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Referater
Vi minner igjen alle butikkene om
at referater fra styremøter og
årsmøter skal sendes til
post@nlmgjenbruk.no

På forhånd takk!

Prosjekter
Flyttingen av butikken på

Haugenstua til Ulven begynner å
nærme seg med stormskritt. Åpnes
etter planen i november. Stavanger vil
følge tett på med en tenkt åpning i

desember.

Gjenåpning

Gratulerer!

• Lillesand 15 år

Da er det igjen lov med slike scener i våre butikker - her fra butikken vår i
Tromsø før landet stengte ned.

Økonomi 2021 2020 Endring

Omsetning Jan–Aug kr 47 542 874,00 kr 50 392 867,00 -kr 2 849 993,00 -5,7 %

Resultat Jan–Aug kr 15 466 196,00 kr 21 827 478,00 -kr 6 361 282,00 -29,1 %

Tom Røsberg trer av!
Jeg har sluttet i jobben som bilansvarlig for alle bilene i
NLM Gjenbruk. Vil takke alle bilansvarlige i butikkene,
alle styrelederne og butikklederne for et godt og
konstruktivt samarbeid gjennommange år. Takk for
meg og lykke til videre i arbeidet.
Mvh Tom Røsberg.

Visste du at...
....korona har ført til enda høyere
bruk av digitale medier i Norge.
Nå mer enn noen gang når vi

både våre kunder og nye frivillige
gjennom våre digitale kanaler.



Storfint besøk i Sarpsborg
Vi i Sarpsborg hadde tidlig i september
besøk av landbruks- og matminister
Olaug Bollestad og Maria Moe, 1 kandidat
for KrF i Østfold valgkrets, med følge. De
fikk en orientering om butikken og om
hvilke prosjekter som blir støttet. Vi ga også info om
klesinnsamlingen. De hadde mange spørsmål og var imponert over
NLM sitt arbeid. Vi fikk også skryt for hvor ryddig og rent vi hadde
det. Et vellykket besøk og eplekake og vafler smakte også!

Misjons- og gjenbruksturné
I tiden 19.-24. oktober skal gjenbruksgründeren
Sveinung Lianes på turné sammen med tidligere Utsyn-
journalist Per Ove Aarseth. De ønsker å samle
gjenbuksvenner og misjonsvenner til oppbyggelse og
oppmuntring. Her er noen av detaljene i opplegget:

• Tirsdag 19. oktober Kyrkjekrinsen bedehus, Bergen kl. 19.00.
Sang av Kjell Strømme.

• Onsdag 20. oktober NLM gjenbruk, Stord kl.19.00.
• Torsdag 21. oktober Vea bedehus, Karmøy kl. 19.00.
Sang av Lovsangsteamet, Vea.

• Fredag 22. oktober Klepp bedehus kl. 19.00. Sang av Odd Dubland.
• Lørdag 23 oktober Kvinesdal bedehus kl. 19.00.
• Søndag 24. oktober Misjonshuset i Kristiansand kl.19.00.
Sang av Lorents Kjenes.


