slog Mette dørene op til sit hus 

og inviterede sammen med Gitte indenfor til Genbrugsloppers julemarked. Stuerne 

var primært pyntet med julerelaterede ting, og der var lagt op til, at der kunne hand-

les til værtinden, pakkekalenderen og julebordet.  

Dagen var endnu et positivt indslag i året, der snart er gået og bød på flere besøgen-

de end i sommers  

I december var det vores tur til at rykke ud. Til julemarked i Brylle drog vi, og denne 

dag var også skøn  

Der var gang i handlerne, og selv da markedet var slut, lavede vi handler fra bagage-

rummet. 

Brugskunstnere: 

Der har været to fritidsbrugskunstnere forbi shoppen, og deres fine sager har der 

også været salg i. Meld ind, hvis du går og nørkler med skønne hjemmegjorte ting, 

som du gerne vil dele med andre. 



Genbrugslopper takker, fordi I kære shoppe-loppe-FB-venner tog jer tid til i 2013 at 

kigge forbi, på shoppen, på Facebook eller til loppemarked. 

Vi har ingen planer om at gå op i hat og briller, selvom nytåret snart står for skud. Vi 

tager fat med fornyede kræfter i 2014 og kan allerede nu røbe, at der er flere ideer 

på lager  

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår! 

På Genbrugsloppers vegne 

Mette 


