
Mange av våre butikker pleier å
holde åpent om sommeren, og
de har alltid meldt tilbake at det
pleier å være blant de beste
månedene i løpet av året.

I fjor gikk vi ut og utfordret alle våre
butikker til å holde litt åpent i løpet
av sommeren. Det gav en enorm øko-
nomisk effekt: juli 2020 ble
3 millioner bedre enn juli 2019!
Også denne sommeren vil naturlig
nok mange igjen feriere i Norge. Vi
vet at gjenbruk er i vinden, og vi
forventer at mange derfor vil benytte
seg av muligheten til å besøke en av
våre butikker, hvis de er åpne.

Vi vet at de siste 16 månedene har
vært krevende på alle vis, og det har
vært vist en formidabel vilje fra svært
mange av dere for å holde hjulene i
gang. Men er det mulig også i år å se
på omman kan holde litt åpent? Høre
med de frivillige om det er noen som
kunne tenke seg og ta ansvar for dette?
Av erfaring så er det alltids noen som
ikke skal bort og som gjerne kunne
tenke seg å bidra med å holde hjulene
i gang. Vi skal ikke legge skjul på at
pandemien setter sine tydelige spor i
regnskapene så langt, og sommer-
åpent vil i år som i fjor kunne utgjøre
en merkbar forskjell - både lokalt og
globalt!
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Bilene
Har du spørsmål eller

henvendelser vedrørende bilene,
så ta kontakt med Jørn (40443450,
jjohansen@nlmgjenbruk.no). Han
vil fungere som vikar for Tom i en

kortere periode.

Nye kursdatoer
Kursene som var planlagt i regi av
Omatt denne våren, ble utsatt

grunnet pandemien. Nå er de nye
kursdatoene lagt ut på
hjemmesiden til Omatt:

www.omatt.org

Prosjekter
Arbeidet med planlegging av Orkland
er i gang. Så er det flytting på gang i
Oslo. Butikken på Haugenstua flytter
inn i nytt og spennende lokale på
Ulven i Oslo. Så skjer det også mye
annet, så følg med i tiden fremover!

Utvidelse i Skien
Det ble en solskinnsdag i Skien
20. mai. Flagget vaiet og
ballongene var på plass, da den
nye, dedikerte klesavdelingen
åpnet dørene vegg-i-vegg med
eksisterende butikk. På grunn av
smittesituasjonen i Grenland, var
det moderat med kunder. Men
masse skryt for en lekker butikk!
Vi gleder oss til fortsettelsen.

Sommeråpent?

Arild Berg på plass i Skien.

Fra “sommerkampanjen” som ble kjørt på sosiale medier i fjor...

Økonomi 2021 2020 Endring

Omsetning Jan–Apr kr 20 451 341,00 kr 19 725 561,00 kr 725 780,00 3,7%

Resultat Jan–Apr kr 3 899 188,00 kr 5 079 469,00 kr 1 180 281,00 -23,2 %
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NLM blir til Misjonssambandet!

Norsk Luthersk Misjonssamband feirer i disse dager at det har gått
130 siden man startet opp. I forbindelse med jubileumet kommer nå
vår eier med ny visuell profil, hvor man går bort fra bruken av NLM
som kortform. Fra nå av vil man søke å bruke Misjonssambandet
som kortform.

Det er nok en opplevelse av at NLM både kommuniserer dårlig og
fungerer dårlig i praksis. Flere av dere kjenner sikkert til – sommeg
– at det tar lang tid for de som ikke er oppvokst i NLM å klare å stok-
ke og uttale dette riktig. MLM, LMN, MLN....ofte mange varianter,
men som oftest treffer man ikke på den riktige.

Man kommer også med en fornyet globe med kors, og farger (for de
som kjenner logoen til Misjonssambandet). For de fleste av oss er
dette nytt og det kan ta tid og bli vant til, men jeg har forstått at man
ser behov for en fornyelse og modernisering av «varemerket».
Et uttrykk manmener kan fungere bedre i den tiden som ligger fo-
ran. Så når dere i fremtiden leser Misjonssambandet i stedet for
NLM, så er det samme eier, innhold, målsetting og visjon: «Verden
for Kristus». Men det ytre og visuelle er endret.

I første omgang vil disse endringene ikke påvirke vårt navn eller
visuelle profil, men det er naturlig at det vil kunne komme endringer
også hos oss.

Bjarte har ordet:

400 «bokser» utplassert
«16. mai er en merkedag for NLMMiljø som
jeg er så heldig å få lede og bygge opp, sam-
men med gode frivillige, ansatte og øvrige
kollegaer i organisasjonen» sier daglig leder
Bent Udnesseter. Første innsamlingsboks
for tekstiler ble utplassert i 2018 med gene-
ralsekretær, Øyvind Åsland, tilstede og til
jubel fra balkongen på hovedkontoret. I
dag, tre år senere, står det 400 slike bokser
rundt om i landet og folk er flinke til å gi.
Avtaler med næringsliv og enkelte kommu-
ner er på plass og vil utvikles videre. NLM
Miljø er synlige og aktive i ulike bransjeor-
ganisasjoner og er med å forme vår rolle i
samfunnet innen gjenbruk, det skjer sam-
men med de andre innsamlerne og via
bransjeorganisasjonen OMATT spesielt.

Øker innsatsen:NLMMiljø består i dag
av fire dyktige ansatte, og nå øker vi salgs-
innsatsen for å få på plass flere innsamlings-
bokser. Eksporten går godt og resultatmes-
sig er vi der vi skal være. I tillegg styrker
boksene tilgang til klær for mange av NLM
Gjenbruks butikker, og tekstilsalget øker i
butikkene. Det gir mange fornøyde kunder.
Oversikt over boksene våre finner du på
www.nlmmilø.no

NLMMiljø tar mål av seg å bli sertifisert,
og velger i den forbindelse Miljøfyrtårn. Det
er en enkel, anerkjent og mye
brukt sertifisering. Dette gjør vi
for å bevisstgjøre alle deler av
virksomheten og forbedre oss
kontinuerlig. Vi ønsker på den
måten å vise at vi tar miljø på alvor også
gjennom vår daglige drift. Mange kommu-
ner og samarbeidspartnere er opptatt av ser-
tifisering og vi vil være klare. Det er Tommy
Eriksen som leder NLMMiljø gjennom pro-
sessen mot sertifisering. Vi ser fram til å ta i
bruk logoen bl.a. på våre nettsider, men vik-
tigst er at vi lever som vi lærer.

Nytt fra NLM Miljø
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Visste du at...
....et Google-søk på ordet "gjenbruk" nå plasserer oss helt
på toppen, foran alle være konkurrenter? Antall søk på

dette ordet er også opp over 600% på bare få år.

BÆREPOSER – påminnelse
Bæreposer skal inntil videre gis bort. Dersom kunden ønsker å
betale for posen, slås dette inn på diverse.

Tom for bæreposer? Bestill (poser uten trykk) via Staples
Netshop:
• Liten: varenr 261497 - Bærepose 25 x 38 (1000 stk)
• Vanlig: varenr 761314 - Bærepose 27 x 15 x 55 (500 stk)
• Stor: varenr 773473 – Bærepose 55 x 50 x 6 (500 stk)

Når varer bestilles via Staples Netshop, er det fri frakt.
Dersom du mangler påloggingsinformasjon til Staples
Netshop, så er det fint om du tar kontakt med Kristine på
klygre@nlmgjenbruk.no .


