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Gods og guld i genbrug
Kirkens Korshær har 230 genbrugsbutikker, hvor potentielt affald
omsættes til varme kontanter til gavn for foreningens hjælpearbejde. Den største af butikkerne ligger i Them syd for Silkeborg
Af | Irene Brandt

Man er heldig, hvis man finder en plads på
den store parkeringsplads ved Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Them, for butikken har
udviklet sig til et trækplaster hos kvalitetsbevidste genbrugskunder, som kommer
langvejs fra for at gøre en god handel i
butikken, der med sine 2.200 kvm. under
tag er den største af Kirkens Korshærs 230
genbrugsbutikker.

Kaffe på kanden
Inden for i varmen tager Elis Andersen og
Dora Nyberg fri fra arbejde for at drikke en
kop kaffe sammen med Teknik & Miljøs
udsendte medarbejder - og ikke mindst for
at fortælle om genbrugsbutikken, som er
’arbejdsplads’ for cirka 50 frivillige.
” … og vi kan sagtens bruge flere - især
mænd,” sukker Dora Nyberg, som har brug
for de stærke mænd, når der skal flyttes
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rundt på tunge møbler, hentes effekter
ude i byen og andre forefaldende opgaver,
som kan være svære at magte, når man
er kvinde og dåbsattesten ikke længere er
funklende ny.
De frivillige, som er organiseret i selvstyrende grupper, der hver har ansvaret
for disponeringen i ét af forretningens
vareområder, indtjente sidste år 1,1 mio.
kr. som efter fradrag for husleje og forbrug
ubeskåret gik til Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg - og 2011 tegner til at blive
endnu bedre. Indtjeningen i genbrugsbutikken i Them er mere end tre gange større
end gennemsnittet for de 230 butikker,
som sidste år tilsammen omsatte for 84
mio. kr. Antallet af frivillige i Them ligger
også langt over gennemsnittet på 30 pr.
genbrugsbutik.
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Dora Nyberg (tv) og
Elis Andersen er faste
’medarbejdere’ i tøjafdelingen
i genbrugsbutikken i Them.
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Et barnebarn er flyttet hjemmefra
og et hjem uden strygebræt er som enhver kvinde ved - som en
genbrugsbutik uden kunder.

Genbrugstøj er trendy
En tur gennem lokalerne, som de frivillige
lægger stor personlig prestige i at indrette,
så de udstillede varer kommer til deres ret,
afslører, at møbler af syret eg er gået på
pension, men også, at de tidligere ejere
ikke har nænnet at smide dem i containeren med småt brændbart på genbrugspladsen sammen med møblerne af mdf- og
spånplader. I stedet er de gedigne møbler
endt hér. En dag vil møblerne sandsynligvis
lide samme skæbne som teaktræsmøblerne fra 50erne og 60erne og genopstå som
noget af det mest trendy inden for innovativ
boligindretning.
Bøger er en anden stor varegruppe, og
kvaliteten er langt bedre, end når bibliotekerne holder ’udsalg’ af brugte bøger.
Deres tidligere ejere har haft valget mellem
at sende dem til genbrug sammen med de
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Svend bestyrer ’prutterummet’, som er
det eneste sted i genbrugsbutikken hvor
prisen ikke ligger fast. Her kan man købe
stort og småt for enhver smag.

gamle aviser - eller at donere dem til genbrugsbutikken - sikken et held, at de nu står
hér på hylderne og ikke hænger som toiletpapir rundt omkring i miljøbevidste hjem.
Gammelt porcelæn og glasservice i et
utal af forskellige designs er også til at købe
for små penge - ligesom nips og brugte sko,
der står side om side med et lille udvalg af
varer fra produktionshøjskolen i Silkeborg,
som dog skiller sig ud ved at være væsentligt dyrere end genbrugsguldet.
”Men det er tøjet, vi sælger mest af,”
fortæller Dora og Elis, som begge er tilknyttet tøjgruppen. Gruppen sorterer alt det tøj,
butikken modtager. Det dårligste sendes videre til forskellige aftagere af klude, og det
bedste prisfastsættes og hænges på bøjler
og stativer sorteret efter størrelse.
”Kunderne, der køber tøj, er fra alle generationer, og som regel er der kø uden for
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Tid til fordybelse. Måske fandt
denne kunde lige netop dén bog.
Han havde glemt, at han en gang
har læst med stor fornøjelse.

butikken, når vi åbner klokken 13, for der er
rift om det bedste tøj. Vi køber også selv tøj
fra stativerne - for meget er fejlkøb, som aldrig har været brugt. Så sent som i dag har
vi fået tøj, hvori prismærkerne stadig sad,”
konstaterer Dora, som selv er klædt i en
smart, lilla striktunika, der er fundet blandt
det donerede tøj i genbrugsbutikken.
Billederne til denne artikel er taget
af fotograf Anette Roien, og mens hun
fotograferer, kigger bladets udsendte, som
bestemt ikke har købt genbrugstøj tidligere,
på varerne. Jeg kom hjem med den yndigste sommerbluse til 15 kr.! Så til sommer
er jeg - som Dora og tusindvis af andre kvinder - med på den nye trend: genbrugstøj.
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