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LM 150 ÅR 3. marts næste år fejrer LM 150 års
jubilæum i Middelfart, og du er inviteret!
I år bringer vi nogle artikler om LM’s nyere historie

Genbrug er blevet en livsstil
Gennem 11 år har LUMI Genbrug stået for er meget stor del af LM’s indtægter
KAJA LAUTERBACH

Drive mission
Teddy Sjælland forklarer,
at en anden bevæggrund
for at starte genbrugsbutik, var den kendsgerning,
at de som pensionister ikke
længere havde den samme
mulighed for at give økonomiske midler til missionsar-

• Handlen med genbrug drives af tusindvis af frivillige,
der har valgt at give af deres tid til sagen. For mange er
der også et værdifuldt socialt fællesskab i at være frivillig i en genbrugsbutik.
• Overskuddet fra de mange genbrugsbutikker landet
over går til gode formål rundt omkring i verden. Butikkerne sender årligt millioner af kroner videre til lokalt
og internationalt hjælpearbejde.
• Det fremgår af Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside, at
hver dansker i gennemsnit køber 16 kilo tøj og sko om
året. I stedet for at smide ting ud kan man skåne miljøet ved at købe brugt eller ved at aflevere sine brugte
ting i en genbrugsforretning. På den måde kan andre få
gavn og glæde af tingene.
Per Westh Jensen
A R KI VFOTO

Den 1. april 2006 åbnede
LM’s første genbrugsbutik
i Agerskov i Sønderjylland.
Dermed var en ny arbejdsgren født i LM.
Ideen om en genbrugsbutik blev undfanget et års
tid tidligere. Nemlig da Annemie og Teddy Sjælland fra
Agerskov gik på efterløn i
2005 og skulle til at finde ud
af, hvad de så skulle bruge
deres liv til.
”Annemie blev ’ansat’ i en
genbrugsbutik 20 kilometer
fra hjemmet. Hun var begejstret over den store omsætning og det store overskud,
butikken gav,” har Teddy
Sjælland tidligere fortalt til
Tro & Mission.
Mission
Det førte til, at parret begyndte at tale om, hvorfor
LM mon ikke havde nogen
genbrugsbutikker, for det
var jo der, de ønskede at give
deres arbejdskraft og få del
i overskuddet.

Genbrug i Danmark

Den første LUMI Genbrugsbutik blev åbnet i Agerskov den 1. april 2006.
bejdet. Indtægterne var ikke
længere så store, som de var
engang.
”Men her blev der så en
mulighed for at give på en
alternativ måde. Vores arbejdskraft og indsats blev
omsat til midler til LM’s
landskasse. Så det var ikke
bare en fritidsbeskæftigelse, men en måde at være
med til at drive mission på.
Det gav for os stor mening.”

Snart otte butikker
Efter to år blev den næste

LUMI Genbrugsbutik oprettet i Skjern. Og siden er der
kommet butikker i Nexø, Videbæk, Gilleleje, Hillerød og
Kolding, sådan at LUMI-kæden nu tæller syv butikker. I
en årrække var der også en
butik i Aabenraa.
Først på efteråret er der
planer om at åbne den ottende butik i Vanløse i København.
Resursechef Johnny Lindgreen fortæller, at både omsætning og overskud i LUMI
Genbrug er stigende. I 2016

var der et overskud på 4,77
millioner kroner, og i de 11
år, LUMI Genbrug har eksisteret, har arbejdet skaffet
i alt 25,5 millioner kroner til
LM’s arbejde.

Skabe sin egen stil
Fælles for LUMI-butikkerne
er, at de giver deres overskud til LM’s internationale missionsarbejde. For
butikkerne i Nordsjælland
er det hundrede procent af
overskuddet. I Kolding deles overskuddet med Norea,

og i Vestjylland og på Bornholm deles overskuddet
mellem den lokale afdeling
og landskassen, sådan at
to tredjedele går til LM’s
internationale mission, og
en tredjedel går til lokalt
arbejde.
Set i forhold til antallet af
butikker har LUMI Genbrug
en stor del af omsætningen på genbrugsmarkedet.
Resursechef Johnny Lindgreen fortæller, at kunderne
gerne vil handle i LUMI’s
butikker, fordi de regner
genbrug for en god sag,
men at det er mindre vigtigt for dem, hvad den gode

sag er.
Tina Donnerborg er chef
for genbrug hos Røde Kors.
Hun fortæller, at genbrug
er blevet en livsstil for
mange.
Det handler primært om
at gøre en god handel, men
også om at skåne miljøet og
støtte et godt formål, forklarer hun.
”Samtidig er det blevet
moderne at flette genbrugsting ind i hverdagen. Man
vil gerne skabe sin egen
stil ved at kombinere nye
og dyre ting med gamle og
brugte, og det nyder butikkerne godt af.”

