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Nyhedsbrev, december 2014
Julens traditioner
I skrivende stund tæller Genbrugsloppers Facebook-gruppe 177 medlemmer.
Det er vi bare så glade for!
I sidste års nyhedsbrev for december skrev vi, hvor stolte vi var over på daværende tidspunkt at have 121 medlemmer. Vi kan konstatere, at der fortsat er
interesse for vores lille familieforetagende, og vi glæder os over hver og én,
som lægger vejen forbi shoppen og Facebook, og over de positive kunder,
som kommer og henter varer hos os. Tusind tak!
Vores ønske for 2015 bliver, at I også vil kigge forbi vores Instagram-profil, når
den bliver færdig. I får besked :-)
Som jeg tidligere skrev i et søndagsopslag på Facebook, er én af traditionerne
i min familie, at vi drikker gløgg og spiser vafler 1. søndag i advent. En anden
tradition er, at vi 1. december finder ”Hyggen” frem. Det er historien om en
gårdnisse, og der er 24 kapitler. Et til hver dag i julemåneden! Jeg mødte
”Hyggen” som barn, da min kære loppe-søster forærede mig bogen. Mine unger har været så heldige at få deres eget eksemplar af deres moster, og Amalie har allerede sagt, at ”Hyggen” skal være klar til den første. Forfatteren, Lars
-Henrik Olsen skriver i forordet, at bogen er et forsøg på at åbne børns øjne for
den fantastiske verden, der ligger gemt i den gamle danske folketro og sagnverden.
Jeg holder meget af at læse for mine børn og give bøger som gave. Hvis I har
det på samme måde, er der hos Genbrugslopper en unik mulighed for at gøre
en god handel til en meget fornuftig pris. Se mere på webshoppen side med
børnebøger.

En tredje ting, som også er sikker i december, er at jeg har Amaryllis i mit vindue. Jeg er så heldig, at min svigermor hvert år beriger mig med denne skønhed. I år fik jeg den i november, og i skrivende stund er den første smukke hvide blomst sprunget ud.
Som jeg ser det, er julen traditionernes fest. Julen er den tid på året, hvor vi
hver især og sammen med vores nærmeste, finder tilbage til barndommen og
traditionerne og gør det samme som sidste år og forrige år – måske med et
lille twist. Hos Genbrugslopper giver vi vores bud på hvad julen måske kan indeholde, hvad enten det er til dig selv, til hjemmet, til ungerne, til værtinden,
til…. Bliver du nysgerrig, kan du følge nedenstående links:

Jul på shoppen
Kalendergaver
Værtindegaver

… og der kommer flere til

På vegne af Genbrugslopper ønsker Mette glædelig jul og godt nytår.

