
 

Nyhedsbrev, marts 2016 

Glad i låget ... 

Det kan nok ikke komme bag på læsere af Genbrugsloppers nyhedsbrev, at jeg hygger 

mig med foretagendet, både med selve loppejagten og med at lægge varer på web-

shoppen. Det er selvfølgelig også en fornøjelse af sælge varerne igen, selv om jeg 

faktisk en gang imellem når at blive så glad for nogle af dem, at det godt kan give et 

lille stik i hjertet at skille mig af med dem igen. Det var dog ikke tilfældet, da jeg fik de 
mails, jeg nu vil fortælle om; her blev jeg bare ekstra glad for salget: 

En kunde havde bestilt en børnebog og skrev til mig, om jeg havde mulighed for at 

sende den med det samme, for hun skulle nemlig bruge den som dåbsgave. Bogens 

forfatter var hendes onkel, og det var faktisk hende lillebror, der ”havde stået model” 

til bogens hovedperson. Hun havde selv et eksemplar og havde ledt længe efter et 

mere, som hun kunne forære det lille ny familiemedlem, og endelig fandt hun bogen 
hos Genbrugslopper :-) 

En anden kunde bestilte et par kønne lysestager i sølvplet. Det var faktisk hendes far, 

der var sølvsmeden bag, og hun havde ikke flere af lige præcis denne type stage. (Jeg 
har lige været heldig at få en mere på shoppen, hvis nogen skulle være interesseret).  

Og hvis jeg må prale, fik jeg for nylig en dejligt mail, hvor der stod: ”Kære Gitte. Har 

lige modtaget de fantastiske ting fra dig. Tusind tak for den sjove, kreative og 
omhyggelige indpakning. Jeg vender bestemt tilbage til din hyggelige shop igen. ” 

Sådan nogle mails er lige til at blive glad i låget af :-) 

Og apropos låget (det her er noget af en søgt overgang mellem to afsnit; jeg håber, I 

tilgiver …), så er lågkrukker meget populære for tiden. Der er allerede nogle stykker på 

shoppen, og der kommer flere til. 

Derudover taler boligstylisterne om tin, messing og materialemix af eksempelvis 

marmor, træ og metal. En anden trend kaldes Porcelæn og pasteller, og til denne 

hører bl.a. de figurer i pastelblåt og hvidt, vi måske især kender fra vores 

bedsteforældres eller forældres hjem.  Disse figurer har længe været ude i kulden, 

men tager sig faktisk godt ud i opstiller med andet boligtilbehør, og de behøver altså 
hverken være kongelige eller andet dyrt for at gøre det. 

Hvad enten du er til tin, messing, marmor eller de små blå-hvide porcelænsfigurer, kan 

du finde noget ”guld” hos Genbrugslopper; med mindre du altså selv har noget i skabe 
eller skuffer, der måske skal findes frem og støves af :-) 

Bedste hilsener 

Gitte Jørgensen, Genbrugslopper 
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