
 

Nyhedsbrev, december 2015 

Vi juler på shoppen 

Det’ sørme’, det’ sandt, december … 

Ja, og efter min mening burde der være en lille smule frost, måske 2 cm sne og i hvert 

fald solskin og høj himmel. MEN i stedet for sidder jeg og skriver nyhedsbrev til lyden 

af vinden (ikke kraftig nok til at kalde storm, men i hvert fald kuling), der pisker i buske 

og træer, flytter rundt med de pyntegræskar, jeg stadig har på terrassen og ind 
imellem kaster et regnskyl på ruderne.  

Er det til at komme i julestemning i sådan et vejr?  

Ja! Heldigvis! Jeg har bagt pebernødder og aristokrater, så her dufter af jul. Der står 

hyacinter og amaryllis i vindueskarmen, og her foran mig er der lys i kalenderlyset som 

er kraftigt nok til at kunne brænde det meste af dagen. Og så har jeg lagt flere juleting 

på shoppen! Jeg kan slet ikke undgå at komme i nostalgisk julestemning ved synet af 

de søde plastiknisser fra Daells Varehus eller de små retro-stager fra Funny Design. 

Gammel juletræspynt fra Daells Varehus og Irma gør det samme for mig, og det 
gælder også små porcelæns-bambier, selv om det faktisk er kitsch.  

Og så levende lys selvfølgelig! Mangler du lysestager til almindelige lys, til juletræslys 

eller fyrfadslys, går du ikke forgæves til Genbrugslopper. Vi har stager i mange 
forskellige materialer, størrelser og prislag.  

Det er ikke alle, der går amok i julepynt i december, og er du én af dem, der ikke 

forvandler sig til Gertrud Sand, men som godt vil skabe noget julestemning uden for 

meget pynt, kan du gøre det ved at tilsætte boligen lidt ekstra røde eller hvide 
farveklatter. Se evt. vores bud på hhv. Jul i rødt og Jul i hvidt. 

Der er flere og flere, der godt tør give genbrugsgaver, og skulle du have lyst til at kaste 

dig ud i det, kan det være, du kan finde noget godt på shoppen, både til voksne og 
børn. Mangler du ideer til værtindegaver, kan du måske finde inspiration her » 

De næste par uger vil der fortsat komme juleting og andet godt på shoppen, så husk 

endelig at kigge forbi. Har du lyst, er du selvfølgelig også velkommen på vores 

Facebookside. 

  

Med ønsket om en glædelig jul 

Gitte, Genbrugslopper 
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