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Selv efter 30 år glæder købmandsparret Lone og Keld Jensen sig
til at åbne dørene for sæson nummer 31, den 29. marts Foto:
Tommy Thomsen
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D. 21 marts 2019 - kl 08:22

ÆGTE KØBMANDSHANDEL
30 år med fødderne under egen
købmandsdisk på Hedebo Camping
SÆBY: Lone & Keld Jensen har delt privatliv og arbejde siden de fandt
sammen og åbnede butik for 30 år siden.
Her 30 år senere driver de stadig købmandsbutikken Hedebo Super efter
samme gode gamle koncept med god service og den personlige kontakt
med kunderne.
O nu er parret klar til at åbne butikken til sæson nummer 31. Det sker fredag
29. marts.
Det er naturligvis campingpladsens gæster, der handler i butikken, men
også mange fra Sæbys nordlige bydel kommer og handler, ligesom mange
gæster fra Svalereden Camping benytter muligheden for at besøge os, siger
Keld.

MEST LÆSTE
På jagt efter ildjæle
D. 15 maj 2019 - kl 07:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/paa-jagtefter-ildjaele/313e2fff-5de6-4d7f-938ebca007247a47)

Intet vand - intet liv
D. 15 maj 2019 - kl 06:09
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/intet-vandintet-liv/9b9e624f-b8ff-450b-a9a76baaf8c23b30)

Forårstur i det gule
D. 14 maj 2019 - kl 16:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/foraarstur-idet-gule/d0020908-5d85-498a-930b1f1b8ee9a5a5)

Faglige seniorer mødes
D. 14 maj 2019 - kl 13:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/fagligeseniorer-moedes/15a47b72-924f-4f68-a912e1ad1003e9b9)

Energibyen på jagt

Butikken
Til at være en campingpladsrelateret købmandsbutik, er den med et
butiksareal på 300 m2, ret stor.
Den blandede landhandel har da også et omfattende vareudbud.
Keld fortæller, at de oplever, at de faste kunder ofte har gæster med for at
vise dem, hvilke nurlige og unikke ting der ndes på hylderne.
Keld Jensen er udlært hos købmand Harald Thomsen i Taars, der stadig
driver et pænt stort supermarked.
Herefter var han salgsassistent i otte år hos Føtex i Frederikshavn og senere
tre år som butikschef i Havnesuper.
I efteråret 1988 havde jeg en snak med ejeren af Hedebo Strand Camping,
Bent Christensen, der efter en lukkeperiode var interesseret i at få
købmandsbutikken genåbnet.

D. 14 maj 2019 - kl 11:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/energibyenpaa-jagt/7917726a-a70f-4d50-b84d9a9494adc658)

Trompeten bliver stadig
trakteret
D. 14 maj 2019 - kl 11:05
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/trompetenbliver-stadig-trakteret/0fa6a3fd-35db-44bab0e6-c47f3b81f6e4)

Ældreråd støtter
a astningsprojekt
D. 14 maj 2019 - kl 08:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aeldreraadstoetter-a astningsprojekt/b4357d8e-8b4445c4-a92b-25eec338c5f6)

- Da jeg altid har haft lyst til at blive selvstændig og muligheden opstod, var
jeg ikke sen til at slå til, specielt ikke, når også Lone var lige så interesseret,
oplyser Keld Jensen.
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aegte-koebmandshandel/74c6d140-aa7c-4fe2-ab63-a89e1e75626c
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Selv om parret kunne se frem til lange arbejdsdage har de ikke et øjeblik
fortrudt springet.
Butikken har i alle årene holdt åbent hver dag i perioden medio marts til
medio september 7-20 og i skolernes sommerferie helt frem til 22.
Parrets re børn er opvokset i og med butikken og har altid hjulpet til.
Også efter de er blevet voksne, er de stadig en god støtte.
Yngste søn, Nicklas på 30 år har da heller ikke tabt lysten til købmandslivet,
idet han kan ndes bag disken hos Dagli Brugsen i Bangsbostrand.
Købmandsgenet lader også til at følge med næste generation, idet deres
foreløbige eneste barnebarn på seks år er meget interesseret i, hvad der
sker i butikken.

Affaldet bliver hvor det er
D. 14 maj 2019 - kl 07:55
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/affaldetbliver-hvor-det-er/01ddaacf-a93f-453a-ad5aa47ee66e7d78)

Ny afdelingsdirektør
D. 14 maj 2019 - kl 05:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/nyafdelingsdirektoer/e205603d-74f4-47ff-899d92858bcae8ca)

Insektvenligt stauderbed
D. 13 maj 2019 - kl 16:20
(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/insektvenligtstauderbed/2814b9b8-fe6c-46f8-ae66adb70c54c688)

Selv om Lone og Keld Jensen ikke har planer om pension de nærmeste år,
ser et generationsskifte ud til at blive en mulighed.
Der har over årene været beskæftiget 250 ungarbejdere som medhjælp i
butikken og ere af dem har fået forlænget ansættelsen efter, at de var
blevet 18 år.
- Det er dejligt at have muligheden for at arbejde sammen med unge
mennesker, som er med til at give forretningen et frisk pust. Men vi har også
et stort ansvar for, at de unge mennesker får en god oplevelse, når de for
første gang påtager sig et job. Vi må have gjort det nogenlunde, da ere
tidligere ansatte selv efter ere år, kommer og besøger os for at sikre, at
butikken stadig kører ordentlig, siger Keld Jensen.
Og det er også ungdommen der inspirerede os til at forsøge at gøre
opmærksom på butikken via Facebook.
For tre år siden begyndte de at lave en åbningskonkurrence, hvor der
udlodde 5 kilo slik, hvis man liker Hedebo Super og resultatet har hvert år
været overvældende.
Sidste år skulle der ndes en vinder blandt næsten 100.000 likes, fortæller
Lone Jensen.
Til påske afholdes en konkurrence, hvor den heldige vinder kan cykle hjem
på en nretro Coca Cola cykel.
Ud over at være købmænd er Lone og Kelds store fælles passion, ishockey.
De har faste pladser i Iscenter Nord, hvor adrenalinen får frit løb hver gang
White Hawks spiller på hjemmebane.
Sommerens mange arbejdstimer bliver afviklet om efteråret, hvor
batterierne bliver ladet op med afslapningsferie under sydens sol.

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aegte-koebmandshandel/74c6d140-aa7c-4fe2-ab63a89e1e75626c&title=%c3%86gte+k%c3%b8bmandshandel)
(http://twitter.com/intent/tweet?
status=%c3%86gte+k%c3%b8bmandshandel+https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aegtekoebmandshandel/74c6d140-aa7c-4fe2-ab63-a89e1e75626c)
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