
Henrik siger tak for denne gang! 

Henrik Leth Kristensen startede som uddeler i den gamle 

Dagli’Brugs den 21. april 2006. Hans første opgave var at 

ændre og genopbygge butikken fra købsmandsbutik til 

Dagli’Brugsen, der skulle være en forløber for den nye brugs, 

som vi kender den i dag. 

 

Processen tog en uges tid, hvor der ikke var nogen dagligvare-

forretning i Hou – hvilket mange sikkert stadig vil huske. 

 

Henrik blev taget rigtig godt imod af kunderne. Han stod og 

delte blomster ud på åbningsdagen den 1. maj 2006. Inventar 

og bygninger var gamle og i dårlig stand, men kunderne var 

overbærende og ydmyge og vænnede sig til den trange plads i 

butikken. Fx måtte man opbevare en del af varerne under et 

halvtag og i to store containere i gården. 

 



Så kom endelig dagen – den 10. oktober 2010 - hvor man 

kunne åbne den nye brugs i helt nye, tidssvarende lokaler, 

med plads til varer og kunder og med 5 moderne lejligheder på 

toppen. 

 

Dagen startede godt. Pigegarden spillede, det var det bedste 

vejr i mands minde, der var opvisning i square dance, og der 

kom mange kunder til morgenkaffe. Kl. 10.00 kom Arne 

Sørensen fra Kvickly, Odder og så skulle snoren til den nye 

butik klippes over. 

 

Henrik fortæller, at han fik et stort chok, da han gik omkring 

hushjørnet og så Søndergade fyldt med 6-700 mennesker, der 

alle gerne ville handle. 

 

Siden 2006 har omsætningen i Dagli’Brugsen i Hou været 

stigende takket være en stor lokal opbakning. Faktisk var 

omsætningen den 10.10.2010 den største ny-åbnings-

dagsomsætning nogen sinde på den tid. 

 

I den nye brugs forsøgte man at imødekomme kundernes 

ønsker og behov, bl.a. med 

 

 Økologiske varer 

 Mad med glæde  

 Frisk grønt og frugt 

 Lokale varer fra bl.a. Samsø, Tunø, Fensten, De 5 gårde  

 Sukker- og glutenfrie og allergivenlige produkter 

 

Dette havde ikke været muligt i den gamle brugs, ligesom der 

nu også var blevet plads til kørestolsbrugere i butikken og 

mange flere P-pladser. 

 



Vi har haft mange oplevelser gennem årene, fortæller Henrik. 

Bl.a. dengang tagrenderne ikke kunne klare den kraftige regn. 

Vandet løb ned ad væggene i butikken, og der var blankt vand 

på gulvene. 

 

Til slut vil Henrik gerne sige rigtig mange tak for den støtte, 

han har modtaget, og den måde kunderne og byen har 

behandlet ham på. Det har været en fantastisk oplevelse. Også 

fremover vil han være at finde i lokalområdet, og som han 

siger: ”Jeg vil altid betragte Dagli’Brugsen i Hou som min 

butik”. 

 

Mange seriøse overvejelser og prioriteringer af private årsager 

er grunden til, at Henrik takker af nu. Han siger en varm tak 

for de positive tilkendegivelser, han har fået i løbet af 

weekenden, og ønsker Dagli’Brugsen held og lykke fremover. 
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