Brugsuddeler i Gudbjerg på 5.år
(Interview med uddeler Allan Kolding)
På det direkte spørgsmål - hvad fik dig til at søge stillingen som uddeler i Gudbjerg ?,
kommer svaret prompte - Fordi det allerede var en veldrevet og opdateret butik
med gode muligheder og så naturligvis på grund af ønsket om nye udfordringer, ikke
mindst i form af mere selvbestemmelse.
- Og hvordan befinder du dig så her knapt 5 år senere ? - Jeg føler mig rigtig godt
tilpas i Dagli' Brugsen, langt over forventning med såvel butik som personale og
medlemsskare.
Allan er født på en 26 tdld. stor landbrugsejendom ved Års i Vesthimmerland i det
herrens år 1958. Men på grund af beliggenhed i byzone opkøbes ejendommen til
museum, og familien flytter til en gård af samme størrelse i nærheden af Farsø.
Han er den ældste af 3 brødre og husker med al tydelighed, hvorledes han som stor
dreng blev sat til at pløje med en traktor af fabrikatet Volvo Krabat (P38 motor,
samme som Volvo Amazon). Resultatet af denne pløjning var dog, set med faderens
øjne, yderst problematisk pga. alt for høj fart. Allerede her udviste vores dynamiske
uddeler tendenser i retning af "frisk kørsel".
"Fartdjævel" eller "køreglæde", ja kært barn har som bekendt mange navne, "benzin i
blodet" er en tredje mulighed. I hvert fald fortsatte udviklingen med en udboret
knallert, der, når politiet ikke var i nærheden, opnåede en tophastighed af ca. 80- 90
km./timen.! Senere fulgte 2 motorcykler i størrelsesordenen 400- og 1100 kubik, og
først som 26-årig blev bilen hans foretrukne og lidt mere afdæmpede
transportmiddel. !?

Dagli’ Brugsen anno 2017 – Lokal udvikling med Allan i front.

Uddannelse og Arbejdsliv
Efter 10 års folkeskole fortsættes på Års Handelsskole (HGX), mens en tidlig drøm om
en læreruddannelse aldrig blev realiseret.
Ullits Brugsforening (nær Hvalpsund) - læretid 2 år.
Vester Thorup Lokalbrugs (nær Vesterhavet) - butiksassistent 1 år.
Fjerritslev & Omegns Brugsforening - butiksassistent 1 år.
Stockholm / Sverige - udviklingsprojekt 1 år. NB: (fra den svenske hovedstad - til
den vestjyske "hovedstad")
Herning - Obs (med 130 ansatte) - kolonialassistent 2 år.
Lemvig Kvickly - 1.assistent 4 år.
Dagli' Brugsen, Harboøre (ved Vesterhavet) - uddeler 7 år. (1988-1995)
Super Brugsen, Kværndrup (langt om længe tæt på os !!) - uddeler 17 år. (19952012)
Dagli' Brugsen, Gudbjerg - uddeler (2012- ?? ), hvor Allan Kolding tiltræder den
1.aug. som den 5. uddeler i rækken. (har i øvrigt 30 års. jubilæum som uddeler
d.1.feb. 2018!)

Historisk Perspektiv

Billedet er fra 1946.

Den første tale om en Brugsforening i Gudbjerg blev i foråret 1912 ført af 3
arbejdsmænd ansat på Mullerup. I stor enighed henvendte de sig til gdr. Peder Lykke.
Ellerup
(i dag "Lykkesminde", Kirkevej 32) og bad ham sammenkalde til møde.
Det viste sig, at Peder Lykke, der allerede var en foregangsmand på andre områder,
var den rette mand. Og allerede den 26. august samme år åbnede Gudbjerg og
Omegns Brugsforening sin dør for 80 medlemmer. Foruden formandsposten varetog
Peder Lykke regnskabet de første 8 år.
Kun 4 uddelere har bestridt den vigtige post igennem 100 år (1912- 2012) og
navngives her efterfølgende.
Niels Jensen 1912 - 1940 (fra Vium i Jylland - blandt 35 ansøgere!)
Emanuel Rasmussen 1940 - 1977 (fra Rolfsted Brugsforening)
Carl Nielsen 1977 - 1983 (var 1.assistent i Kerteminde Brugs)
Flemming Jørgenden 1983 - 2012 (var uddeler i Birkum Brugs)

Harboøre via Kværndrup til Gudbjerg
Den lange vej fra det nordvestjyske område til Gudbjerg blev en realitet via
Kværndrup, hvor familien Kolding i en årrække kørte igennem og passerede forbi
byens brugs-forening på deres rute fra henholdsvis Herning, Lemvig og Harboøre til
Thurø. I forbifarten skal nævnes at deres 3 døtre om regel var passagerer i bilen.
(Har i dag også 2 børnebørn).
Den lille hyggelige butik, som Allan kaldte den, blev pludselig hans arbejdsplads i 17
år - helt frem til den ledige stilling i Gudbjerg. Og her har hans jyske og stræbsomme
gener fundet deres store udfordring i en stadig voksende kamp for at overleve i en
hård og tæt branche - en verden i konstant forandring.
Men som det handlingsmenneske han endnu en gang er, stortrives han med denne
udfordring og har samtidig en indædt tro på, at en øget synliggørelse af lokalområdet
er vejen til overlevelse.

Allerede året efter sin tiltræden blev der lagt en 5 års strategiplan vedrørende
butikkens fremtid i forhold til beliggenhed og dermed også potentiel kundekreds.
Sidste nyt: Allan har været helt i front med hensyn til oprettelse af
www.gudbjerg.nu og indtil videre selvskreven deltager i en nedsat arbejdsgruppe på
4 personer, der skal repræsentere området, dvs. den gamle Gudme Kommune, i den
nyetablerede "Landsbyklynge" med det klingende navn GUDMEKONGENS LAND
- PORTEN TIL SYDFYN
Med venlig hilsen
Skakbonden

