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Ny kvalitetsgenbrug skaber fælleskab i Valby  
 
I Valbys nye genbrugsbutik Loppeshoppen på Valby Langgade 72, der åbner den 10. juni kl. 10.00, kan man gøre meget 
mere end et godt fund. Her vil man skabe et socialt fællesskab i lokalområdet, en stærk frivillighedskultur og kreative 
fællesskaber.  
 
Danskerne køber i stigende grad tøj i genbrugsbutikker, når garderoben skal opdateres. Det har man også mærket hos 
Diakonissestiftelsens Loppeshop, der har eksisteret i mere end 40 år i krydset mellem Søndre Fasanvej og Peter Bangs Vej 
på Frederiksberg. Derfor åbner stiftelsen nu en ny Loppeshop i Valby, der slår dørene op for stort åbent hus arrangement 
fredag den 10. juni kl. 10.00 med efterfølgende åbningstale af Diakonissestiftelsens adm. direktør, Anne Mette Fugleholm 
kl. 16.00. Hele dagen vil være fyldt med festlige konkurrencer og lidt godt til ganen. 
 
Loppeshoppen i Valby vil være bygget op på det samme stærke værdigrundlag som butikken på Frederiksberg. Her skal 
man kunne gøre et godt fund – og en forskel for nærmiljøet.  
 
- Vi har længe ønsket at åbne en ny butik i Københavnsområdet, og endelig har vi fundet det helt rigtig lokale her i Valby. 
Loppeshoppen er en modebutik med unikke genbrugsfund og brugsgenstande udvalgt i forhold til tidens trends. Men 
butikken er i lige så høj grad rammen for et lokalt fællesskab. Her kan folk mødes og udfolde deres kreativitet, nyde en kop 
kaffe og opleve et nærvær, man måske ikke har ellers i sin hverdag, siger Trine Høst, projektleder og ansvarlig for 
Loppeshoppen i Valby.  
 
Loppeshoppen er en non-profit butik, hvor overskuddet bidrager til Diakonissestiftelsens sociale projekter, der tæller 
kreative, sociale værksteder, støtte og sjælesorg for udsatte, mentorordninger og andre fællesskabsfremmende projekter 
drevet af frivillige. Diakonissestiftelsen har i mere end 150 år leveret pleje- og velfærdsydelser i form af bl.a. 
hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare, sundhedsuddannelser og et nybygget byhospice.  
 
Bygger på frivillige 
Netop de frivillige er afgørende for Loppeshoppens succes. Det er udelukkende frivillige, der står for sortering af tøj, 
butikkens drift og salg. Fælles for alle er, at de er der for at gøre en forskel. Det er helt afgørende for den oplevelse, man 
får, når man besøger Loppeshoppen, mener Trine Høst: 
 
- Når man har et projekt, der bliver drevet af frivillige, så mærker man, hvordan noget større opstår. Folk er her ikke af 
økonomiske interesser, men fordi de er drevet af et brændende engagement i at hjælpe og gøre en forskel. Det betyder 
utroligt meget for den kultur vi har, og det smitter af på både kollegaer og kunder. Jeg håber, at borgerne i Valby vil være 
med til at støtte op om Loppeshoppen enten som frivillige, med donationer eller som kunder. Alle er velkomne, siger Trine 
Høst.  
 
Alle kan donere tøj til Loppeshoppen i den blå container, der er opstillet lige rundt om hjørnet af butikken på Erik Ballings 
Vej. Tøjet til butikken udvælges af frivillige, og tøjet, der sorteres fra, doneres videre til andre organisationer for at sikre, at 
alle donationer skaber nytte.  
 
Loppeshoppen i Valby vil i begyndelsen have åbent torsdag og fredag kl. 10 – 17.30 og lørdag fra kl. 10 – 14. 
 
--- 



For mere information kontakt: 
Charlotte Correll, Help PR & Kommuniktation 
M: 2679 7377 
E: charlotte@help-pr.dk 
 
Projektleder Trine Høst 
M: 6011 1795 
E: trho@diakonissen.dk 
 
Om Diakonissestiftelsen 
Diakonissestiftelsen er en af Danmarks førende velfærdsaktører. De leverer pleje- og velfærdsydelser af høj faglig kvalitet i 
form af hjemmehjælp, plejehjem, bofællesskaber for psykisk sårbare og et nybygget byhospice. De uddanner fremtidens 
sundhedspersonale og har senior-, ældre- og studieboliger i et helt unikt, fællesskabsfremmende miljø midt på 
Frederiksberg i synergi med børneinstitutioner, genbrugsbutikker, kirkelige og kulturelle tilbud og en blomstrende 
frivillighed.  

 
 
 
 
 


