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Den 99-årige tidligere brugsuddeler i Thisted Arbejderforening (Brugsen) Knud Ravn Sørensen 
(hvid jakke) flankeret af formand for Thisted Superbrugs Vagn Nørgaard og formand for Thisted 
Lilleby Elisabeth Pedersen. Bagerst den nuværende uddeler Tobias Strunck.
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Af Ole Iversen
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Knud Ravn Sørensen er fyldt 99 år. Kroppen er lidt svækket, men 
hukommelsen i top. - Minderne fælder frem når jeg genser 
butikken som den så ud cirka omkring da jeg startede der i 1951, 
lyder det.

Danmark, Sverige, Norge og
Grønland.

Det er således en særlig
bygning, der nu er blevet
placeret på Torvegade i Thi-
sted Lilleby.

Brugsbutikken fylder ikke
hele underetagen. I den
nordlige ende var Frisør
Rask og Flindt Frugt.

Bygningen af Thisted
Arbejderforenings er blevet
mulig via en særlig donation
på 20.000 kroner fra Coop.

Formanden for bestyrelsen

for Thisted Superbrugs Vagn
Nørgaard og Knud Ravn
Sørensen var med til at læg-
ge de første af 39.000 små
mursten i 2020.

Bygningen er som alle
andre huse i Thisted Lilleby
bygget i forholdet 1:10 og
viser Thisted by, som den så
ud i 1950 omkring Storega-
de, Vestergade, Torvegade,
Brogade, Jernbanegade og
Store Torv.

Nok er huset lille i størrelse,
men følelserne og minderne
var til at få øje på hos særligt
en af gæsterne, da Thisted
Lilleby torsdag fik sin byg-
ning nr. 100 indviet.

Det er Thisted Arbejderfor-
ening i Torvegade som nu
har fået sin plads i Lillebyen.

Blandt de inviterede til rej-
segildet i lillebyen var 99-
årige Knud Ravn Sørensen,
som har en ganske særlig til-
knytning til den nye byg-
ning. Han var uddeler her i
40 år og fire måneder, som
han fortalte foran 120
gæster.

- Det at gense Arbejderfor-
eningen, som den så ud den-
gang i 1950, er en stor ære.
Det får mig til at tænke tilba-
ge, og minderne vælder
frem, lød det fra den gamle
uddeler, der var kendt for at
hilse på alle kunderne, når
han var ude i butikken – og
det var han stort set altid.

Thisted Arbejderforening
er historisk kendt som Dan-
marks første brugsforening
og er bygget 1867. Det var
herfra, at brugsbevægelsen
Coop spredte sig til hele
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Præstegården lå jo her før der kom Arbejderforening, fortalte den tidligere uddeler gennem 44 år 
og fire måneder.

Det Nordjyske Mediehus søger medarbejdere til
omdeling af morgenprodukter – herunder aviser,
magasiner, breve og pakker i hele Nordjylland.

Vi tilbyder:

• Et job med stor fleksibilitet ift. antallet af arbejdsdage

• Tidsberegnet løn efter 3F overenskomst på 139,69/
timen, feriepenge og skattefri kørselsgodtgørelse

• Gode muligheder for at tjene ekstra i ferieperioder 
og weekender

• Grundig oplæring i et job, med stor frihed under ansvar

• Muligheden for at arbejde tæt på din bopæl

Jobbet kræver: 

• At du er fyldt 18 år og har et køretøj til rådighed  
– gerne bil eller scooter

• At du er morgenfrisk – dine arbejdstider vil  
typisk ligge mellem 03:00-10:00

• At du er god til at holde overblikket og  
arbejde selvstændigt

Du ansøger enten ved at sende en mail til lemo@dnmh.dk 
eller via vores ansøgningsportal: omdeler.nordjyske.dk

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil høre  
mere om jobbet, er du mere end velkommen  
til at kontakte rekrutteringskonsulent  
Lea Kathrine Præstekær Mogensen:  
Mail:  lemo@dnmh.dk 
Tlf:  9924 5052
Mobil:  2666 0076 

ER DU 
MORGEN 
FRISK OG 
MOTIVERES 
DU AF ET 
ARBEJDE 
MED STOR 
FRIHED? 
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