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Genbrugslopper går solo
Allerførst vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle nyhedsbrevslæsere et godt
nytår! Og så vil jeg fortælle lidt nyt fra Genbrugslopper:

Som nogle af jer måske ved, startede Genbrugslopper for et par år siden som et fælles
fritidsprojekt for min søster, Mette, og undertegnede. I løbet af den tid, der er gået, er
Genbrugslopper mere og mere blevet mit projekt, for ud over at vi begge har en travl
hverdag, har Mette to piger i indskolingsalderen og er aktiv i bl.a. forældreråd og Cøliakiforeningen. Vi har begge to fra starten tænkt Genbrugslopper som en fritidsfornøjelse med streg under både fritid og fornøjelse, men er der ikke fritid til loppeprojektet, bliver det så som så med fornøjelsen. Derfor har vi besluttet, at Mette trækker sig
ud af Genbrugslopper, og jeg fortsætter. Mine børn er voksne, så jeg kan bedre selv
bestemme over min tid, og Genbrugslopper er for mig blevet en dejlig måde at koble
fra på, når arbejdslivet har været hektisk. Og så har min mand og jeg megen fornøjelse
af at gå på loppejagt sammen, ikke mindst fordi vi får set nogle kroge og hjørner af landet, vi nok ellers ikke ville have set.
Blåt til bordet, til tallerkenrækken eller til væggen

Service i blåt og hvidt er på alle måder skønt, og vil man lave noget sjov med sin borddækning eller sin boligindretning, er det særdeles velegnet, for alle nuancer af blå klæder hinanden.
Skal der lidt spræl på bordet, så dæk det med forskellige tallerkener med blå dekoration, og brug evt. blå servietter til at samle helhedsindtrykket.
Jeg behøver nok ikke at nævne, at blå og hvide tallerkener ser godt ud i tallerkenrækken, men har du ikke sådan en, er det også superfint og trendy at gruppere en samling
tallerkener direkte på væggen. De må selvfølgelig gerne have forskellig dekoration og
størrelse. (Design Letters har små, fikse tallerkenophæng til at klistre på bagsiden af
tallerkenerne, og de er ikke synlige fra forsiden. De laves muligvis også af andre producenter, men jeg har prøvet disse, og de virker!)

Her til højre kan du se et udvalg af Genbrugsloppers tallerkener og fade i blåt og hvidt,
en skøn blanding af dansk, norsk, svensk og tysk: Fra toppen ses frokosttallerken fra
norske Egersund, kagetallerken fra tyske Colditz, fad fra Porsgrund, kagetallerken,
Koka, fra svenske Rørstrand, dyb tallerken med Colditz’ klassiske løgmønster, samt en
middagstallerken fra Esbjerg-stellet, også kaldet Fattigmands Blå Blomst. Sidstnævnte
er fremstillet i udlandet, sandsynligvis Tyskland, og dekoreret i Danmark.
Og du kan selvfølgelig finde mere på shoppen ...
Med ønsket om et godt år 2016
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