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Af Martin Skaar Jacobsen

Det hele ét sted!
Dagli’Brugsen i Gl. Rye er ikke bare 
smør, vaskepulver og affaldsposer. By-
ens eneste indkøbssted har også en 
række andre ydelser end lige dagligva-
rer. Det er tilbud, som vi alle kan spare 
tid, besvær og penge ved at benytte. 
For en lille by som Gl. Rye er det uvur-
derligt at have hurtig og nem adgang 
til de vigtigste dagligvarer, men ren 
luksus at kunne klare nogle af livets 
pligter, nødvendigheder og fornøjelser 
ét og samme sted.

NETtorvet.dk – køb 
din nye brændeovn 
i Gl. Rye

Vidste du, at Dagli’Brugsen har udvidet 
sortimentet betragteligt? Du bestiller 
bare online på NETtorvet.dk og afhenter 
på Ryesgade 28! Sådan!

Granitskærver, grøntsagskasser og grill-
spyd. Det er næsten alt, hvad hjertet 
begærer i Coop’s netbutik, NETtorvet.
dk. Fra mad & drikke og bolig & have 
til underholdning, tøj og elektronik. På 
NETtorvet.dk kan du bestille varer i ro 
og mag 24 timer i døgnet. Det bedste er, 
at du henter og betaler i Dagli’Brugsen 
i Gl. Rye! Du får automatisk besked, når 
varerne er klar til afhentning. Nemmere 
kan det ikke blive. Bestilling af varer på 
NETtorvet.dk har ingen omkostninger 
for dig. Der regnes med en leveringstid 
på 3-8 dage. 

Så næste gang, du lige skal forbi Dag-
li’Brugsen efter en pakke gær og 2 kg 
mel, kan du jo lige så godt tage din nye 
brændeovn med hjem!
 Der er naturligvis endnu flere penge at 
spare på NETtorvet.dk, hvis du samtidig 
er FDB-medlem. Er du endnu ikke med-
lem, kan du hente en folder i Dagli’Brug-
sen eller melde dig ind via FDB.dk. Et 
medlemskab af FDB betyder endnu flere 
fordele og rabatter. Fx på fyringsolie, fe-
rie, forsikringer og sågar el. 

 
Nem og hurtig pakke-
udlevering 
De fleste kan nok nikke genkendende 
til, at Post Danmarks pakkesedler ligger 
på køkkenbordet i dagevis og først bli-
ver indløst i sidste øjeblik. Det kan være 
lidt besværligt og ubelejligt at få hentet 
pakken til tiden, hvis man ikke lige er 
hjemme, når postmanden kommer! 
Men ikke i Gl. Rye! Dagli’Brugsen funge-
rer også som pakkeudlevering for Post 
Danmark, så din pakke er ikke længere 
væk end en tur til Dagli’Brugsen. Og i Gl. 
Rye er det jo ikke særligt langt! Hurtig og 
nem pakkeudlevering! Du kan naturlig-
vis også købe frimærker i Dagli’Brugsen 
– og postkassen hænger lige udenfor! 

Danske Spil – tag chancen 
Lotto®, Quick®, Tips® og alle de andre 
veje til en pæn gevinst starter ved din 

hoveddør og er ikke længere væk end 
Dagli’Brugsen i Gl. Rye. Uddeler Hen-
rik Rasmussen ser frem til, at hans bu-
tik skal på forsiden af B.T., fordi en Gl. 
Rye-borger blev mangemillionær på en 
Lotto-kupon købt hos ham… Jo, man har 
jo lov at have drømme. Men vil du ikke 
gerne være ham eller hende, der står ved 
siden af Henrik, når billedet skal tages? 
Hvem drømmer ikke om den helt store 
gevinst? Og så går det jo til gode formål, 
hvis det ikke lige blev dig med den store 
pap-check og tandpastasmilet sammen 
med Henrik!

Håndkøbsudsalg og 
udlevering af 
medicin

For Gl. Rye-borgere i alle aldre kan det 
være en stor lettelse at få sin medicin 
hurtigt, når man er syg – eller fx blot øn-
sker at holde op med at ryge. Det kan 
lade sig gøre, fordi Dagli’Brugsen udle-
verer lægeordineret medicin og har et 
udvalg af håndkøbsmedicin. Du kan en-

ten få din læge til at sende medicinen til 
Gl. Rye, eller du kan selv indlevere recep-
ten i Dagli’Brugsen. Så er der lidt kortere 
vej til god bedring!

Tøjrens & Tøjvask
Som noget helt nyt har uddeler Hen-
rik Rasmussen lavet aftale med Holst 
Skind & Pelspleje, så du nu kan ind-
levere dit snavsede tøj til rensning 
og vask, når du nu alligevel skal i 
Dagli’Brugsen og handle. Som altid 
nemt og bekvemt. 
Det forlyder dog fra Dagli’Brugsens 
ledelse, at man ved indlevering af 
tøjet skal huske skiftetøjet, da be-
styrelsen endnu ikke har godkendt 
nudist-indkøb…
Spøg til side: Vi kender jo alle sam-
men til at få renset ruskindsjakken 
eller uld-plaiden. Nu behøver du 
ikke køre længere end til Dag-
li’Brugsen i Gl. Rye for at aflevere 

og hente. 
Det helt særlige er dog, at du nu også 
kan få dit almindelige tøj vasket. Det kan 
være, at din vaskemaskine er gået i styk-
ker, eller dine forældre er på sommerfe-
rie uden dig. Eller måske har du bare ikke 
tid eller kræfter til at tumle med lagner, 
sokker og alt det andet, vi smider til vask. 
Forhør om priser i butikken.

Dagli’Brugsen – en alsidig butik
Det faste team i Dagli’Brugsen i Gl. Rye. Henrik, Nina og Dorte sælger mere end blot frugt & grønt og andre dagligvarer.
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Dorte Andreasen 
bor i Them og har arbejdet i 
Dagli’Brugsen i Gl. Rye i 5 år. 
Dorte står primært ved kas-
sen, men laver også diverse 
andre opgaver.
Dorte kender til det med at 
drive butik. I 15 år har hun 
haft sin egen butik på en 
campingplads. Måske er det 
derfor ikke så underligt, at 
hun har valgt at arbejde i 
Dagli’Brugsen i Gl. Rye: ”Det 
bedste ved mit arbejde er at 
møde så mange mennesker 
og have frihed i jobbet”, si-
ger Dorte Andreasen. 

Nina Nedergaard 
bor i Klovborg og har arbej-
det 5,5 år i Dagli’Brugsen i 
Gl. Rye. Dog har hun haft 
to barselsperioder indimel-
lem. Nina er udlært i Super-
Brugsen i Nr. Snede og har 
derfor også en lang række 
opgaver i Gl. Rye: Dispone-
ring, opfyldning, kassebe-
tjening, kontor og en masse 
all round-opgaver. 
Hvis man spørger Nina, 
hvad hun bedst kan li’ ved 
hendes arbejde, er det en 
afvekslende hverdag, kon-
takt med kunderne og kol-
legaerne – og så de travle 
dage. 

Henrik Valdorff 
Rasmussen
er Dagli’Brugsens udde-
ler, og det har han været i 
5,5 år. Først boede Henrik 
og hans familie til leje på 
Engvej i Gl. Rye; siden har 
de bygget eget hus på Ger-
stedvej, hvor de nu har boet 
i snart 4 år. 
Henrik er udlært i Dag-
li’Brugsen i Virklund, hvor 
han også fortsatte som 1. 
assistent. Derefter blev han 
uddeler i en mindre butik i 
Vejle, og her blev det til 3 
år.
Så vi har at gøre med en 
erfaren herre i vores lille 
Brugs, og Henrik er meget 
glad for sit arbejde: ”Jeg 
synes, det er rart at være et 
sted, hvor jeg føler, at jeg 
kender kunderne. Jeg kan 
godt li’, at butikken har en 
størrelse, hvor jeg kan være 
lidt med i det hele”, siger 
Henrik Valdorff Rasmussen. 

Vil du have indflydelse?
Dagli’Brugsen i Gl. Rye søger nye an-
sigter til bestyrelsesarbejdet. Selv om 
køreplanen er lagt for de næste år, er 
der stadig mange beslutninger, der 
skal tages. For nye som nuværende 
bestyrelsesmedlemmer er der stadig 
plads til at påvirke udførslen af pla-
nen. Samtidig er en bestyrelsespost en 
vigtig brik i Dagli’Brugsens fortsatte 
tilstedeværelse og udvikling. Du skal 
regne med 6 møder pr. år. 

 Har du tid og lyst til at yde en indsats, 
eller ønsker du at vide mere om besty-
relsens arbejde, kan du kontakte ud-
deler Henrik Rasmussen eller bestyrel-
sesformand Susanne Thrane (tlf. 3120 
8823). Du er også velkommen til at 
møde op til generalforsamlingen 10. 
marts 2008 i Dagli’Brugsens lokaler. 

Bestyrelsesformand 
Susanne Thrane

Erhvervsportræt

Et FDB MasterCard
Opgrader dit medlemskab med et Ma-sterCard
Nu bliver det muligt at bruge FDB-medlemskortet som betalingskort i bl.a. Dagli’Brugsen og alle steder, som tager imod MasterCard. FDB tilbyder nemlig medlemmerne et gebyrfrit MasterCard, som både fungerer som medlems- og be-talingskort. Med op til 52 dages rentefri kredit skulle der også være råd til bøffer og rødvin sidst på måneden. Hent folderen i Dagli’Brugsen, hvis du vil vide mere og tilmelde dig. Eller besøg FDB.dk – opgradering af dit medlemskab tager kun 5 minutter.  
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