
Nyhedsbrev, februar 2015 

Vinterferie og gode bøger, - nu ikke kun for børn. 

Vi er i gang med den sidste vintermåned i denne omgang og forhåbentlig venter for-

året lige om hjørnet.  Februar er lig med ungernes vinterferie, og måske skal børn og 

voksne holde ferie sammen :-) 

Nyhedsbrevet fra Genbrugslopper februar 2014 omhandlede Genbrugsloppers børne-

bøger, og min søster berettede på skønneste vis om de oplevelser, hun havde haft 

med sine unger, da de var små og fik læst højt. Som moster har jeg også været heldig 

at få lov at læse højt for hendes børn, og nu er det moster Gittes tur til at gøre det 

samme for mine piger. Ikke så sjældent har moster Gitte en bog med i rygsækken, når 

hun kommer for at passe børn.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå et slag for shoppens børnebøger, som efter-

hånden spænder over flere aldersgrupper og tidsperioder, men fælles for dem alle er, 

at de er af en indholdsmæssig kvalitet, som vi godt vil være bekendt at sælge.  

Hjemme hos os er Troldepus-bøgerne af Dines Skafte Jespersen et hit hos Amalie på 

knap 8, mens Clara på 6 fortsat elsker historierne om Mumitroldene skrevet af Tove 

Jansson. Vi har også bøger som de lidt større børn måske vil finde fornøjelse ved at 

læse selv. Måske forældre og børn ligefrem kunne sidde sammen og læse i hver sin? 

De voksne kan nu også købe bøger hos Genbrugslopper! Vi har romaner såvel som 

krimier, og ligesom børnebøgerne kan de fås til en fornuftig pris :-) 

Udover bøger til voksne er det som noget nyt nu også muligt at handle smykker på 

www.genbrugslopper.dk 

Min søster og jeg mindedes vores farmor da vi stod med plastikperlekæderne i hån-

den. Begge kunne vi erindre den knude farmor ofte bandt på dem, som var lange. 

Knuden blev en del af udsmykningen.  

Vi bilder os ikke ind at vi har forstand på smykker, men måske får vi det? Det er med 

smykkerne som med de øvrige varer på shoppen. Vi handler dem, når vi synes, vi fin-

der nogle, som tiltaler os, og som har en historie. 

Lad det være det sidste ord i februar udgavens nyhedsbrev.  

Med ønsket om en dejlig ferie eller blot en god februar fuld af læselyst :-) 

På Genbrugsloppers vegne 

Mette. 
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