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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.

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.

- 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.

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

 D. 21 marts 2019 - kl 08:22

ÆGTE KØBMANDSHANDEL

MEST LÆSTE

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/paa-jagt-
efter-ildjaele/313e2fff-5de6-4d7f-938e-
bca007247a47)

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/intet-vand-
intet-liv/9b9e624f-b8ff-450b-a9a7-
6baaf8c23b30)

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/foraarstur-i-
det-gule/d0020908-5d85-498a-930b-
1f1b8ee9a5a5)

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/faglige-
seniorer-moedes/15a47b72-924f-4f68-a912-
e1ad1003e9b9)

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/energibyen-
paa-jagt/7917726a-a70f-4d50-b84d-
9a9494adc658)

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/trompeten-
bliver-stadig-trakteret/0fa6a3fd-35db-44ba-
b0e6-c47f3b81f6e4)

(https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aeldreraad-
stoetter-a�astningsprojekt/b4357d8e-8b44-
45c4-a92b-25eec338c5f6)

På jagt efter ildjæle

D. 15 maj 2019 - kl 07:20

Intet vand - intet liv

D. 15 maj 2019 - kl 06:09

Forårstur i det gule

D. 14 maj 2019 - kl 16:20

Faglige seniorer mødes

D. 14 maj 2019 - kl 13:20

Energibyen på jagt

D. 14 maj 2019 - kl 11:20

Trompeten bliver stadig
trakteret

D. 14 maj 2019 - kl 11:05

Ældreråd støtter
a�astningsprojekt

D. 14 maj 2019 - kl 08:20

1 / 3   

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuxiBu4PUya8VjeCOC96yDTBOE4tWrc8X7HZ5rXPOYc0RuC8voowAVFsU53BRoMrD0m7a3PwrukBmJ7uf7w0vFzCC8NtVyNjN1arX2XlJxX-UGm57-rj4wYl07dsw37DZgvKy1Bk4aP6eD5WSF-S4b9Yc9aC9r2dlJtU0TeM_j3Q_viBa9AFE7HE4Nd3cdaPBe6zN0vpDf-Xef5JpTVn0HvPahkmP8eFUU5zzlAgr8Gtb9qvgGuSLx-OLCwnaYqdBrSxxJVNiUf3yGHhAJgVB98AM7XuGs&sai=AMfl-YTgyDjrRGNROxEdsO5XQBL6Ew2AtOI3RR_B5_sexhWEijHg15sCy-I4XzCgQBtlqKrkXgmWN8Qj6SontMGGIpf4JOj2jT4zUGP0AZm35JyRgJnn_5t4ypLBVrQ4wh_iv7I1&sig=Cg0ArKJSzN_JhbRLN-XU&adurl=http://www.kalhoej-online.dk/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aegte-koebmandshandel/74c6d140-aa7c-4fe2-ab63-a89e1e75626c/galleri?img=qfNBYAglB36z_l3iXNbPn7JuJ7s
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstFrXyz9opZp4H9P8Yk80JikObc0B14OWgYSTYUUc3YLKpmQ8xF9S8jS_BIFgBm8-a1nRBcWARTJ41k0tRDyny76Yv2gPIaJ_UG7BRoC9lmAcoTzNH4xXde9QoUzzH8Cr3xrdSylz7TnpgUM5z3OuIyboEqCz5LEG3Bvt2pluZIcF5_sHDAOkS-tF6IyYVOp-K6p9pXctzYJW4NUSwujxIqO5dIWSIhY4FzlXVa45tG1clb3cJrgiXwEBaLHzU106m1DDzLbCNQBhG5Fd7-&sai=AMfl-YQs7tWdqY8r-Q2YZGeb9p3X8XiizfnCkiie1mx9y6TyrF55kmBJvsIti7iNpNeCOtvnNX8IisBRVeJB6OvCblSfwr27Qlzs3SC2_pZQj2eSZY6VBvIKKRZFitYk2Y46zipp&sig=Cg0ArKJSzLL4goRLBmeR&adurl=https://www.nybolig.dk/ejendomsmaeglere/nordjylland/nybolig-saeby&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/paa-jagt-efter-ildjaele/313e2fff-5de6-4d7f-938e-bca007247a47
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/intet-vand-intet-liv/9b9e624f-b8ff-450b-a9a7-6baaf8c23b30
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/foraarstur-i-det-gule/d0020908-5d85-498a-930b-1f1b8ee9a5a5
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/faglige-seniorer-moedes/15a47b72-924f-4f68-a912-e1ad1003e9b9
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/energibyen-paa-jagt/7917726a-a70f-4d50-b84d-9a9494adc658
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/trompeten-bliver-stadig-trakteret/0fa6a3fd-35db-44ba-b0e6-c47f3b81f6e4
https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aeldreraad-stoetter-aflastningsprojekt/b4357d8e-8b44-45c4-a92b-25eec338c5f6


15/05/2019 Ægte købmandshandel | SaebyFolkeblad.dk

https://saebyfolkeblad.dk/nyheder/aegte-koebmandshandel/74c6d140-aa7c-4fe2-ab63-a89e1e75626c 2/5

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.

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.
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