
JANUAR 2023

Økonomi 2022 2021 Endring

Inntekt Jan–Nov kr 86 961 571 kr 77 187 140 kr 9 774 431 12,7%

Resultat Jan–Nov kr 39 322 424 kr 32 222 594 kr 7 099 830 22%

Visste du at...
Det globale markedet for brukte
klær vil de neste tre årene vokse

tre ganger raskere enn det globale
(kles)markedet totalt sett - i følge

GlobalData.com.

Kurs i kjøreatferd
Vi minner om at butikkene skal
ha fått e-post om digitalt kurs i

kjøreatferd (for sjåførene). Skulle
du ha spørsmål, ta kontakt med

Tommy (teriksen@gjenbruken.no).

GJENBRUKEN

Etter to krevende år var vi spent
på hvordan 2022 ville gå.

Hadde vi nok frivillige medarbeidere?
Ville alle butikkene åpne som normalt
igjen? Ville kundene komme tilbake?
Hvordan ville omsetningen bli? Det
gleder oss stort at det har gått over all
forventning! Vi er nå tilbake på 35 åpne
butikker, med ca. 1800 frivillige me-
darbeidere som har arbeidet ca.
380.000 timer.

Både omsetningen og resultat ligger an
til å bli svært godt, kanskje ny rekord?
Gjennom dette har vi skapt flere titalls
millioner til Misjonssambandets ulike
prosjekter over hele verden, samtidig
som vi har gjort noe bra for miljøet. Når

vi vet at en dongeribukse (ifølge fram-
tiden i våre hender) har et klimaavtrykk
på ca. 33,4 kg Co2, kan vi kanskje anta
at vi sparer miljøet for 50 millioner kilo
Co2, som tilsvarer å kjøre ca. 200
millioner kilometer med bil! I tillegg
skaper vi en viktig lokal møteplass.

I det nye året som kommer ligger
det mange spennende ting foran
oss. Vi skal i løpet av året gjennomføre
navne-justeringen til Gjenbruken. Vi
skal ha et fokus på rekruttering av nye
medarbeidere i butikkene for å sikre
bærekraft i arbeidet i årene fremover.
Vi skal utvikle et bedre program for
mottagelse og opplæring av nye me-
darbeidere, og slik sikre at nye med-
arbeidere finner sin plass og rolle i virk-

somheten. Vi skal jobbe aktivt for å øke
omsetningen ytterligere, blant annet
gjennom målrettet markedsføring og
økt fokus på giveren. Ikke minst skal vi
også i større grad konkretisere den po-
sitive effekten virksomheten vår har for
miljøet, slik at vi kan få større gehør i
samfunnet for at vi trenger gode ram-
mebetingelser for virksomheten.

Vi gleder oss over et nytt år, og vi vil
hilse det nye året med et vers fra Mat-
teus 5,16: «Slik skal dere la lyset deres
skinne for menneskene, så de kan se de
gode gjerningene dere gjør og prise
deres Far i himmelen.» Tusen takk for
at dere er med, og gjennom deltakelsen
er lys for mennesker både lokalt og
globalt.

Ca 380.000 frivillig-timer lagt ned over hele landet - blant annet i Gjenbruken Volda. Bildet fra åpningen nylig.

Merknader: 1. Tallene er å anse som midlertidige da regnskap dessverre ikke er ferdige med avstemming for november. 2. Nov. og des. i 2021 ble korona-
støtten bokført, noe som medfører en stor økning i inntekter i 2021 i samme periode. Selv uten støtte for 2022 ligger vi vesentlig høyere enn i fjor.

380.000 timer i 2022
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Bjarte har ordet: Nytt fra NLM Miljø
1600 tonn innsamlet i 2022!

2022 ble et rekordår. Den samlede eksporten ble på
1600 tonn (derav 225 tonn butikkretur). 105 semi-
trailere er sendt til Europa, primært til Polen, for
nøye sortering til gjenbruk og resirkulering ut fra
kvalitet. Det er ufattelig mange plagg som nå skal
finne sin nye eier, eller bli til nytt garn eller spunnet
til ny tråd ol. Det som ikke kan anvendes fordi det
har malingsflekker eller oljesøl på seg, eller er for
slitt, det forbrennes til energigjenvinning.

En vesentlig del av den sterke økningen i 2022 skyl-
les 100 nye bokser i Oslo, men og at vi i løpet av
2022 har 770 bokser utplassert. Gjenbruken er kom-
met nærmere der folk bor og lever sine liv. Vi får
ikke takket alle givere og samarbeidspartnere nok.

NLM Miljø doblet omsetningen til nær 12 mill, som
med god margin gir overskudd også i 2022. Det en-
delige regnskapet er klart først litt ut i januar. Vi har
et godt team i NLM Miljø der alle bidrar på hvert sitt
område for at vi kan vokse betydelig, samtidig som
vi går med overskudd. Alt frivillig arbeide som leg-
ges ned betyr enormt mye for et positivt resultat.
Tilgangen på klær og håndtering av butikkretur be-
tyr også mye for den fremtidige veksten til butikkene
våre. En annen synergi er synligheten ved butikker
og bokser på 800 plasser, som gjør merkevaren
Gjenbruken til en vinner. Det skal vi være stolte
over.

Noe av det viktigste vi i NLM Miljø kan gjøre er å gi
god service til butikkene, spesielt i form av ta hånd
om overskuddsvarer og sørge for at de verdifulle va-
rene kommer til anvendelse der det er behov ute i
den store verden. Det er både god ressursforvaltning
og er bra for miljøet på vår sårbare klode. Alle mon-
ner drar, men det er fortsatt 45 000 tonn tekstiler i
Norge som ikke samles inn. Det gir grunnlag for
vekst, vekst med tekstiler som siden skal omsettes i
sosialt arbeide. Nye bokser er allerede i januar på vei
ut i gamle Vestfold og Østfold.

2022 var året der noen sluttet, mens andre startet,
og vi er takknemlig for alle de som på ulikt vis har
bidratt til dit vi er kommet i dag. Samtidig gleder vi
oss over nye kollegaer som bidrar positivt og tar oss
videre. Spesielt hyggelig for oss var det å delta på
Gjenbukssamlingen på Hurdal Verk, men også like
hyggelig med samlingen i Sandnes og Fagernes. Vi
håper å besøke flest mulig avdelinger i 2023, for det
er både nyttig og hyggelig å bli mer kjent med hve-
randre og vi kan utvikle varestrømmen sammen, slik
at vi blir enda bedre og sammen står sterkere.

Hodne x 4 - noen bedre?
Fire søsken Hodne er medarbeidere i samme butikk
- Gjenbruken i Kristiansand. Her avbildet på
julesamlingen 13. Desember. Kan noen av våre andre
butikker toppe den?

Fra venstre: Harald, Oddvar, Kari Vestbakke og Jan.
Jan og Kari er også tvillinger.

Sitter her 1.januar 2023 og tenker litt på det kre-
vende og fantastiske året som har gått.

Dere frivillige har gjennom en fenomenal innsats drevet 35
lokale møteplasser og har mest sannsynlig vært med å bi-
dra til det beste året i vår 17 år lange historie.

Bærekraft handler om så mye mer enn miljø, det handler
om å være med å endre verden til et bedre sted for alle,
uten av vi ødelegger jordkloden vi bor på.

Så for 2023 vil vi fortsette med å skape bærekraft innenfor
de fleste av de 17 bærekraftsmålene (og 169 delmålene)
gjennom driften av våre møteplasser/gjenbruksbutikker og
bruken av overskuddet fra disse.

Vi kommer til å:
Hjelpe folk ut av fattigdom og gi noen mat. Gi bedre helse
og livskvalitet til noen og samtidig gi barn og voksne ut-
danning. Jobbe for likestilling gjennom at jenter kan få
skolegang. Bidra med rent vann og bedre sanitære forhold
mange steder, samtidig som vi er i startfasen av å jobbe
med ren energi. Gi noen anstendig arbeid og økonomisk
vekst og samtidig bidra til bedre infrastruktur. Videre bi-
drar vi til mindre ulikhet, bærekraftige lokalsamfunn og
ansvarlig forbruk. Vi jobber for å stoppe klimaendringene
og bedre livet under vann og på land. Fred og rettferdighet
bidrar vi også til. MEN, ingen kan klare dette alene og der-
for blir mål 17 også en nøkkel til å løse de ander målene, vi
må SAMARBEIDE!

Det er fantastisk at vi gjennom arbeidet i Gjenbruken kan
være med å skape sosial, økonomisk, helsemessig, miljø-
messig og evig bærekraft, lokalt og globalt.


