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VI YDER SERVICE MED ET SMIL – OG HAR GJORT DET I 125 ÅR



I 125 har vi serviceret borgerne i Ferritslev og omegn 
og har gennem årene sørget for at tilpasse vores udbud 
til kundernes efterspørgsel. Derfor har vi også altid 
kunnet præsentere en tidssvarende butik, der løbende 
har gennemgået renovering – senest i 2017. Vi var en af 
de første butikker i landet, som implementerede det nye 
koncept SM20, der har givet butikken et ekstraordinært 
løft. I samme forbindelse har vi skiftet al køl og frost ud 
og rokeret rundt på afdelinger, så kunderne får en end-
nu bedre indkøbsoplevelse, når de handler i vores butik.

Bestyrelsen er sammen med uddeleren en stor drivkraft 
i udvikling af Ferritslev Brugsforening. De lægger et 
stort arbejde i at skabe rammerne for at butikken i dag 
kan stå så flot og indbydende som den gør. Det er derfor 
med stolthed vores personale hver dag kan åbne døren 
for vores kunder.

VIN
Hylderne i vores velassorterede vinafde-
ling er altid fyldt op med vine fra hele 
verden, der kan nydes til hverdag og fest. 
Vores kyndige uddeler rådgiver omkring 
druer og hjælper med at finde vinen, der
passer til din næste menu. Efter en fest 
tager vi gerne overskydende, uåbnede 
flasker retur.

Det er vigtigt for os, at vores kunder er tilfredse og får en 
god indkøbsoplevelse, når de handler i vores butik.

Henning Jørgensen, uddeler

125 år med gode  
indkøbsoplevelser i Ferritslev



SLAGTER
Hos vores slagter får du god betjening og store, saftige bøffer. 
Vores slagtermester og det øvrige personale hjælper dig gerne 
med stegetider og lignende. Vi har desuden varer fra anerkendte 
kødproducenter i eksempelvis Australien. Fra vores eget røgeri og
pølsemageri kan vi give dig unikke og friske produkter til frokost-
bordet.

DELIKATESSE
I vores delikatesse finder du alt fra sandwich, smørrebrød, kolde 
og lune middagsretter samt pålægsmænd til festlige lejligheder. 
Kig ind på vej hjem fra arbejde og se, om vi kan friste med et 
let aftensmåltid. Vi tilbyder også mad ud af huset – spørg i 
afdelingen og få hjælp til gode menuforslag, når der er fest på 
programmet.

FRUGT OG GRØNT
Vores frugt- og grøntafdeling har fået et gevaldigt løft i vores 
seneste renovering. Vi prioriterer danske og især lokale råvarer 
og har – afhængig af sæson – varer på hylderne fra de lokale 
gårde, der ligger omkring os. Vi fylder løbende på hylderne, så du 
kan finde friske varer hele dagen.

BAKE OFF
Vi bager selv og supplerer vores udvalg med godt brød fra 
Bentes Bageri. Vi bager flere gange dagligt, så vi sikrer, at brødet 
altid er friskt, når vores kunder besøger os. Du finder både rug-
brød, franskbrød og et stort udvalg af lækre kager. Vi laver gerne 
specialbestillinger på brunsviger og lagkager.

BLOMSTER
Vi får friske blomster ind ad døren hver dag og har flotte buket-
ter til enhver lejlighed. Kig forbi vores farverige blomsterafdeling, 
hvis du skal have en buket med til den næste fødselsdag eller 
bare har lyst til at tage nogle smukke blomster med hjem. Vi får 
flotte friskbundne buketter fra Annettes Blomster hver dag. 



Mobil: 24 79 78 09

www.rolfstedbyg.dk
e-mail: michael-eriksen@post.tele.dk

ROLFSTED BYG ApS

Michael Eriksen

▶ El-installationer
▶ Industri- og landbrugsinstallationer
▶ Tele- og datainstallationer
▶ Alarm & sikring
▶ Belysning

Kontakt os og hør, hvad vi kan hjælpe dig med! 
 

Ring nu på 65 98 11 33

ROLFSTED EL APS

Stokløkken 2
5863 Ferritslev
Telefon: 65 98 11 33

rolfstedel@mail.tele.dk
www.rolfstedel.dk

lev vel med el

Damsgårdvej 2 • 5540 Ullerslev 
65 35 16 08

www.ullerslevoste.dk

Ullerslev Oste

Ullerslev Mejeri og handelsfirmaet Ullerslev 
Oste er to sider af samme familievirksomhed. 
Ullerslev Mejeri blev grundlagt af N.O. Pedersen 
i 1939. I 1970 kom sønnen N.S. Pedersen med 
i kompagniskabet, og i 2001 blev det overtaget 
af 3. generation.

Produktionen på Ullerslev Mejeri startede med 
Danablu og Danbo. I 1961 begyndte produk-
tionen af Feta til Grækenland, Ullerslev Me-
jeri eksporterer op imod 95 % af Danabluen. 
I 1989 udsprang Ullerslev Oste, som i dag er 

kendt for mærkerne: Stærke Ullerslev, Kong 
Hans, Ullerslev Mellemlagret og Snehvide. 
I 2008 tilføjede Ullerslev Oste også pakkede 
oste til sortimentet.

Ullerslev Oste har i dag et bredt sortiment i 
alle ostemærker. Stærke Ullerslev og Kong 
Hans lagres henholdsvis i 12 og 6 måneder. Vi 
sætter en ære i, at ostene får den helt rigtige 
lagringstid. Hos Ullerslev Oste kan man, i mod-
sætning til mange andre grossister, få en mel-
lemlagret ost, når den er lagret i 5-6 måneder.

OVER 70 ÅRS ERFARING MED OSTE
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Vask bil med god 
samvittighed i vores 

nye vaskehal
Få din bil vasket i vores spritnye, svanemærkede vaskehal, som 
kun bruger ca. 30 liter vand, hvor en almindelig bilvask bruger 
op mod 150 liter pr. vask. 

Vaskehallen fungerer som biologisk rensningsanlæg, der renser 
og genbruger vandet. Produkterne er særligt miljøvenlige, så 
spildevandet er langt renere end spildevand fra traditionelle 
vaskehaller.


