
 

Nyhedsbrev til alle  
Så er vi kommet fra start i Vores Brugs på Røsnæs. Vi har nu været i gang i 7 uger. Det har ikke 
været uden forhindringer, men vi er kommet godt på vej. Og det vigtigste er selvfølgelig at vi har 
reddet Vores Brugs på Røsnæs.


Der er ryddet op i butikken og nu begynder vi at flytte varegrupper rundt, for at få overskuelighed 
og tilpasse butikken til vores behov. Personalet forsøger så godt som muligt at få butikken fyldt 
op. Vi vil gerne have flere lokale varer, men de er bare svære at skaffe lige nu.


Derudover arbejder vi med mange tiltag, som ikke er så synlige, men som gør det lettere for vores 
personale at være i Brugsen.


Vi har flere ideer, som vi glæder os til arbejde på i fremtiden. Men det kommer til at tage tid.


Lige nu arbejder vi på højtryk med at få organiseret frivilligt arbejde omkring brugsen. Vi skal have 
et eventudvalg, et viceværtsudvalg og andre udvalg op at køre, så vi kan styrke butikken. Hvis du 
gerne vil være med, så skriv endelig til vores mail rbrugs2021@gmail.com


Bestyrelsen har brugt rigtig mange timer for at få dette projekt til at lykkes. Det kommer også til at 
lykkes, når alle husker at handle i brugsen. For hvis der ikke bakkes op nu og handles i Vores 
Brugs på Røsnæs, så vil der ikke være en brugs i fremtiden. Det afhænger af dig.


Vi samler information om foreningsarbejdet på vores hjemmeside www.voresbrugs.dk. Mens 
aktuelle tilbud i butikken kan ses på Facebook siden Røsnæs Dagli Brugs. Arrangementer 
annonceres begge steder.


For at komme godt fra start med vores aktiviteter har vi lavet en Halloween tegnekonkurrence, 
hvor der findes en vinder den 31. okt. Brugsen er med til juletræstænding den 25. nov. Kl. 17 fra 
møllen og senere serveres der Risengrød ved forsamlingshuset. En af de meget gamle traditioner i 
Røsnæs Brugs er juletræsfest med dans om juletræet, Julemanden, godteposer og æbleskiver og 
den skal vi selvfølgelig have søndag d. 5. dec. Det glæder vi os til.


Hvis du var Coop medlem i Dagli’ Brugsen Refsnæs er dit medlemskab nu flyttet til Dagli’ Brugsen 
Røsnæs, Røsnæs Brugsforening. Vi har 460 medlemmer, hvilket vi er rigtig tilfredse med.


Bestyrelsen vil rigtig gerne takke alle for opbakningen.


Personalet skal også have en stor tak for det store arbejde, de lægger i Vores Brugs. Det kan vi 
alle kun være rigtige glade for.


Sidst men ikke mindst har du set den fine artikel vi har i Samvirke i oktobernummeret Samvirke | 
Oktober 2021


Vi ses i Vores Brugs på Røsnæs

På bestyrelsens vegne,


Kirsten Herløv

18. oktober 2021
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