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Erhvervsportræt

Køer er godt 
– lange køer er ekstra godt
    

Tekst: Martin Skaar Jacobsen
Foto: Kjærsgaard Kød

2014 ser stadig ud til at blive et godt år for byens brugs. 
Køer ved kasserne er noget personalet kan li’ at se. Hos 
Kjærsgaard Kød elsker man også køer – nu leveres der 
også til Gl. Rye Brugs. 

Der skal mange kunder til for at øge omsætning og indtjening 
i en butik som Dagli’Brugsen i Gl. Rye. Og det er lige netop, 
hvad der er sket i år. Butikken har fortsat en god økonomisk 
udvikling - markant bedre end sidste år. 
”Vi havde index 112 i oktober og 108 akkumuleret til dato, og 
vi holder fast i den gode indtjening ”, fortæller uddeler Henrik 
Rasmussen.
Det er meget positive tegn efter et par sløje år for byens eneste 
dagligvarebutik. 

Tilbudsavisen igen i postkassen 
Én af de ting, der er med til at løfte omsætningen er kædens 
tilbudsavis, som efter en planlagt pause nu igen bliver omdelt 
til byens postkasser og brevsprækker. 
”Tilbudsavisen er med til at synliggøre, at kæden og butikken 
sagtens kan være med på de skarpe tilbud”, siger Henrik. 

Stadig plads til flere mobilnumre
SMS-tilbuddene er en anden god måde at få køer ved kasserne 
på. ”Vi har stadig succes med vores SMS-tilbud, men vi vil fort-
sat gerne have flere med”, fortæller Henrik og fortsætter: ”Når 
vi fx sælger 1/1 svinekam til 129,95 kr. eller god rødvin til halv 
pris, så er det formentlig til den bedste pris i Danmark”. 

Du kan tilmelde dig Henriks egne SMS-tilbud ved kassen eller 
ved at sende en sms til 23 84 41 96 med teksten ”Tilmeld SMS-
tilbud”.

Endelig er det værd at slå et slag for butikkens Facebook-grup-
pe ”En tyver mere om ugen”. En anden kommunikationsvej, 
hvor du kan følge med i, hvad der rører sig i og omkring Gl. Rye 
Brugs, og du kan være med til at sætte dit præg på ”snakken”. 
Gruppen er i skrivende stund oppe på 151 medlemmer.

Gl. Rye historien...

Der skal køer til at få mælk, og kalve 
til at få køerne til fortsat at levere 
nok mælk. Nogle kalve afløser kø-
erne i mælkeproduktionen. Andre 
lander i frostboksen i Gl. Rye Brugs. 

Det er Kjærsgaard Kød i Skanderborg,
der står bag kød- og pålægsproduktio-
nen fra kalve. Kalvene går på græs på 
strækningen langs Gudenåen fra Vor-

vadsbro og op til Sukkertoppen. Det er 
jo så lokalt i forhold til Gl. Rye, at dyrene 
næsten selv kan gå i brugsen og stille sig 
i kø hos kunderne. 

Og du kan regne med kvalitetsvarer fra 
Kjærsgaard Kød. Fx spegepølser lavet af 
en hel kalv – dvs. ikke fraskær og affald, 
men alt kødet fra kalven. Vælg mellem 
3 slags: alm. kalvespegepølse, ungarsk 

krydret og fransk løgpølse. 

Kjærsgaard Kød sælger produkterne 
som ”Naturplejekød”. Så når du handler 
kød fra Kjærsgaard Kød, er du ikke kun 
med til at støtte den lokale og miljøven-
lige handel, men du spiser også kød fra 
nyttedyr, der har været med til,  at våde 
enge og overdrev ikke springer i krat. 

Brug en ”flad tyver” mere 
i Dagli´Brugsen 
om ugen...

Gør en forskel:

Lokalt kalvekød fra engen ved Gudenåen

Tilmeld dig

”En tyver 
mere om 
ugen”

og bliv 
løbende 
opdateret


