
Nyhedsbrev, januar 2019 

Vær velkommen ... 

Lillejuleaftens dag fik jeg en mail: ”Har du stadig den flettede kurv, der er inddelt 

i fire rum?” Det kunne jeg svare ja til, og spørgeren ville gerne komme og hente 

den med det samme. Det viste sig, at han og hans hustru havde haft sådan en 

kurv gennem hele deres ægteskab, og de havde altid brugt den til juleknas og 

julesmåkager. Men for en halvt års tid siden var deres hus brændt og dermed 

også kurven. Nu var det jul, og så savnede de den altså, så den var heldigt, at 

han fandt den hos Genbrugslopper. Den blev pakke godt ned i den medbragte 

pose, og jeg sagde tak for handlen til en mand, der glædede sig til at komme 

hjem og overraske sin bedre halvdel :-) 

Det var en dejligt måde at gå ind i julen på, og det er da også en af grundene til, 

at jeg synes, det er sjovt at have en loppeshop. 

Jeg fik en anden mail i juledagene - helt fra USA - fra Joan, der ville spørge om 

det kunne lade sig gøre at få tilsendt en sukkerskål, hun havde set på loppe-

shoppen; se fotoet til højre. Den er fra Eslaus stel Porzana, og i hendes familie 

bruger de dem som dessertskåle. 

Jeg bekræftede, at jeg kunne sende og skrev til hende, hvordan hun kunne be-

stille og betale. Det blev til flere mails, for der var andre dele, hun gerne ville ha-

ve mig til at holde øje med, så hun sendte beskrivelser og fotos. Jeg ved godt, 

det ikke er usædvanligt, men jeg synes alligevel, det er sjovt, at der sidder én på 

den anden side af jorden og ved meget mere om Porzana-stellet, end jeg gør :-) 

Der har været gang i handlen i hele december, så jeg har også været på indkøb, 

og jeg synes, jeg har købt rigtigt godt ind. De nye varer kommer på shoppen i 

løbet af januar, men du kan allerede se nogen af dem her. Jeg håber, du kan 

lide dem :-) 

Med ønsket om et rigtigt godt år 2019 :-) 

Gitte, Genbrugslopper 
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