
Kom med i biografen til en verdenspremiere! 

I år fejrer Coop sin 150 års fødselsdag. Det var nemlig i 1866, at den allerførste lille brugs i Thisted åbnede. 
Den lokale pastor Sonne ønskede efter engelsk forbillede at udrydde sulten og give åndelig føde til 
Danmarks fattigste. Og den lille butik i Thisted blev startskuddet til det, der i dag er Coop.

Det vil vi gerne fejre med en helt ny dokumentarfilm om vores 150 års historie. Filmen vises første gang den 
11. maj 2016 klokken 17.00-19.00. Og du er hermed inviteret til at overvære verdenspremieren!

I cirka 70 biografer over hele landet vil op mod 10.000 Coop medlemmer, leverandører, medarbejdere, 
bestyrelser og borgmestre opleve den nye dokumentarfilm med introduktion fra bestyrelsesformand Lasse 
Bolander. Han er med i en livetransmission fra Albertslund Musikhus. 

Filmen »Vi mødes i Brugsen« er bygget op som en Danmarks-krønike med skæve arkivklip, sjove gamle 
reklamer, interviews og nye reportager. Filmen fortæller både historien om Severin, hvis familie altid har haft 
noget med Brugsen at gøre og Kirsten, født ud af andelsbevægelsen på landet.

Gennem Kirsten og Severin oplever vi de første brugser tilbage til pastor Sonnes lille butik i Thisted. Vi 
hører om Severin Jørgensen, der grundlagde FDB i 1896. Vi oplever suset fra de nye selvbetjeningsbutikker 
efter krigen og revolutionen med de nye moderne møbler fra FDB. Vi besøger FDB’s berømte 
centrallaboratorium med den navnkundige Lars Okholm i spidsen - manden, der opfandt madpyramiden, 
som er blevet en vigtig del af danskernes madbevidsthed. Økologiens indtog og til sidst Coops ambitiøse 
madmanifest. 

Tidspunkt: Onsdag den 11. maj klokken 17.00-19.00
Adresse: Biffen, Rosensgade, Odder

Program:
Kl. 17.00 gæsterne ankommer og får en forfriskning
Kl. 17.05 Velkomst ved Kvickly Odders direktør Arne Sørensen
Kl. 17.15 Alle sidder klar i salen. Bestyrelsesformand i coop Lasse Bolanders tale livestreames fra 
Albertslund Musikhus
Kl. 17.25 Filmen »Vi Mødes i Brugsen« vises
Kl. 18.06 Filmen slutter

Der er kun 118 pladser, så bindende tilmelding er nødvendig efter ”først til mølle” princippet. 

Hurtigst muligt eller senest 4 maj
Så resterende pladser kan blive udnyttet.
Henvend dig i Kvicklys kiosk og bliv registreret, så krydser vi dig af 
ved indgangen til Biffen senest kl. 17 på dagen.

Bedste hilsner

Arne Sørensen
Kvickly Odder




