
 
SuperBrugsen Odden: 
Borgerne ved, at de altid kan regne med vores støtte 
 
Ordene ovenfor kommer fra Christian Aagaard, der er SuperBrugsen Oddens uddeler. Christian 
Aagaards brugs-karriere startede allerede, da har blev flaskedreng i SuperBrugsen i Højby, og han 
blev tiltalt af arbejdet og mulighederne. Han så op til uddelerparret, som dengang var Henning og 
Henny Larsen. Det var en position at stræbe efter, mente den unge flaskedreng, og så var han 
solgt til en karriere inden ikke bare detailhandel men helt specifikt inden for brugsen. 
 
– Ja, min vej blev hurtigt stukket ud. Det uddelerpar var noget særligt for mig, også selv om 
Henning Larsen gav mig nogle af de største skideballer, jeg nogensinde har fået, fortæller Christian 
Aagaard. 
 
Flaskejobbet blev afløst af en læreplads i Dagli-Brugsen i Tuse, efterfulgt af forskellige stillinger 
rundt omkring i brugsbutikker. For eksempel salgsleder i Karlslunde og souschef i Regstrup. I 2008 
fik Christian Aagaard jobbet som souschef i Odden, hvor han i 2015 blev uddeler.  
 
Privat bor Christian Aagaard sammen med sin hustru Malene i Kirke Hyllinge, hvor de fandt en 
grund og byggede hus. 
 
Butikken udvikles løbende 
SuperBrugsen Odden har gennem nogle år været i gang med at blive omstillet til grøn energi. Det 
kan give nogle udfordringer at energioptimere gamle bygninger, men arbejdet er i fuld gang. Alle 
kølemontre er udskiftet, og i år er de i gang med at få sat gang i genanvendelse af den 
overskudsvarme, de selv genererer. Der er også et ønske om at åbne slagterafdelingen op, men 
det kræver ombygning, så det er et større projekt. 
 
Sommergæsterne sikrer en fornuftig årsomsætning 

                      



Som alle andre butikker i Odsherred, så genereres den største del af omsætningen i 
sommermånederne, hvor de mange fastliggere fylder sommerhusene op. 
 
– Det vi sælger i uge 31, svarer til en måneds omsætning i januar, fortæller Christian Aagaard. 
 
Da rute 21 tilbage i 2013 blev indviet, steg omsætningen væsentligt, men desværre faldt den igen 
noget, da Rema åbnede i Lumsås. Men sidste år i 2019 oplevede SuperBrugsen i Odden igen en 
vækst, der fik dem over niveauet før Rema-tiden. Der er heldigvis plads til begge de store butikker. 
 
Brugsen er en andelsbevægelse 
En brugs er ”fra tidernes morgen” en fælles indkøbsforening, som ejes af medlemmerne. Det 
betyder, at butikkerne rundt om i landet, og også på Odden, har en særlig betydning for 
lokalområdet og borgerne. I dag sikrer SuperBrugsens tilstedeværelse, at der er både er 
indkøbsmuligheder, men også at der er en arbejdsplads, der i dag beskæftiger omkring 46 
medarbejdere. Og som det ofte ses i et samfund, hvor der ikke er så mange arbejdspladser, så er 
medarbejderne trofaste, og glade for deres arbejdsplads. Så glade, at nogle opnår 40 års 
ansættelse og mere. 
 
– Men vi gør også en del for at være en god arbejdsplads. Både i dagligdagen og ved specielle 
lejligheder, og vi sørger for at give alle medarbejdere nogle gode og lærerige oplevelser, fortæller 
Christian Aagaard. 
 
At Brugsen er en andelsbevægelse, betyder nok ikke så meget for kunderne i dag. I Odden 
kommer medlemmerne både fra lokalområdet og fra for eksempel Købehavn. Til den årlige 
generalforsamling møder der omkring 100 medlemmer op, og der er altid en god stemning, 
fortæller Christian Aagaard. Han overvejer at tilføre generalforsamlingerne en ekstra dimension, 
ved at invitere forskellige spændende foredragsholdere til mødet. 
 
– Jeg har en fantastisk bestyrelse. Og vi har mange engagerede lokale borgere som medlemmer, 
forklarer Christian Aagaard, og han fortsætter: 
 
–  Vi forsøger også at forkæle vores medlemmer lidt ekstra, udover de ”almindelige” gode Coop-
medlemstilbud. Op til jul tilbyder vi en helt speciel rabat til medlemmerne. Den 1. december giver 
vi 23 procent rabat på alle varer, dog minus øl, spiritus og tobak. Den 2. december er det 23 
procent og sådan fortsætter det frem til juleaften. 
 
Engagerer sig i lokalsamfundet 
Det forpligter også at være et samlingspunkt for et helt lokalsamfund. Derfor går ingen borgere 
forgæves til SuperBrugsen, hvis de søger opbakning til et lokalt projekt. 
 
– Nej, borgerne ved, at de altid kan regne med vores støtte. Det gælder alle lige fra 
sportsforeningerne, til julebanko, juleudsmykning eller Odden Sætter Sejl, da det endnu 
eksisterede. Kommer der et fornuftigt forslag, så støttet vi op, så godt vi kan inden for de rammer, 
vi har, slutter Christian Aagaard vores samtale. 
 


