
Nyhedsbrev, november 2017 

Genbrugslopper er her endnu 

Det er ved at være et helt år siden, at jeg skrev nyhedsbrev sidst. Der er ikke andre 

undskyldninger end almindelig travlhed. Og så sker der jo nogen gange det, at når man 

først har fået udskudt et gøremål, kan man blive ved med at få det udskudt; kender I 

ikke det? 

Nå, men nu skal det være, og forhåbentlig går der ikke et helt år igen :-) 

Jeg har brugt en del tid på webshoppen, da den skulle lægges om til en ny, sikker side. 

Det er der mange hjemmesider og webshops, der bliver for tiden. På de sikre sider 

krypteres fx de personoplysninger, man taster ind, når man handler. Det kunne ikke 

gøres inden for rammerne af den eksisterende webshop, og min udbyder valgte et ska-

belon, hvor nogle af de eksisterende funktioner var noget anderledes. Det har givet en 

del arbejde med fx menu-strukturen og med at linke mellem fotos og varer. 

Heldigvis rummer den nye webshop også flere nye funktioner, der gør, at man kan bol-

tre sig lidt mere med sidens layout, og jeg er stadigvæk i gang med at afprøve de man-

ge muligheder.  

Jeg har valgt et layout, som skulle være genkendeligt fra den gamle webshop, samtidig 

med at jeg har brugt nogle af de nye funktioner og benyttet lejligheden til at friske ud-

trykket lidt op. Jeg håber, I kan lide det. Hvis det er længe siden, I har været forbi shop-

pen, håber jeg, I vil kigge her » 

Det er blevet jul på shoppen, og julehandlen er allerede godt i gang. Der vil i løbet af 

november og december løbende blive lagt flere juleting på, men der vil også komme 

helt alminelige loppeting som fx vaser og lysestager i keramik og glas, lækre skåle og 

salatbestik i træ og meget andet. 

Og så vil jeg lige slå et slag for shoppens bøger. Skal man give advents- eller kalender-

gaver til børn eller voksne, er der gode bøger at hente til en meget fornuftig pris. Og 

rundt omkring på shoppen er der selvfølgelig også mange andre ting, der er velegnede 

til små gaver. 

Med ønsket om en god før-jul 

Gitte, Genbrugslopper 
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