
 
Melodi: ”Jeg er Havren”

Vi er Coop - Coop det er os
Med på beatet, alderen til trods
Kvalitet og pris går hånd i hånd
Det er nemlig helt i vores ånd!

Started’op så’rn ganske i det små
Bonde, arbejdsmand en fordel så
Da en Thisted-præst ideen fik
Sammen laver vi vor egen butik

Året det hed 1866
Længe før den megen snak om stress
Brugsuddeleren og dennes fru
Havd’ en ni-ti timers arbejdsuge

Der ku spar’s en skilling her og der
Andelstanken viste snart sit værd
Siden er det gået slaw i slaw 
Grunden lag’s til dem vi er i daw

Først var rugbrød vores nummer ét
Sortimentet er dog vokset lidt
Fødevarer det er ikke alt
Men lokal forankring - det har talt.

Vores køleskab det hed Major
Det gav glæde til ” det kolde bord”
Der kom siden fler’ maskiner til
Det gav frihed – særligt til mor-lil

FDB Design – har gjort os kendt
Mangt et møbel er i hjemmet endt
hos familien Danmark – dig og mig
Børge Mogensen han baned’ vej

Købstad, storby, landsby bar’ kom an
For vi findes i det ganske land
Kvickly, Dagli’, Super er vort navn
Med bestyr-elser som gør go’ gavn

Sunde varer og økologi
Det kan vi og vores kunder li’ 
Dyrevelfærd er en hjertesag
Og vi øger fokus dag for dag

Medlemsdialog er helt centralt
Både ”face to face” og digitalt
Coop-app’en sikrer din rabat
Samvirke er stedet for debat

Medlemsstyret organisation
Det er vores stolte tradition
Ejerne er både dig og mig
Det gør os til noget helt for sig

Frisk og ”fit for fight” – men ikke kry
Hundred femti+ – uden blakket ry
Står her - konkurrenterne til trods
Vi er Coop – Coop det er os!

Coop sang 
(i anledning af 150 år+!)




