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Nyhedsbrev, marts 2014 

Forårsfornemmelser 

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været på havearbejde i vinterferien, 

men det var jeg altså her i uge 8, og det var selvfølgelig, fordi vejret lokkede 

med antydninger af forår. Jeg er sikker på, at det gør noget godt, ikke bare for 

haven, men også for sjælen, at få rusket op i alt det gamle og visne fra sidste 

år og gøre klar til alt det nye, der skal komme. Vejret har stort set været lo-

vende lige siden, der er kommet små, fine blade på hækken ind til naboen, og 

forårsfornemmelserne holder ved.  

På Genbrugslopper lukker vi foråret ind med nogle skønne krukker til køkke-

net og nogle fine platter eller fade fra bl.a. Bjørn Wiinblad og finske Arabia. 

Her er forår, sommer og kærlighed. Fra Bjørn Wiinblad kommer senere nogle 

fine og relativt sjældne grønne platter/frokosttallerkener fra serien ”Frokost i 

det grønne” med nogle små hyggelige fortællinger bagpå. 

Vi synes, det er sjovt at lave temasider med vores varer, som vi skrev om i 

forrige nyhedsbrev, og de nyeste temasider finder I som undersider til ”Nye-

ste fund”. Når de har ligget der i en passende periode, bliver de flyttet til 

”Temaer”, som ligger i den vandrette menu foroven. 

Vi synes også, det er sjovt, når der rigtigt er gang i salget, og det har været 

støt stigende siden vi startede. Det gør os både glade og stolte. Vi er dog sta-

dig meget forsigtige med store ”investeringer”, for vi vil nødig brænde inde 

med varer, vi ikke kan få solgt. I er meget velkomne til at komme med input 

og forslag til vores varesortiment. Skal vi have mere service? Skal vi udvide 

med hele stel? Skal der være flere ”mærkevarer”? Eller hvad I nu lige har lyst 

til at fortælle os … Send os gerne en mail. 

Vi har allerede fået input om vores Facebookgruppe og vores nyheder. Nogen 

syntes, at to ugentlige Facebook-posts var i overkanten, så vi nøjes med én i 

weekenden, for vi har bestemt ikke lyst til, at folk skal føle sig spammet. An-

dre har nævnt, at vi måske gjorde lidt rigeligt ud af ting til børn med risiko for, 

at de, der ikke har børn, ville miste interessen. Det har vi lyttet til og besluttet, 

at vi nedtoner børnetingene lidt i nyhederne, men vil stadig bestræbe os på at 

have et fint sortiment med en masse gode og billige børnebøger, lidt lækkert 

legetøj og service, samt nogle gode ting til børneværelset.  

Lille-loppen er tilbage på pinden og har de sidste uger budt ikke færre end 8 
nye medlemmer velkommen til Facebookgruppen. Herligt at der stadig kom-
mer nye til. 

Men tilbage til begyndelsen: Vil du hjælpes på vej med forårsfornemmelserne, 

kan du se mere på vores forårs-temaside. 

http://www.genbrugslopper.dk/side.asp?Id=172179


Med ønsket om et dejligt og solbeskinnet forår til jer. 

På vegne af Genbrugslopper 
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