
1

GJENBRUKSNYTT
GJENBRUKOG MILJØ under fanen VERDEN FOR KRISTUS

AUGUST 2020NLM GJENBRUK

MARKED & INFO
Alt som har med
markedsføring,

informasjon, annonser,
facebook, instagram
mm, sendes nå
på epost til:

post@nlmgjenbruk.no

ØKONOMI
Omsetning t.o.m. juni
2020 (ikke avstemt) er

Kr. 26.647.828,-
En nedgang fra

fjorårets omsetning på
Kr 33.318.680,-

NYTT OM NAVN
Da er det en glede å
ønske Vidar Nilsen

velkommen i en ny rolle
som (frivillig) Distrikts-
konsulent for Lillesand,
Kristiansand og Mandal.

Hva var formålet?
Det er snart 15 år siden NLM
Gjenbruk (tidligere Misjons-
sentralen Gjenbruk) åpnet sin
første butikk. Men hva var
egentlig formålet fra starten?

Nr.1 var å skape en lokal møteplass hvor
folk kan møtes og relasjoner bygges og, som
kan få en positiv livsforvandlende betydning
for mennesker. Derfor har butikkene en
kaffekrok hvor det servers gratis kaffe og
vafler.

Nr. 2 var å skape midler til NLM sitt bi-
stands- og diakonale arbeid over hele ver-

den. Derfor prøver vi å drive så gode butik-
ker som mulig for slik å kunne hjelpe så
mange som mulig.

Nr. 3 var å selge varer til lave priser slik at
folk med begrenset økonomi. Derfor har vi
lave priser på ordinære bruksting, mens ting
av samlerverdi prøver vi å prise fornuftig
slik at ikke oppkjøpere stikker av med hele
gevinsten.

Nr.4 har vokst frem til å bli viktigere og vik-
tigere. Gjennom driften av våre butikker så
påvirker vi direkte eller indirekte så godt
som alle verdens bærekraftsmål.

A4 Mal for
butikkplakat

Det er utarbeidet en mal i
Word for mekking av bu-
tikkplakater. Den kan lastes
ned og printes ut lokalt.
Du finner den (under pro-
filmanualen) på:
nlmgjenbruk.no/profil/

Hånddispenser

For de av dere som venter
på håndispenser, så skal
de etter planen ankomme
nå i august. Ved eventuelle
spørsmål, send en e-post til:
jjohansen@nlmgjenbruk.no

Finn.no

Har du noe spesielt, eller
noe av høyere verdi? Noe
du tenker burde vært lagt
ut på finn.no for å nå et
bredere publikum? Send
bilde(r) og informasjon til
Jørn Johansen per e-post:
jjohansen@nlmgjenbruk.no

Har du tipseller innspill?Send dem til
oss!

Sveinung Lianes - som dro det hele det i gang.
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Tlf 40 44 34 50 / post@nlmgjenbruk.noGode medarbeiderfellesskap

har oppstått i kjølvannet av at vi
driver butikkene våre. Fellesskap
som får bety mye for den enkelte
frivillige. Mange av våre frivillige
er fortsatt med, 15, 14, 13, 12, 11,
10.....år etter at de startet i gjen-
bruk. Å være del av ett fellesskap,
treffe andre mennesker, gjøre noe
meningsfullt, hjelpe andre, slippe
å sitte alene, bruke kropp og hode
er faktorer som folk trekker frem
når de forteller hvorfor de er med i
NLM Gjenbruk. Jeg tror det er sum-
men av mange faktorer som gjør
at vi i dag 15 år etter oppstart har
1800 frivillige som daglig og uken-
tlig stiller opp, og hvor en sammen
kan jobbe for gode formål.

NLM Gjenbruk er ett flott diako-
nalt arbeid. Bare det at butikken
eksisterer og åpner dørene lokalt
der butikken ligger, får bety noe
positivt for frivillige, givere,
kunder, og mottakere av de midler
vi generer, rundt om i verden.

Høyest mulig profitt var ikke
hvorfor man startet NLM Gjen-
bruk, derfor tas det valg og gjøres
prioriteringer, som ikke bare hand-
ler om høyest mulig overskudd.
Men vi ønsker å ta grep, gjøre prio-
riteringer, endringer, ja drive nød-
vendig innovasjon for å drive best
mulig, og kunne hjelpe enda fler.

Ett godt samspill mellom, NLM,
NLM Gjenbruk sin administrasjon,
frivillige distriktskonsulenter og de
frivillige i butikkene er det som
skal til for fortsatt lykkes med å
drive gode butikker og rekruttere
nok nye medarbeidere til fortsatt
drift i årene fremover.

TUSEN TAKK til alle våre fri-
villige medarbeidere, våre nye
frivillige distriktskonsulenter, men
også til de ansatte i NLM Gjenbruk
som også jobber samvittighetsfullt
hver dag til det beste for NLM
Gjenbruk.

Bjarte har ordet:

Samarbeide med
Landbrukstjenester
For å avlaste ved behov der vi ikke
har frivillighetsmiljøer har NLM Mil-
jø inngått avtale men Landbrukstje-
nester. Vi har tidligere god erfaring i
Sandefjord og de to første lastingene
med Akershus Landbrukstjenester
gikk veldig bra, og begge parter er

godt fornøyd. På bildet ser vi Anne
Kine og Andres i full gang med å laste

slep for eksport (munnbind tatt av
for fotoseansen).
Frivilligheten ved lasting er viktigst
og vi opplever å få god hjelp mange
plasser i landet og berømmer arbei-
det knyttet til Gjenbruksbutikkene.

Overgangen til grønn økonomi
Det er stor aktivitet på mange plan i
Norge rundt overgangen til grønn
økonomi. Regjeringen har som mål
om at «Norge skal være foregangs-
land i utviklingen av en grønn, sir-
kulær økonomi som utnytter ressur-
sene bedre», og det skal utarbeides
en nasjonal strategi for sirkulærøko-
nomi. NLM Miljø og NLM Gjenbruk
løfter fram kunnskap om gjenbruk,
både i form av butikkene, eksport av
kvalitets-butikkretur og innsamling
for gjenbruk. Deloitte jobber på ve-
gne av Regjeringen for å sammenstil-
le eksisterende kunnskap og identifi-
sere relevante kunnskapshull. Da er
det ekstra kjekt å vise til arbeidet som
skjer i NLM Gjenbruk, for økt gjen-
bruk har en direkte positiv effekt på

ressursforvaltning på kloden og posi-
tiv påvirkning på miljøet.
NAV samarbeide
Et annet viktig område for NLM Mil-
jø er samarbeide med NAV som nå er
i støpeskjeen og skal piloteres. NLM
Miljø ønsker være med å løfte men-
nesker og vil fra høsten tilby kvalifi-
sering hjelpemann på bil ved tøm-
ming av bokser på Østlandet. Et ar-
beide med stor mening som vi ser
fram mot skal starte opp.

Eksport under pandemien
Selv om koronapandemien er under
kontroll i Norge per d.d preges fort-
satt eksportarbeidet av pandemien. I
juni lastet vi fra Sandnes, Kløfta og
forbereder Sandefjord, Kleppestø,
Hamar og Ålesund. Signalene er noe
bedre for høsten, mer vi er forberedt
på tilbakeslag da pandemien påvirker
Sentral- og Øst Europa. Selv om det
er krevende i denne perioden, ser vi
lyst på framtiden og bedre resultater i
regnskapene. Vi er på rett vei.

Nytt fra NLM Miljø

VÅRE BUTIKKER
skal være unike, kreative og sosiale

møtesteder, hvor nye bånd knyttes og gamle
forsterkes - på tvers av kultur, etnisitet og
samfunnslag. Lokale kraftsenter, hvor

kunder og frivillige sammen bidrar ved at
overskuddet går til prosjekter innen skole,
helse og vann i den fattige delen av verden.
Vi kaller det sosialt entrepenørskap. Dette er

grunnlaget for at NLM Gjenbruk
SKAPER BÆREKRAFT.


