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Partnerskaber og profilering
Dagli’Brugsen og Coop amba juni 2022



Vi har en udfordring med aldersfordeling på medlemmer 

Vi vil bevare fællesskab i byen med butikken som 
omdrejningspunkt 

Vi vil sikre nye generationer handler i butikken og bliver 
medlemmer 

Vi styrker relationen til yngre borgere, fordi… 
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Brugsen er en aktiv 
spiller i at gøre byen til 

et godt sted at bo 

De yngre 
borgere lærer 

brugsen at 
kende som 

mere end et 
sted at handle

Vi finder en 
partner og 

samarbejder 
om aktiviteter 

til de yngre 
borgere i byen

Partnerskaber og profilering



Start el. genstart 
partnerskaber og 
profilering
Værktøj til bestyrelsen 



Værktøj til bestyrelsen





Erfaringer 
& Coop amba koncepter

Del gerne dine 
idéer erfaringer i 

Facebook gruppen 
Coop Aktive



Partnerskab 
borger-

foreningen



Dagli’Brugsen Sejs- Svejbæk

Det er genialt at handle lokalt!

I Sejs-Svejbæk har Borgerforeningen iværksat torvedag den 21/5 2022

Det har været en fast tradition igennem mange år – dog pauset af corona de sidste par år.

Brugsen deltog naturligvis. Her kunne man smage på øl, pizza og is, som kunne købes i butikken.

Brugsuddeler Jette fortæller, at Voel is fik uddelt 175 smagsprøver – og der blev solgt MEGET is og øl i 
butikken.

Butiksbestyrelsen repræsenterede butikken på bedste vis og bemandede brugsens lagersalg. 

Det var en god dag for borgerne, bestyrelsen og brugsen.



‘Fru Brugsen’ viser, at Dagli’Brugsen Jystrup er 
Byens Bankende Hjerte

Profilering og 
partnerskaber



Dagli’Brugsen Jystrup

’Fru Brugsen’ viser, at Dagli’Brugsen Jystrup er Byens Bankende Hjerte

Fru Brugsen er en Facebook-profil, som et butiksbestyrelsesmedlem bestyrer. 

Formålet er have et talerør for bestyrelsen. 

Fru Brugsen laver små fortællinger, som profilerer brugsen, som ’byens bankende hjerte’.

• Fru Brugsen møder både borgmesteren, præsten eller lokalt politi, som hver især har ’åben konsultation’ hvert kvartal 
fra 14 - 17 i butikken ved mejeri-afdelingen

• Selvom der ’kun’ bor ca. 750 borgere i Jystrup er der ofte kø for at tale med byens markante personer. Der er skabt et 
respektfuldt samarbejde, og så er det en win-win situation

• Brugsen bliver et samlingssted og styrker sin troværdighed, som ’byens bankende hjerte’ – og både borgmester, 
præst og politi er glade for at have uformel dialog med borgerne, som gør deres arbejde bedre

• Det er også Fru Brugsen, som møder uddeler, der fortæller om årets generalforsamling – og Fru Olsen, der møder 
lokale ildsjæle, der på 1 min. foran rullende kamera fortæller om byfesten, at der søges hjælpere, og det er sjovt at 
være med. 

https://www.facebook.com/fru.brugsen.5/videos/368556494768915 – se borgmesteren i brugsen

Fru Brugsen

https://www.facebook.com/fru.brugsen.5/videos/368556494768915


Partnerskab 



Bike, bibliotek og politi i Glud-Nørby brugs Profilering og 
partnerskaber



Profilering
Fx

Roll-up i butik
Facadebanner

Facebook
Coop app



Børn bygger madpyramiden – fokus på sunde snacks

Partnerskab 
med 

børnehaven



Idé – børn bygger madpyramiden

Lav aftale med børnehaven eller 0. klasse på skolen om temadag om 
sunde snacks. 

Besøg børnehaven eller invitér dem på besøg på brugsens p-plads. 

I samler en kurvfuld varer, tegner rammen for madpyramiden med 
kridtstreg og så bygger børnene madpyramiden. 

Lidt grønne snacks og en gratis madpyramide plakater til alle børnene 
med tak for en dejlig dag sammen med brugsen. 

Tag billeder og få lov til at vise dem i butikken og på Facebook. 

Bestil plakater https://skolekontakten.dk/materialer/madpyramiden-
saertryk/

https://skolekontakten.dk/materialer/madpyramiden-saertryk/


Borgerne mødes til Running Dinner i Gl. Rye

Partnerskab 
med borgere 

i byen som 
værter



Dagli’Brugsen Gl. Rye 
Running Dinner er en fest for byens voksne. 

Det er en enestående chance for at lære hinanden bedre at kende! Det fungerer som et middagsløb, der byder på en 3 retters menu indtaget forskellige steder i byen og 
afsluttes med et brag af en fest.

Man kan tilmelde sig som gæst eller vært. Værterne inviterer på forret og hovedret i eget hjem, og gæsterne fordeles helt tilfældigt ud på værterne og besøger to forskellige 
hjem i løbet af aftenen.

Hvad der skal spises, hvem man skal spise sammen med, og hvad menuen står på, er en overraskelse! På den måde kommer man til at møde mennesker i Gl. Rye, som man 
måske ikke har mødt før.

Når maden er indtaget, mødes alle til fest i hallen på Gl. Rye skole. Her er der dessert, kaffe, bar, live musik og godt humør.

Running Dinner er med andre ord en enestående mulighed for at lære hinanden at kende på kryds og tværs. 

Det giver noget at snakke om, også når man mødes i Dagli'Brugsen, som i øvrigt var sponsor for vinen til festerne ude i de private hjem.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man laver Running Dinner kan man kontakte Søren Berg Glasius på info@runningdinner.nu for mere information. Du kan også se 
hjemmesiden runningdinner.nu

I Samvirke juni 2022 er der et kort interview med Søren, som fortæller om baggrunden for Running Dinner.

mailto:info@runningdinner.nu


‘En af de sjove og fire af de grove’ i Veflinge Partnerskab 
med skolen 



Dagli’Brugsen Veflinge 
Giv en hånd til din mad med ”En af de sjove, fire af de grove” – oplæg v. Anne W. Ravn, kontakt mobil 2020 3550

Dagli’Brugsen Veflinge samarbejder med Havrehedskolen

Workshop 1 

Grøn zoologisk have - frugt-grøntdyr 

Materialer: Borde med kasser med frisk frugt og grønt, knive, tandstikker m.v. – UDSTILLING ”GRØN ZOOLOGISK HAVE” (en workshop der kan være on-going
hele dagen)

Workshop 2

Fiskesvær er ikke så svært 

MADMOD – Kort intro fra Anne om de fem grundsmage og konsistenser m.v. Nogle kan lave fiskesvær over bål, andre spille spillet smagsriget 

Workshop 3 

MOSAIKKER MED BÆLGFRUGTER til udstilling i ”GALLERI BÆLGEN”

Materialer:  Borde med ”kageæsker” (fra SB’s bager?) med bælgfrugter i alle farver og størrelser, paptallerkener, skolelim 

Workshop 4

Lave smagsprøver i form af rød linsesuppe og boller til gæsterne

Materialer – se opskrifter og derudover et skolekøkken – eller evt.... udendørs/bål??



Borgere samler ind til godt formål – eks. lånt fra Løjt

Profilering 
og 

partnerskab 



SuperBrugsen Løjt

Det er en konkurrence med det formål at samle ind til en lokal forening. 

Man køber flag, som er "lodder" i konkurrencen, og skriver navn på sine flag. 

Derefter placeres flagene de indenfor stregerne på en fodboldbane. 

Via gps-koordinater er gevinsterne "gemt" forskellige steder på banen, og de flag der er placeret tættest på 

koordinaterne vinder.



Derfor handler jeg i Dagli’Brugsen Janderup!

Profilering 

lokale borgere 
fortæller, hvorfor de 

handler i brugsen 



Håndholdt profilering i verdensklasse fra Birkelse

Profilering 

https://www.facebook.com/daglibrugsenbirkelse/videos/487977506146371/



Veflinge – Coop quiz

Kan fx bruges til årsmøde eller 
generalforsamling.



Pandekager over bål 
med spejderne 
på en ellers kedelig 
mandag
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Børnekræmmermarked
i samarbejde med 
foreninger i byen 
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Fællesskab  for fædre
på barsel  
‘Vi mødes i brugsen’
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Samarbejde med sundhedsplejerske

Børneernæring til baby og småbørn 

Smag på maden 

Leg med maden 



Tour de brugsen 
med byens 
børnehave 
og dagplejere
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Dagli’Brugsen
Brenderup LIVE
Claus Mollerup (uddeler) og Peter Ryggard (næstformand)



Stærke lokale fællesskaber
Daglig Brugsen Brenderup 
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Sig ”Ja”

32

2022

Lyt til byen Fra event til tradition 

Tænk fremad Invitér indenfor Sæt’ i gang!

Hvad sker der – og hvor kan vi 
sætte ind? .

Hvad skal omgivelserne sige 
om os? 

Søg inspiration Det er bedre at gøre ”noget” 
end ingenting



TRADITIONER MED RELATIONER  
DET VI TALER OM 
• Torskegilde for seniorer 

• Byt dit juletræ 

• Fastelavn med FDF 

• Vinaften med 
forsamlingshuset 

• GFH fest 

• Ren By 

• Smag på Brugsen 

• Oktoberfest 

• Fodboldskole 

KORT FRA TANKE 
TIL HANDLING 
• Jubilæumsfest 2015 – 500 

deltagere 

• EM på  storskærm

• Corona ”gaver” –
Bryllupsreception på 
højskolen 

• Vind en juleaften i butikken 

ALLE KAN NOGET –
SAMMEN KAN VI ALT 
• Brenderup aktivitetscenter 

• FDF 

• GFH 

• Møllers Fisk/ Baaringskov
Badehotel 

• Brenderup forsamlingshus 

• Munkegården 

• Højskolen

• Lokaludvalget

• BOE

INVESTERINGER 
MED HJERNE OG 
HJERTE   
• Halbyggeri 20% af 

overskuddet min. 100.000 

• Sol over Brenderup – køb 
af aktier 

• Lån til Padlebaner 



SAMARBEJDE OG LOKALE 
LEVERANDØRER 

• Claus byder nye forretningsdrivende 
velkommen

• Claus har bestyrelsesposter i byen

• Lokale leverandører

• 2019 ”Byens bedste” Service Middelfart kommune

• 2020 ”byens bedste” Corona fighter 

• Danmarks bedste Dagli’Brugsen 2019 

• Ildsjælen 2021

TITLER OG NOMINERINGER 

Vi mødes i Brugsen





Coop amba 
Koncepter og oplægsholdere



Leela Jung

Se film med eksempler på aktiviteter

• Foodlab (børn og unge)

• Streetfood (børn og unge)

• Bagerværksted (børnefamilien)

• Mad i det fri (alle aldersgrupper)

• Mad til 'markedsdagen' (alle aldersgrupper)

•

Navn: Leela Jung
Telefon: 51356357
E-mail: 
simonejung@sjaelerum.
dk

Om Leela Jung:
Leela er indehaver af 
Sjælerum, autoriseret 
klinisk diætist samt 
krops- og 
psykoterapeut. 
Og så er hun en kreativ 
iværksætter og 
spilopmager som altid 
har smil på læben og 
glimt i øjet.
I kærlighed til mad og 
mennesker.
.

https://www.youtube.com/watch?v=1nXQpwi1IK0
https://www.youtube.com/watch?v=HxIYF2y2YF4
https://www.youtube.com/watch?v=LDWNsaM9ERw
https://www.youtube.com/watch?v=_09UVQbOKNw
https://www.youtube.com/watch?v=r81XfKZaFy0


Anne W. Ravn

FOREDRAG VOKSNE

”Mad, myter og masser af fif”

AKTIVITET FOR BØRN

”Fire af de grove, en af de sjove”

MADEVENTS

• I butikken  (fx Holmsland brugs) 

• på skolen e. SFO’en

• I forsamlingshuset mm.

Restaurant GoCook

LÆS MERE (kopier link in i browser) 
https://coopforum.dk/lokalt-engagement/anne-ravn-en-god-
portion-ny-viden-om-mad/

Navn: Anne Ravn
Telefon: 20203550
E-mail: 
annerav@gmail.com

Om Anne Ravn:
Anne er Klinisk 
diætist og en ildsjæl 
og inspirator, som 
arbejder på Århus 
Universitetshospital, 
har skrevet flere 
bøger og mange 
artikler, har ugentlig 
brevkasse i 
ugebladet SØNDAG, 
skriver til DGI’s blad 
Udspil og er 
redaktør af 
fagbladet Diætisten.
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Sund madpakker i 
brugsen

Klik og se indslag fra 
TV MV  2 min 40 sek.

https://www.tvmidtvest.dk/ringkobing-skjern/fire-af-de-grove-og-en-af-de-sjove-born-laerer-voksne-om-sunde-madpakker
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Inviter diætist 
Anne W. Ravn

‘Drop 
sundhedsidealer og 

modediæter
- slip fornuften fri’

Fysisk i butikken
Hent drejebog og 

materialer til 
markedsføring på 

coopforum.dk



Flere koncepter og oplægsholdere

www.Coopforum.dk
Søg på ‘Aktiviteter’ 



Ansøg aktivitetspuljen www.Coopforum.dk
Søg på ‘Aktivitetspuljen’ 


