
Indkøbstur til Dagli’Brugsen i Hou 

 
Som omtalt i oplevhou d. 12. oktober og d. 16. november 2017, har 

Dagli’Brugsen ved hjælp af frivillige chauffører iværksat en 

kørselsordning for ældre borgere i Hou og omegn, der har svært ved 

at få bragt varer hjem. Brugsen betaler benzin til de frivillige, og der 

er kaffe og kage til alle, inden turen går hjemad igen. 

For tiden foregår det hver torsdag kl. 13.00- 14.00. Hvis du er 

interesseret skal du bare ringe direkte til Jens eller Sussi på tlf. nr. 

86 55 61 03, vente lidt og tryk 5. Så formidler Dagli’Brugsen 

kontakten til chaufførerne. 

Hvis du ikke selv har brug for hjælp til at få klaret dine indkøb, 

kender du måske nogen, der kunne have glæde af ordningen; så 

fortæl dem om det, det er jo ikke sikkert, de læser ’Oplev Hou’. 

 

 

 



 

Forrige torsdag var undertegnede inviteret til kaffe i Dagli’Brugsens 

frokoststue sammen med dagens indkøbshold for at få lidt nærmere 

at vide om ordningen.  

Denne dag var Magna, Inger 

Marie og Ellen på indkøbsholdet. 

Der er p.t. 5 faste kunder, der 

melder sig til hos Dagli’Brugsen, 

når de ønsker at deltage.  

Bent Jacob Hessellund var 

chauffør. Der er 4-5 personer, 

der på skift henter og bringer 

’indkøberne’. Kirsten Moric leder 

og fordeler chaufførerne, der får en liste over ugens ’indkøbere’.  

Hver uge kommer Kirsten Laursen og laver kaffe og hygger om 

selskabet. 

  

Inger Marie, Kirsten, Ellen, Magna og Bent Jacob til kaffe og kage og en lille snak efter endt tur rundt i 

butikken. 

Magna, Inger Marie og Ellen bor alle i Hou og kan klare mindre 

indkøb selv. Men de er glade for ordningen, fordi det kan være 

svært at transportere de lidt tungere varer hjem på cykel. Især 

vintervejret er træls på cykel eller til fods for ældre damer. 

Kvinderne bruger indkøbsturene til at få fyldt depoterne op, så de 

kan klare sig et stykke tid. De er også glade for, at de ikke er 

afhængige af deres familie – ’børnene’ har jo travlt til hverdag. 



Ordningen gælder ikke kun for folk i Hou by, men for hele oplandet. 

Som Bent Jacob siger, så rager det jo ikke så vidt at køre til Gosmer 

eller Søby, når han alligevel har startet bilen. Og hvis ordningen 

skulle blive en kæmpesucces, er han parat til at købe en bus – og en 

trailer til rollatorerne! 

18.01.2018/Karen Rasmussen 

 

 


