
Nøkkelen til drift i vår gjen-
brukskjede, er frivillighet.
Da passer det bra at 2022
er “Frivillighetens år”.

Året er forankret i regjeringens Fri-
villighetsmelding. Det er Frivillighet
Norge som har fått ansvaret for å
planlegge og koordinere innsatsen
rundt året. Frivillighet Norge skriver
på sine nettsider: “Frivillighetens år
2022 skal feire Norges viktigste
lagarbeid! Alle lag, foreninger, fri-
villigsentraler, kommuner og andre
samarbeidspartnere inviteres med til å
synliggjøre og aktualisere frivilligheten,
øke kjennskap og anerkjennelse og til å
få flere med!”

Mange av dere har spurt “alle” dere
kjenner og gjort en kjempejobb for å få
flere med. En del av butikkene våre har
også hatt medarbeidere via språkopplæ-
ring, kriminalomsorgen og lignende,
med varierende resultater. I følge
Frivillighet Norge, er 61 prosent av
Norges befolkning allerede involvert i
frivillig arbeid på et eller annet plan.
Av de resterende 39% som ikke er
involvert i frivillig arbeid, stiller 20%
seg positive til å bli frivillige. Denne
gruppen utgjør rundt 500.000 nord-
menn!Dessverre svarer hele 79 %
av de som ikke har vært frivillige

i løpet av de siste 12 månedene at
de heller ikke har blitt spurt.

Vi har sentralt brukt frivillig.no for å
rekruttere frivillige utenfor våre “kjerne-
tropper”. Det har gitt oss relativt god
respons. Vi vil fortsette med å se på
alle muligheter for å rekruttere flere
frivillige til vårt viktige arbeid. Og
husk: det er mye enklere å rekruttere

nye til et arbeid der de som deltar stor-
trives, og hvor bevistheten om å være
med på noe viktig - å utgjøre en reell
forskjell - er levende tilstede!

Vår gjenbrukskjede har et tydelig kris-
tent fundament. Derfor er det viktigste
av alt, at vi ber høstens Herre om å drive
ut og reise opp arbeidere også til
dette viktige arbeidet i misjonen.
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Skaper bærekraft
For noen år siden faset vi ut

«Vi har alt, men ikke alltid» til
fordel for «Vi skaper bærekraft».
Flott om vi bevistgjør hverandre

på dette i butikkene :-)

Prosjekter
Stavanger vil etter planen åpne

lørdag 15. Jan, og det jobbes på for
å gjøre finpussen. I tillegg ligger

Volda, Hamar og Fagernes på
blokka. Mer info kommer...

Frivillighetens år

Noen av de frivillige i Elnesvågen, rett før gjenåpning av “ny” butikk, april 2021.

Økonomi 2021 2020 Endring

Omsetning Jan–Nov kr 77 187 140,00 kr 73 636 680,00 kr 3 550 460,00 4,8 %

Resultat Jan–Nov kr 32 220 783,00 kr 33 527 022,00 -kr 1 306 239,00 -3,9 %

Billig reklame
Vi minner hverandre på i et nytt

år, at den beste og billigste måten
å reklamere på, er helt gratis:

Se og møte kunden på en
hyggelig måte!

(Økte utgifter - hvorav strøm alene utgjør 1 million - samt manglende aktiveringer forklarer noe av nedgang i resultat.)



Før jul kom det inn noen spesielle poser i en av
boksene våre: klær fra Camilla Phil til en anslått
samlet (ny) verdi på rundt kr. 100.000,-! Det er intet
mindre enn fantastisk å se en slik givervilje, og det
viser samtidig potensialet for boksene våre.

En skikkelig julegave i boks
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I 2022 skal vi som sosiale entreprenører bidra enda mer til en sosial,
økonomisk, miljømessig og evig bærekraft, lokalt og globalt. NLM
Gjenbruk bidrar direkte og indirekte inn mot de aller fleste av
verdens 17 bærekraftsmål.

1.Møteplasser hvor folk kan møtes og vi kan bidra inn mot en av sam-
funnets store utfordringer, ensomhet. Mange oppsøker våre butikker/
møteplasser for å treffe andre mennesker og vi vet hvor stor betydning
det har for disse.

2. Butikker som genererer betydelig med midler til gode diakonale og
bistands prosjekter innen skole, helse og vann i Asia, Afrika og Sør
Amerika. Vi vet at dette får livsforandlende betydning for mennesker
og samfunn.

3. Gjennom gjenbruk av varer som forlenger levetiden, erstatter nykjøp
og forhindrer at gode varer, som tekstiler, nips og møbler blir til avfall
får vi bidra betydelig til det som er bra for jordkloden og de som kom-
mer etter oss.

4. Gjennom stor frivillighet får pensjonister og andre med en eller an-
nen form restarbeidsevne mulighet for fellesskap og meningsfylt arbeid.
Vi er også en arena hvor folk fra friomsorgen kan sone i butikkene, våre
nye landsmenn får språktrening og folk fra NAV systemet får arbeidstre-
ning. Frivilligheten vår må trekkes spesielt frem, ca 1800 mennesker leg-
ger ned en fenomenal innsats hvert år. Kongen beskrev frivillighet som
en bærebjelke i samfunnet.

NLM Gjenbruk er en formålsbasert og kundefokusert virksomhet basert
på frivillighet. Det legger føringer for hvordan virksomheten sin infra-
struktur ser ut, driftes og utvikles. Formålet vårt er så mye større enn
både selskapet og vi som jobber der. Vi jobber for noe større enn oss
selv. Fritt gjengitt sa vel Kongen noe slik i sin nyttårstale: "Hver og en av
oss kan bety en forskjell i andre menneskers liv". Fokuset hans er viktig,
vi som enkeltpersoner kan alle bidra, ingen av oss kan løse alt, men vi
kan alle bidra litt og til sammen kan det bety en enorm forskjell for
mennesker og miljø.

NLM Gjenbruks bunnlinje består av de 5 p'er:
Purpose - People - Planet - Profit - Passion

Det er så mye mer enn økonomisk profitt som NLM Gjenbruk skal måles
på hvert år. Vi skal bidra til at alle kan legge om til en bærekraftig livsstil
og at de som ønsker kan få del i en evig bærekraft.

Ønsker alle et godt og bedre bærekraftig år.

Bjarte har ordet:
Kjære, gjenbruksvenner

NLM Miljø hadde et godt år i 2021, og vi har
befestet vår posisjon i Norge. Vi vokser i antall
utplasserte bokser og i innsamlet volum.

Med anbudet vi vant mot Oslo kommune med
100 nye bokser i området Oslo Vest medfører
at vi vokser også i 2022. I denne forbindelsen
øker vi nå personalgruppa med 2 nye sjåfører.

Som en miljøbedrift har vi valgt å gjøre inn-
hentingen i Oslo med bruk av hel-elektriske
kjøretøy. Dette er spennende og vil gi oss vik-
tig erfaring om dette er bra både for miljøet og
økonomien.

Vi flytter nå vårt Sandefjordlager til et nytt la-
ger i Larvik fra mars 2022, samtidig som vi
søker etter et nytt lager i Oslo for å sikre effek-
tiv innsamling av de nye varene fra Oslo.

Facebook / Instagram
Vi minner om dokumentet

«Foto-tips-del2». Dokumentet gir
konkrete tips til inspirerende og

engasjerende publisering av varene
i butikken. Vi ber alle (med FB / IG

ansvar) om å lese dette dokumentet.
Dokumentet ligger tilgjengelig på:

nlmgjenbruk.no/profil

Nytt fra NLM Miljø
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Butikk-Quiz
Vi tar med en liten quiz

Når jeg står i kassen og er ferdig for dagen,
oppgjøret er gjort og jeg forlater kassen

– må jeg huske å:

A: Avslutte kasseprogrammet (PC-kasse)

B: La kasseprogrammet være åpent / aktivt

Riktigsvar:
B:Lakasseprogrammetværeåpent/aktivt

Nårkasseprogrammetlukkesellerkassenslåesav,
misterregnskapfjerntilgangtiltall/oppgjør.


