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En festlig dag den 1. juni
2009 i Kirkens Genbrug i
Aakirkeby. Solen skin-
nede fra morgenstunden,
og kl. 10 stod et kaffe-
bord med hjemmebag og
forfriskninger klar til at
modtage de første gratu-
lanter. Og dem blev der
mange af. Venner, med-
arbejdere og kunder kom
forbi med gaver og lyk-
ønskninger dagen igen-
nem. Formanden for
Handelstandsforeningen
Syte, Preben Jensen,
glædede sig i sin tale
over genbrugsbutikkens
gode bidrag til byens
forretningsliv og bag en
kæmpestor sammen-
plantning dukkede Kir-
kens Genbrugs konsulent
Kurt Bierbum frem med
lykønskning fra Dan-
mission of Samvirkende
Menighedsplejer.
Et af højdepunkterne
blev et lille modeshow.
Medarbejderne havde
nemlig sat sig for at vise,
at man kan klæde sig
smart og moderigtigt i
genbrugstøj, så i dagens
anledning var alle iklædt
tøj, sko og hatte fra bu-
tikken. Det resulterede i
en catwalk til glæde ikke
blot for de fremmødte,
men også om aftenen for
TV2- Bornholms seere.

Lidt lokalhistorie

Den første genbrugsbutik
havde til huse på Doktor-
bakken og åbnede den 1.
juni 1999.
Initiativtagere var nu
afdøde Rigmor Kert, der
netop havde afhændet
sin broderiforretning på
Torvet, og sognepræst i
Pedersker, Erik Jørgensen.

For at få bedre plads og
en mere central placering
flyttede butikken 2002 til
Smedegade 2 i den tidli-
gere købmands- og se-
nere fjernsynsforretning.

Det gav som ventet en
større omsætning. „Vi får
meget fint tøj ind, siger
Else Jørgensen, „og gen-
brug sælger bedre end
nogensinde.“

Hvad går pengene til?

Der fordeles 50 % går til
Danmissions arbejde i
ulandene, 25 % til Sam-
virkende Menighedsplejer
for bl.a. hjemløse, og ås
25 % til sognets lokale
menighedspleje.
Og det tøj som ikke er i
helt perfekt stand, men
stadig godt nok, sendes
til Ukraine, Afghanistan
og Tjernobyl.

10 års jubilæum i              /Bente Thorborg

Genbrugsen i Aakirkeby
Se det er en rigtig genbrugshistorie, at man kasserer ikke gode ting, de genbruges

Men genbrug betyder
mere end penge

„Det er et dejligt ar-
bejde“, lyder det sam-
stemmende for dem af
de 31 medarbejdere, jeg
har talt med, og flere af
dem, nogle er over 80 år,
har været med fra star-
ten. „Man glæder sig til
at tage sin tørn,“ siger
Else Jørgensen, som har
været daglig leder af
butikken siden 2004, „for
ikke blot tjener arbejdet
et godt formål, det so-
ciale spiller også en stor
rolle.“
For medarbejderne er
det et mødested både
indbyrdes og med kun-
derne. Og den årlige
udflugt ud i det blå er et
festligt højdepunkt.

To glade frivillige til jubi-
læum, til venstre Bente
Thorborg og butiksleder
Else Jørgensen.

På 10-årsdagen foregik
ekspedition og snak over
den gamle butiksdisk,
der stammer fra Rigmor
Kerts broderiforretning.
Else Jørgensen citerede
hende for at have fortalt:
„Disken stod trist og kas-
seret ude i gården efter
salget af butikken. De
nye ejere ønskede ikke
at bruge den. Men man
kasserer ikke gode ting,
de genbruges.“
Ind kom disken og til
ære og værdighed. Se
det er en rigtig genbrugs-
historie.


