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Takk for innsatsen!

Vi legger snart bak oss et annerledes,
uforutsigbart og rart år.

Dette har som dere vet ført til både mer-
arbeid og nedstengning i perioder. Det er
rørende og inspirerende, for ikke å si impo-
nerende at dere, - midt i alt - står på, og har
vist fleksibilitet og trofasthet!

Arbeidet som vi sammen driver lokalt og
internasjonalt er viktig, og jeg ønsker å

takke dere for alt dere bidrar med! Sten for
sten bygges kontakter i nærmiljøet, og krone
etter krone forvaltes i bistands- og misjons-
prosjekter. Takk for at dere er med på dette
arbeidet!

Jeg ønsker dere alle en velsignet advents- og
julehøytid og det beste for året som kommer.

Mvh
Øystein Frøysa, Økonomileder NLM

Et glimt av hva du er med på: Det er friminutt på en skole i kommunen Meda Wolabu i Etiopia,
en skole der NLM er med på prosjektet "School Clubs". Det ser kanskje ikke så uvanlig ut, men dette
er et bilde av en bedre fremtid – for både enkeltmennesker og for et helt lokalsamfunn.

Jule-rekord!

Julebutikken i Stjørdal
(på ca 1300m2) bidro til ny
ukesrekord for en ordinær
ukesomsetning i vår kjede.

Uke 47 havnet de på
fantastiske kr 219.334,-

Ny folder er kommet

Det er laget en ny generell
folder for NLM Gjenbruk.
Denne er
sendt ut til
alle, og vil
erstatte «fol-
deren med
gutten» etter-
hvert som
denne går
tom.

SMITTEVERN
Det er svært viktig at

man i hver enkelt butikk
sørger for at smittevern-
tiltakene overholdes.
Er du i tvil om noe,
så ta kontakt med
administrasjonen!

ØKONOMI
Omsetning (avstemt)
t.o.m. okt 2020 er
Kr. 66.394.933,-
En oppgang fra

fjorårets omsetning på
Kr 58.202.395,-

FINN.NO
Kontakt Jørn -

jjohansen@nlmgjenbruk.no
hvis du har noe spesielt
som du vil prøve å selge
på finn. Huske gode

bilder, hva som skal stå i
annonsen, ønskelig pris,
og om varen kan sendes.

Visste du at...
• Trafikken inn på
nettsiden gjennom

Google i November 2020
er mer en doblet fra i fjor?

• En annonsekampanje på
Facebook for Fredrikstad
nådde hele 117 000
mennesker i en radius
på 30 km fra butikken.

• Vi når flere og flere
unge mennesker gjennom
sosiale medier. Det betyr
at det vi driver med er

relevant og fremtidsrettet!

GJENBRUKSNYTT
GJENBRUKOG MILJØ under fanen VERDEN FORKRISTUS

Har du tips
eller innspill?
Send dem til

oss!
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ADMINISTRASJONEN
Tlf 40 44 34 50 / post@nlmgjenbruk.noÆre være Gud i det høyeste, og fred på jorden blandt

menneske Gud har glede i!

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin
sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det
var ikke husrom for dem.

8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og
holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel foran
dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel.
10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor
glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Da-
vids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere
skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var
engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

14 «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Så vil jeg på slutten av året, takke på vegne av alle de som får et bedre
og mer bærekraftig liv på grunn av innsatsen dere legger ned. 2020
ble det mest krevende året vi har vært gjennom i vår 15 årige historie,
men slik det ser ut, også vårt beste. Vi får være med i en bransje som
er i vinden som aldri før, og som har fremtiden foran seg.
TUSEN TAKK! (Og GOD JUL!)

Bjarte har ordet:

Gjenbruk har en positiv virkning
på miljøet og ressursforvaltning
globalt og skaper inntekter for
ideelle formål. Sammen tar vi
miljø- og samfunnsansvar.
Man trenger ikke alltid tenke

stort, som Vestre Åmli Misjonsfo-
rening er et eksempel på. Vestre
Åmli Misjonsforening, med pri-
mus motor Siv Eppeland leste vår
reportasje i UTSYN og så en mu-
lighet til å skaffe penger til lokale
aktiviteter gjennom misjonsfo-
reningen. Mannen er også til god
hjelp med det praktiske, for det er
et stykke arbeide som skal gjøres
over tid. Så vi kan kalle det er
familieprosjekt.
Tre bokser skal plasseres ut i

Åmli som skal tømmes av fri-

villige mot kompensasjon, og ko-
mmunen er med på laget og gir
plass. Vi fant en praktisk løsning
der vi har logistikk noen mil unna
og Eppeland stiller lager til dispo-
sisjon og NLMMiljø henter klær i
bur når lageret er fullt. Det er
enkelt å trekke burene inn på
bilen.
NLM blir på denne måten

synlig lokalt, og innbyggerne får
igjen et tilbud å levere tekstiler,
som den eneste aktøren i Åmli. Så
er det en fin måte å skaffe
engasjement og inntekter til loka-
le aktiviteter gjennom misjonsfo-
reningen. Slik blir vi synlige på
plasser vi ellers ikke kunne være
til stede. Vi gleder oss til å set-
te i gang samarbeidet.

Nytt fra NLM Miljø

Kveldsåpent
Verdal: For å imøte-
komme kunder og
givere som ikke har
mulighet til å
oppsøke butikken
torsdager og fre-
dager mellom kl.11-15 (vår reduserte åpnings-
tid), har noen av de frivillige sørga for å åpne
butikken på kveldstid. I løpet av høsten har det
vært mulig å handle på kveldstid en onsdag per
måned, fra kl.17-20 Kundene har kommet i jevne
strømmer, og giverne likeså. Positive og for-
nøyde kunder vil vi gjerne ha, og dette tilbudet
er svært godt mottatt. På denne måten har det
også vært enklere å få frivillige som fortsatt står i
jobb til å engasjere seg. Det er ingen tvil om at
kveldsåpen butikk i Verdal er populært.

Flere klikk!
Kristiansand: Vi har satset på enda
bedre (og flere) bilder til Facebook
og Instagram. Vi ser raskt at, med
gode bilder, godt oppsett, god
bakgrunn, og der mennesker er
med på bilder, får vi veldige
mange flere klikk på Facebook!
Flere kunder har kommet til butikken med
bakgrunn i produkter de bare Mååå ha:)

Rekord på Fagerens!
Fagernes (Sareptas Krukke): Vi fikk
omsetningsrekord i november! Med kun 12
åpningsdager ble omsetningen 88.503 kr i vår
200kvm store (lille) butikk – og det er et snitt på
7375 kr/dag. Nå satser vi på millionomsetning
neste år! Til deg som ber - 3.desember er en
meget viktig dato for oss - vær gjerne med å
be om at Guds vilje må skje på denne dagen.
Tusen takk! 15 års jubileet vårt ga oss ekstra
inspirasjon og mye gratis reklame med den fine
reportasjen i lokalavisa Valdres.

Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene
Omatt har som formål å være en nasjonal interesseforening som
skal fremme ideelle gjenbruksaktørers interesser i forhold til
myndigheter og statlige etater og inngå samarbeidsavtaler med
disse til beste for medlemmene. NLM Gjenbruk er en av
initiativtakerne til bransjeforeningen, og er i dag en av
organisasjonens medlemmer. Daglig leder Magne Rydland, og
konstituert styreleder Tommy Eriksen har nå spilt inn flere forslag
til regjeringens arbeid med en nasjonal handlingsplan for
bærekraftsmålene. Blant disse er:

• Fritak for MVA på brukte varer fra butikk dersom varene er
mottatt vederlagsfritt.

• Fritak for betaling på avfallsstasjonene for sortert avfall
• 0% arbeidsgiveravgift for ansatte med ansvar for oppfølging
og tilrettelegging av frivillighet og mennesker på tiltak

• Fri handel av brukte varer og rene innsamlingsløsninger for
tekstiler til gjenbruk

Politisk gjennomslag for dette vil gagne både miljøet og
gjenbruksbransjen som helhet.


