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Omatt-kurs
Vi minner om at Omatt har

dagskurs på følgende dato/sted:
• 4. okt - Molde

• 15. nov - Kristiansand
Se omatt.org for mer informasjon

og påmelding!

Tidenes gjenbrukskupp

Tapio Wirkkalas
Kantarelli vase

Økonomi 2022 2021 Endring

Inntekt Jan–Juni kr 43 369 449 kr 34 464 898 kr 8 904 551 25,8%

Resultat Jan–Juni kr 16 706 495 kr 10 031 338 kr 6 675 157 66,5%

Kjøpt for 70 kroner - solgt for
675.000 kroner.

Mange av dere har allerede fått med
dere den mildt sagt sensasjonelle his-
torien om kunden som kjøpte en vase i
butikken vår i Kristiansand for 70 kro-
ner, og vasen endte opp på auksjon og
solgt for 675.000 kroner. Historien ble
slått opp i ganske mange medier tid-
ligere i sommer.

Selv om det krever en spesiell kompetan-
se for å gjenkjenne og verdsette slike
spesielle objekter, så er det likevel en
vekker i forhold til det å ta en dobbelt-
sjekk på bakrommet (og kanskje et lite
søk på nett) hvis man aner at man har
noe spesielt i hendene. Historien har
likevel gitt oss veldig mye omtale og
publisitet (som har en stor verdi i seg
selv), og kanskje gjort at mange har vært
på skattejakt i våre butikker i sommer!

Visste du at...
...en ny retrobølge gjør at utvalgte
VHS-filmer omsettes for tusenvis
av kroner. Det er spesielt utgaver
fra de små selskapene Knockout

og Trytel som er verdifulle.

Prosjekter
Nå er det Hamar som har

hovedfokuset. Åpningen er satt til
lørdag 1.okt. I tillegg forberedes
lokalene i Volda. Åpningsdato i
Volda er foreløpig ikke satt.

SISTE MULIGHET!

Det er nå siste mulighet for å melde
sin interesse for turen til Oman! For
mer informasjon og påmelding:
iwannago.no/gruppeturer



Sommeråpent i sommerbyer
Sol, sommer og Sørlandet klinger godt! Butikkene i sør har hatt
godt besøk i sommer, og flere av dem har opplevd både dags- og
ukesrekorder!

Vi ser at turister – spesielt på gråværsdagene – setter pris på at vi
har åpent og tar seg god tid i butikkene !

Hermed er oppfordringen sørfra gitt: ha så mye åpent som mulig
om sommeren!
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Nytt fra NLM Miljø
Håper alle har hatt en god sommer.

Vi vet alle at det vi jobber med i Gjenbruken har stor betydning for
menneskers liv. Som misjonsorganisasjon med mottoet «verden for
Kristus» ønsker vi dypest sett at mennesker skal få bli kjent med Jesus.

Dere, Gjenbruken sine fantastiske frivillige sitt møte med givere, kun-
der og fellesskapet man har i butikken, er med å forbygge og bekjempe
ensomhet, som er en av de største utfordringer samfunnet har å hans-
kes med. Vi ønsker å gjøre enda mer på dette området, og forhåpentlig-
vis sammen med eierorganisasjonen, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi bidrar med betydelige summer som får bety noe positivt i mennes-
kers liv i tre verdensdeler. Så driver vi jo faktisk med gjenbruk, som
bare blir viktigere og viktigere med tanke på å ta vare på skaperverket
og samtidig ta på alvor at det ikke er ubegrenset med ressurser på jord-
kloden. Gjenbruk er noe verden må lykkes med.

Det er ikke bærekraftig med ensomhet eller at barn ikke får gå på skole,
får helsehjelp eller rent vann. Vi i Gjenbruken kan være med å bety en
reell forskjell også i fremtiden. Men det vil kreve utvikling og innovas-
jon av det vi holder på med, og fremover så vil det nok skje litt forskjel-
lig. Skal vi lykkes med dette, så må vi alle være med å bidra.

Alt til det beste for det flotte arbeidet vi gjør i Gjenbruksvirk-
somheten til Misjonssambandet.

Millionomsetning for eksporten
Etterspørselen etter varer fra NLM
er økende og vi kan vokse videre fra
700 bokser utplassert. Eksport-
inntektene for juni og juli har pas-
sert millionen i hver måned.
Innsamling og eksport av butikkretu-
ren gjør at butikkene kan satse på tek-
stiler. Vi tar hånd om hele verdikjeden.

Janne kjører truck og har lastebil-
lappen.

Da Thor Arne Bjerke valgte å slutte
og startet i ny jobb har vi ansatt en
erstatter. Janne Høydal Aksnes, som
er vår første kvinnelige ansatte. Det
er vi stolte av, og vi ønsker rekruttere
flere kvinner på laget. Janne er godt
i gang. Gjenbruken har tatt godt
imot Janne og hun trives med opp-
gavene og det kollegiale.
Thor Arne var den første vi rekrut-
terte i selskapets spede begynnelse
og en viktig del av vår historie. Vi
takker Thor Arne for det betydelige
arbeidet som han har lagt ned.

Leonidas Mamani, kommende «kirkepresident» for vår
samarbeidskirke i Peru, avbildet på Generalforsamlingen

til Misjonssambandet i sommer med to poser
«Bærekraftig Kaffe» fra nettopp Peru!


