SuperBrugsen
Rødekro

Hele byens butik fejrer 100-års jubilæum

... der er forskel

Velkommen til
SuperBrugsen Rødekro
... der er forskel

Siden 1921 har kunderne i Rødekro og omegn kunnet
købe dagligvarer hos den lokale brugs. Mange dygtige
købmænd har trådt deres handelssko i forretningen i
Rødekro og sørget for en stabil brugsforening med et
relevant og tidssvarende udvalg til glæde og gavn for de
mange lokale borgere. Og efter 100 år kan vi stolt sige,
at vi stadig har en stabil forening i vækst.
Over årene har forretningen såvel som sortimentet udviklet sig. Forretningen er i dag et moderne supermarked med både fødevarer og non-food, og kan tilbyde
ca. 10.000 forskellige varer til både lavpris og i luksusklassen.
Men udviklingen stopper ikke der. Vi kigger altid på,
hvad vi kan gøre for at skabe bedre indkøbsoplevelser
for vores kunder, og derfor arbejder vi på at udvide med
mere lagerplads, større parkeringsplads og vaskehal.
Samtidig har vi gjort butikken mere grøn og bæredygtig
ved at installere CO2-anlæg til køl og frost, samt at skifte
til LED-lys i hele butikken. Og nu arbejder bestyrelsen på
nye projekter som solceller og oprettelse af ladestandere til el-biler
Så selv om vi har mange år på bagen, er SuperBrugsen
Rødekro langt fra gammel og støvet – tværtimod! Og vi
glæder os til mange flere gode år.

Bestyrelsen 202
Marx Callesen, s
medarbejderrep

Uddelere og formænd gennem tiden
Uddelere
-1926
1926-1946
1946-1962
1962-1996
1996-2013
2013-		

Jørgen Petersen
Peter Sørensen
Harald Sørensen
Henning Thorndahl
Holger Damgaard
Torben Damgaard

Formænd
Bestyrelsens protokoller fra før 1955
findes ikke, men det vides at Smedemester
Lorenzen, Brunde var Brugsbestyrelsens
første formand Gårdejer Anders Lambert
Andersen, Rise Hjarup var formand i en
periode frem til 1955.
1955-1957 Henrik Jessen Hansen
1957-1965 Carl Poulsen
1965-1986 Erik Larsen
1986-2014 Thorkild Fink
2014Inge Marx Callesen

Brugsuddeler, Torben Damgaard og formand for bestyrelsen Inge Marx Callesen

21, fra venstre: Erik Bøjesen, Poul Søgaard, Formand Inge
sekretær Sonja Svendsen, Søren Wollesen,
præsentant Anja Jensen, næstformand Mogens Krag Nissen

Hjemmelavede specialiteter
fra egen delikatesse
I vores fantastiske delikatesse finder du altid et spændende udvalg af luksuspålæg, salatbar, ost, fisk og lækre færdiglavede retter klar til at komme direkte
på spisebordet. Vi har fokus på friske sæsonvarer, og den gode smag er altid i
højsædet hos os.
Det er også muligt at bestille ”mad ud af huset” til selskaber, fester eller en hyggelig aften med gode venner. Vi har mange forskellige anretningsmuligheder,
men er også fleksible i forhold til at sammensætte en menu efter dine smagsløg.
Besøg os i delikatessen, eller giv os et kald på
73 66 18 09.

Altid friske
slagtervarer
behandlet med
respekt og omhu
Vi driver slagterafdeling som i gamle dage, hvor
butikkens egen slagtermester står for at lave hjemmelavede pølser, specialudskæringer og friskhakket
kød til vores kunder. Vores dygtige medarbejdere har
flere års erfaring og er eksperter, når det drejer sig
om valg og tilberedning af kød.
Udvalget er stort, og vi har noget til enhver smag.
Fra krogmodnet oksekød til færdigretter. Og vi er
lydhøre, hvis du har specifikke ønsker eller mangler
en specialudskæring.
Så kig forbi slagterdisken, og bliv fristet
af de lækre varer.

Gode råvarer i alle
regnbuens farver
Hos SuperBrugsen Rødekro handler det
først og fremmest om gode råvarer, og
derfor er frisk frugt og grønt alfa og
omega i vores butik.
Vi har et bredt og varieret udvalg af
både konventionelle og økologiske
produkter, ligesom du altid finder
sæsonaktuelle varer og varer mærket
med ”smag forskellen” – varer specielt
udvalgt for deres gode smag og fine
kvalitet.
Er du på udkig efter mere eksotiske
eller specielle frugter og grøntsager, er
vi også behjælpelige med dette, og kan
du ikke finde det på vores hylder, er du
altid velkommen til at rette henvendelse
i afdelingen, så vi kan undersøge mulighederne for bestilling.
Vi glæder os til at se dig i frugt- og
grøntafdelingen.

Ullerslev Oste
Damsgårdvej 2 • 5540 Ullerslev • Tlf. 65 35 16 08

www.ullerslevoste.dk

www.koleteknik.dk

Alt det, der
ikke kan spises
Som byens førende supermarked har vi meget mere end mad på
hylderne. Hos SuperBrugsen Rødekro finder du alt, hvad hjertet
begærer.
Vores non-food indeholder både isenkram, tekstil og blomster, så
om du er på udkig efter en ny kaffemaskine, en flot sommerkjole
eller tulipanløg til haven, finder du det hos os.
Mange af vores varer kan bestilles via COOP.dk, men du er selvfølgelig også altid velkommen i butikken, og til at henvende dig i
den enkelte afdeling, hvis du skulle have spørgsmål.

Cloetta Danmark
Vallensbækvej 18D
2605 Brøndby
+45 58565555

OK Benzin

... byens billigste benzin
Hos SuperBrugsen Rødekro får du alt på
ét sted. På vores parkeringsplads samt på
Østergade 62 finder du OK-anlæg med
både benzin og diesel, og du kan betale
med både OK-kort, kreditkort og kontanter.
Her kan du registrere dig og tanke med
dit OK-kort, så støtter du samtidig den
lokale sportsklub RIF, til stor glæde for de
mange børn og voksne, der er en del af
det lokale foreningsliv. Hvert år modtager
RIF ca. 60.000,- kr., og NHU modtager ca.
12.000 fra OK Benzin.

VI STØTTER

Kontakt

Hærvejen 18
6230 Rødekro
Tlf.: 73 66 18 00
Fax: 73 66 18 18
Mail: 03520@coop.dk
Web: www.superbrugsenroedekro.dk
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