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Af Martin Sander Rasmussen
martin.s.rasmussen@sn.dk

Butikkerne i Køge oplever et stort en-

gagement i det lokale handelsliv fra 

køgenserne. Man så det blandt andet 

gennem den enorme opbakning til Vi 

elsker Køge-kampagnen under coro-

nanedlukningen, og man ser det også i 

dag, hvor verdensøkonomien er ramt af 

forsyningsudfordringer, stigende renter 

og inflation, hvilket kan mærkes helt ud 

i den enkelte butik.

- Selvfølgelig er den lokale handel ud-

fordret lige som resten af landet, og der 

er færre kunder i butikkerne lige nu, end 

der plejer at være, siger Martin Lyngesbo, 

indehaver af Kop & Kande i Vestergade 

og medlem af bestyrelsen i Køge Handel.

- Til gengæld ved vi, at rigtig mange 

af vores kunder er stærkt engageret i det 

lokale handelsliv. Mange spørger ind til 

det, når de kommer i butikkerne, og de 

vil rigtig gerne støtte det lokale handelsliv, 

fortæller han.

Martin Lyngesbo peger blandt andet på 

den særlige stemning i Køge, hvor han-

delslivet de seneste år har vundet priser 

som både den hyggeligste og mest ser-

vicemindede handelsby i Danmark.

- Køge er så hyggelig en by med rigtig 

mange ildsjæle i handelslivet. Det kan folk 

godt mærke, når de handler her. Desuden 

er der mange aktiviteter, der er med til 

at trække folk til byen og skabe en hyg-

gelig ramme om handlen, siger butiksin-

dehaveren, der peger på, at et stærkt og 

velfungerende handelsliv er et væsentligt 

aktiv for Køge Kommune.

- Et aktivt handelsliv er helt klart noget, 

der er med til at tiltrække tilflyttere til 

byen og området. Mange unge familier 

flytter hertil i disse år, og de skal lære 

handelslivet at kende. Det sker blandt an-

det gennem de mange aktiviteter i byen, 

siger han og udtrykker ønske om, at både 

kunderne og kommunen vil støtte op i 

denne tid, hvor Black Friday og julehandel 

står for døren.

- Det er vigtigt at få så meget julehygge 

og -aktivitet i gaderne i den kommende 

tid. Vi forventer en Black Friday i år, som 

er på niveau med sidste år eller måske 

en anelse lavere. Det er helt sikkert en 

tradition, der er kommet for at blive, og 

som kunderne sætter meget pris på, siger 

Martin Lyngesbo.

- Vi ser også frem til en gode julehandel, 

og vi har varerne i butikken, bare rolig, 

siger han med et smil.

Kop & Kande: Stor opbakning 
til det lokale handelsliv
Det lokale handelsliv er et stort aktiv for byen, og i butikkerne oplever man generelt stor opbakning og interesse fra 
kunderne, fortæller Martin Lyngesbo, indehaver af Kop & Kande i Køge og medlem af bestyrelsen i Køge Handel

Martin Lyngesbo og Kop & Kande oplever stor interesse og opbakning fra kunderne til det lokale handelsliv.
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Den sidste fredag i november er hvert 

år et tilløbsstykke i de fleste af landets 

byer, hvor butikkerne har længere åbent 

og langt mere travlt end normalt.

Black Friday, traditionen fra USA, har i 

de seneste år for alvor fået tag i danskerne, 

der ligesom de fleste andre sætter pris på 

et godt tilbud.

Og de er i overflod på Black Friday.

Det nyder mange godt af, fordi det bliver 

muligt at spare penge på julehandlen, for-

ny garderoben eller bare forkæle sig selv.

Men hvis man tænker sig lidt om, kan 

man også bruge dagen på at hjælpe sit lo-

kale erhvervsliv, der er så vigtigt for en by.

Internettet er nemlig langt fra det eneste 

sted, man kan finde gode tilbud på Black 

Friday. Bevæger man sig ud af hoveddø-

ren og trodser det ofte tvivlsomme vejr 

sidst i november, kan man i de lokale 

forretninger også spare vilde procenter 

på adskillige varer.

Og udover at opleve tilfredsstillelsen ved 

god service i en fysisk butik og spytte i de 

lokale forretningers kasse, hjælper man 

faktisk også sig selv.

Små og mellemstore virksomheder er 

nemlig altafgørende for et lokalsamfund.

Udover at skabe arbejdspladser, giver 

de også liv til bymidten og støtter ofte 

lokale initiativer og foreninger.

I en meget citeret rapport fra 2019 lavet 

af U.S. Small Business Administration, en 

interesseorganisation for små amerikan-

ske virksomheder, sættes en fed streg un-

der, hvor vigtige små, lokale virksomheder 

egentlig er.

Her viser de blandt andet utallige ek-

sempler på, hvorfor lokale virksomheder 

er bedre for små samfund end store kæder, 

hvor meget de udvikler lokalsamfund, og 

hvor vigtige de også er for den nationale 

økonomi.

2022 er den første Black Friday siden 

2019, hvor du uden restriktioner kan gå ud 

og købe ind lokalt. Derfor har butikkerne 

ekstra meget brug for dig, ligesom du har 

brug for dem.

Black Friday giver en unik mulighed for at 
hjælpe både dig selv og lokalsamfundet
Det gavner ikke kun en selv at spotte de gode tilbud på en af årets største handelsdage, Black Friday. Du kan nemlig 
også gøre en forskel for de lokale erhvervsdrivende, der er altafgørende for en by

De lokale forretninger skal naturligvis besø-
ges på Black Friday. Foto: Ingimage.com







Det er praktisk til julegaveindkøb og nye 

ting til huset eller lejligheden.

Men rigtig mange danskere bruger også 

Black Friday til at forkæle sig selv, viser 

en undersøgelse lavet af Dansk Erhverv 

fra 2021.

Blandt de adspurgte svarede 57 procent 

således, at de bruger dagen med vilde til-

bud til at købe “noget til mig selv”.

Og det giver god mening, viser forsk-

ningsresultater fra flere amerikanske 

universiteter.

Det er nemlig i stadig stigende grad 

blevet videnskabelig bevist, at selvom 

penge ikke køber lykke, så spiller vores 

forbrug en stor rolle for vores overordnede 

mentale helbred.

Mest bemærkelsesværdigt konkluderes 

det i et af studierne, at det at bruge penge 

faktisk kan gøre dig mere glad - hvis man 

altså bruger dem på noget, der passer til 

ens personlighed.

Ifølge videnskaben er der altså ikke 

en magisk opskrift på, hvor mange pen-

ge man skal bruge, eller hvad man skal 

købe for at blive lykkelig. Det vigtigste er 

at købe det rigtige.

I studiet går forskerne så langt som at 

skrive, at det at finde ud af, hvad man 

godt kan lide at bruge penge på, er lige 

så afgørende for ens overordnede lykke 

som at finde den rette partner, det rigtige 

job eller hobby.

Så seriøst behøver man heldigvis ikke 

nødvendigvis at tage alle sine køb på Black 

Friday. Men ikke desto mindre er det en 

god mulighed for at købe ting til sig selv.

Og så hjælper det måske på samvittig-

heden, når dankortet hives frem, at der 

ligefrem er videnskabelige studier, som 

viser, at det at bruge penge faktisk kan 

gøre dig mere tilfreds med livet.

For nogle kan det rigtige være at købe 

gaver til venner eller familie, mens det 

for andre kan bringe mere lykke at købe 

en ny fladskærm eller kjole til sig selv.

Ingen af tingene er, hvis man skal tage 

udgangspunkt i det enkelte menneskes 

lykke, mere rigtigt end det andet. Det siger 

videnskaben.

Black Friday er en 
perfekt anledning 
til selvforkælelse
De fleste kender følelsen af at købe noget lækkert til sig 
selv. Black Friday gør det nemmere end normalt at give 
dig selv den gave, du længe har ønsket. Måske kan det 
faktisk gøre dig mere lykkelig

Indkøb og selvforkælelse kan gøre dig mere glad. Foto: Ingimage.com
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Den sidste fredag i november er nærmest 

blevet en ny højtid i Danmark.

Her strømmer folk ud for at komme først 

til alle de mange vilde tilbud, der udbydes 

af langt de fleste butikker og forretninger 

i landet.

Og fra 2015 har Black Friday, som 

dagen kaldes, således været en af Dan-

marks allerstørste handelsdage målt på 

dankort-transaktioner.

Men for ikke så mange år siden vidste 

de fleste danskere intet om dagen.

Så hvor kommer den fra?

Som navnet antyder, og som mange 

sikkert ved, er Black Friday en ameri-

kansk betegnelse for den første fredag 

efter Thanksgiving, der altid ligger på den 

sidste torsdag i november.

På Thanksgiving fejrer amerikanerne 

dagen, hvor de første europæere kom til 

det amerikanske kontinent og fik hjælp 

til at skaffe føde af de indfødte.

Der er debat om, hvordan navnet på 

den efterfølgende dag er opstået, men 

en udbredt opfattelse er, at betegnelsen 

“sort fredag” kommer af gadebilledet, hvor 

der er sort af mennesker som følge af de 

gode tilbud i butikkerne. Og at vejene er 

proppede, fordi alle skal hjem fra Thank-

sgiving-fejringer i hele landet.

Senere har detailbranchen i USA også 

tillagt navnet den betydning, at tallene på 

bundlinjen går fra at være røde til sorte 

på Black Friday på grund af de mange 

kunder.

Ifølge blackfridaydanmark.dk begyndte 

danske internetbutikker for første gang at 

tage traditionen til sig i 2013. Året efter 

fulgte flere med, også fysiske butikker, 

og allerede to år efter, i 2015, var Black 

Friday den største handelsdag i Danmark 

nogensinde.

I dag er det således svært at forestille 

sig, at Black Friday på et tidspunkt slet 

ikke eksisterede, og begivenheden ser ud 

til at være kommet for at blive.

Rend i gaderne og vilde tilbud: 
Sådan opstod Black Friday
På få år er Black Friday blevet en af de absolut største handelsdage i Danmark, hvor de  fleste forretninger kører med 
usædvanligt gode tilbud. Men hvor kommer traditionen fra, og hvordan kom den til Danmark? Bliv klogere her

Siden 2013 har Black Friday været kendt i Danmark. Foto: Ingimage.com













At der er et lokalt butiksliv, har stor ind-

flydelse på rigtig mange ting i din hverdag. 

Når du handler lokalt, så er du med til at 

støtte både den enkelte butik, men også 

hele dit lokalområde. 

For eksempel:

Huspriser
Det er nemmere at sælge et hus, som lig-

ger i et attraktivt område. Og attraktivt 

handler i høj grad også om liv i byen. 

Både huspriser og liggetiden ved et hus-

salg påvirkes ifølge Dansk Ejendoms-

mægler-forening i henholdsvis positiv 

og negativ retning af, om der er et lokalt 

butiksliv og en aktiv bymidte.

Sammenhold
Noget af det hyggelige ved at handle ind 

lokalt er, at man møder folk, man kender. 

Den kontakt, man har med personalet i 

butikken og med de andre kunder giver 

en vigtig samhørighed og sammenhold. 

Liv - også om aftenen
Når der er en bymidte med liv i, så er 

der også trygt og rart at være, og det er 

et område, man gerne tager til. 

Pengene bliver i området

Når du handler lokalt, så bidrager du 

til din egen kommunes skatteindtjening. 

Den omsætning, man lægger lokalt, er den 

bedste indtægtskilde, der er til at drive 

det lokale velfærdssamfund. Det gælder 

både for skattekroner, som skal bruges 

på svømmehal, skoler og ældrepleje, men 

også til lønningskroner til medarbejdere, 

som dermed kan bidrage med skat. Når 

du handler i butikker, der ikke betaler 

skat i Danmark, svækker det vores fælles 

velfærdssamfund. Hver eneste gang. 

Arbejdspladser og uddannelse
Det er godt for unge mennesker at kunne 

begynde deres arbejdsliv som flaskedreng 

i supermarkedet, lære at stå op tidligt og 

møde ind i bagerudsalget og gå som fe-

jedreng på værkstedet. 

Når du handler lokalt, så støtter du lokale 

arbejdspladser (og dermed skattekroner) 

i kommunen; du giver folk noget at tage 

til dit område for, og du giver nogen en 

grund til at købe et hus i din gade. Lo-

kale arbejdspladser er også muligheden 

for, at unge kan få en tryg indføring i 

arbejdsmarkedet. 

Så meget gavner du din by ved at handle i den

Læg så vidt muligt din handel lokalt, når du køber produkter og ydelser, da det kommer 
lokalområdet, og dermed i sidste ende dig selv, tilgode. Foto: Ingimage.com

Vi skal nok ikke regne med, at internettet 

forsvinder. Vi skal nok heller ikke reg-

ne med, at komme til at handle meget 

mindre på nettet. E-handlen er kommet 

for at blive, og den er også steget – især 

mens vi ikke har kunnet komme i butikker 

naturligvis. 

Men nu er butikkerne heldigvis åbne, og 

det kan godt være, du skal stå lidt i kø – til 

gengæld slipper du for at skulle på post-

huset eller tanken for at sende forkerte 

størrelser retur, du slipper for at vente med 

at få dine penge for returnerede varer, og 

du kan prøve og mærke og spørge til råds. 

Og så kan køb i de fysiske butikker noget 

andet – give dig en god følelse af at støtte 

op om dit lokale erhvervsliv.  

Mange danske butikker har efterhån-

den også en webshop, og køber du der, 

støtter du også dansk. Og hvis du nu har 

set den der smukke lampe på en uden-

landsk hjemmeside, så kunne du jo spørge 

i din lokale lampeforretning, om de må-

ske kan skaffe den hjem, fordi du gerne 

vil støtte din egen lampeforretning. Det 

samme med kjolen, kameraet, skoene, 

hovedtelefonerne, løbehjulet og så vide-

re og så videre.  

Det vigtigste i forhold til at støtte lokalt 

er at købe lokalt. Og når du møder op i 

en fysisk butik, får du både et smil og god 

service med i købet. 

Fysisk køb er bare mere feelgood
Det vigtigste i forhold til at støtte lokalt er 
at købe lokalt. Og når du møder op i en fy-
sisk butik, får du både et smil og god service 
med i købet. 

Det er meget forskellige ting, som unge og 

ældre putter ned i kurven, når der handles 

ind lokalt. For det kan godt være, det er 

de samme produkter, der købes – men der 

er forskellige grunde til at lægge handlen 

lokalt defineret af din alder.

I sommeren 2020 undersøgte Business 

Danmark kundernes syn på og grunde til 

at handle i den lokale butik, så er det for 

den ældre gruppe vigtigt at handle lokalt 

for at støtte op om byen, mens de unge 

først og fremmest støtter op om planeten. 

De 50-70-årige handler lokalt for at 

støtte op om det lokale erhvervsliv; de 

18-34-årige handler lokalt af hensyn til 

klimaet.

Undersøgelsen viser også, at kunderne 

er villige til at betale ekstra for varen, hvis 

den produceres eller i hvert fald sælges 

lokalt – det siger hele 59 procent af kun-

derne ja til.

Den holdning kunne man genkende 

under coronakrisen, hvor restauranter 

og cafeer så deres publikum købe mere 

take away og hvor skohandlere og tøjbu-

tikker også begyndte at levere til døren. 

Opbakningen til det lokale og vigtigheden 

af, at vi holder hånden under en stærk 

og interessant lokal detailhandel og re-

staurationsliv, er blevet tydeligt for flere.

Unge og gamle handler lokalt af hver sin grund



Af Martin Sander Rasmussen
martin.s.rasmussen@sn.dk

Forbrugsfesten på Black Friday er blevet 

en fast novembertradition, og det samme 

gælder efterhånden for arrangementet 

Giving Tuesday i Køge.

I år er det således fjerde år i træk, at 

Giving Tuesday samler en række lokale 

erhvervsfolk, politikere og andre enga-

gerede mennesker til en dag, hvor det 

handler om at samle penge til en hjæl-

pende hånd til de lokale familier, der har 

det svært.

Arrangementet finder sted 29. no-

vember i Spar Nord loungen på Capelli 

Sport Stadion denne gang, og her vil Jon 

Lange, Troels Ambo, Thomas Vrou, Mor-

ten Bergstrand, Steen Witthøfft, Annette 

Bjørnskov, Ken Kristensen, Mia og Ken 

Riel samt en stribe spillere fra HB Køge 

- blandt andre Emma Færge og William 

Madsen - sidde klar med telefonerne til 

at rejse penge til det gode formål.

Det indsamlede beløb går til Broen 

Køge og til Familiestøttens arbejde. Bro-

en Køge støtter børns muligheder for at 

deltage aktivt i foreningslivet, mens Fami-

liestøtten blandt andet hjælper økonomisk 

udsatte børnefamilier ved at matche dem 

med ressourcestærke børnefamilier, som 

donerer tøj og legetøj til den udsatte fami-

lie, lige som man desuden også arrangerer 

julehjælp til en række familier i år.

Hos Familiestøtten går en del af midler-

ne igen i år til julehjælp til de tilknyttede 

familier, fortæller stifter Sanna Rasmus-

sen.

- Det har været et hårdt år for mange 

familier, og der har været mange ekstra 

tilmeldinger til både Broen og Familie-

støtten. De familier, der havde svært ved 

at få det hele til at hænge sammen før, 

har endnu sværere ved det nu, og der er 

endnu flere familier, der kæmper med 

tingene nu, fortæller hun.

- Derfor er vi utroligt taknemmelige 

for igen i år at se lokalområdet bakke 

op om Giving Tuesday, for det betyder, 

at vi får mulighed for at hjælpe endnu 

flere mennesker, siger hun.

Rekorden for Giving Tuesday i Køge 

blev sat i 2020 med et resultat på mere 

end 400.000 kroner takket være stor gav-

mildhed fra et utal af givere.

Stort hold klar til  
Giving Tuesday i Køge
For fjerde år på stribe efterfølges Black Friday i Køge  
af Giving Tuesday, som rejser midler til to lokale  
velgørenhedsorganisationer

Holdet er klar til Giving Tuesday, som i år 
rykkertil Spar Nord Lounge på Capelli Sport 

Station, hvor en række HB Køge-spillere 
også engagerer sig i det gode initiativ.



Når kommunalbestyrelsen skal drøf-

te og beslutte placering af idrætshaller, 

udbygning af infrastruktur som veje og 

cykelstier, anlæg af daginstitutioner eller 

lukning af skolen i et lokalområde eller 

bydel, så baserer det sig altid på lokale 

tal og opgørelser. 

Det handler om liv – er der folk, som 

bruger området, så er der også grund til 

at sikre den kommunale udvikling. Der-

for er det vigtigt, at man som beboer i 

området sørger for at støtte de ting, der 

er. Det kan være en dagligvareforretning, 

bageren, en frisør, en håndværksmester 

eller en idrætsklub – det handler mere om 

opbakningen end om branche.

Når en forretning eller forening er bæ-

redygtig, så kommer folk til området, og 

det er vigtigt for den fortsatte udvikling. 

I en undersøgelse, som Landdistrikter-

nes Fællesråd udarbejdede i 2018, sva-

rede godt 1.000 borgere på, hvordan de 

vægter folkeskolen, købmanden, bageren, 

idrætsklubben, frisøren og politistationen i 

forhold til den lokale sammenhængskraft, 

og både idrætsklubben og folkeskolen står 

som fundament for lokalsamfundet. Med 

en lille overvægt til idrætsklubben sva-

rer tre ud af fire, at de to institutioner er 

”meget vigtig” eller ”vigtig”.

Købmanden kommer ind på 3. pladsen 

med 69 pct.  På 4. pladsen ligger lægen 

med 59 pct. målt på “meget vigtig” eller 

“vigtig”.

74 pct. er helt enig eller overvejende 

enig i, at købmanden har positiv indfly-

delse på byens sammenhold; og 61 pct. 

er helt enige eller overvejende enige i, at 

købmanden er et samlingssted for byen.

I den samme undersøgelse svarer 3 ud 

af 4, at købmandens lokale kendskab og 

engagement spiller en ”meget vigtig” eller 

”vigtig” rolle i forhold til at tiltrække og 

fastholde borgere, erhvervsliv og skabe 

lokaludvikling.

Dit lokale handelsliv løfter området 
Det er af stor værdi for et lokalområde, at der er et aktivt handelsliv. Blot få butikker gør en forskel,  
så sørg for at støtte dem. 

Frisøren er ligesom håndværksvirksomheder og detailbutikker med til at bidrage positivt til lokalområdet. Foto: Ingimage.com








