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Fair Trade butikken i Holstebro – det første år 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

To frivillige: Ellen og Lotte                             
(foto: Hanne Jakobsen) 

 

- af Hanne Jakobsen. 

 

Den 11. februar kunne vi åbne Fair Trade 
butikken her i Holstebro.  

Her kommer forhistorien: I januar 2010 flyttede 
jeg efter mange år i Århus (og Fair Trade Butik 

Bazaren) med min kæreste, Bjarne, her til byen. 
Det var min plan at forsøge at åbne en Fair Trade 
butik. I løbet af sommeren begyndte Bjarne og jeg 
så småt at forberede projektet sammen med et par 
andre ved at stå med en bod på Kirketorvet om 
lørdagen og sælge Fair Trade varer. 

I Fair Trade Butik Bazaren i Århus havde jeg 
været ansat i et fleksjob, og jeg håbede meget, at 
jeg kunne få oprettet en forening, der kunne 
ansætte mig på en lignende måde her i byen. 

Det viste sig at være problematisk, men heldigvis 
sagde Svalerne i Århus ja til at stå bag butikken 
og ansætte mig som daglig leder. Først blev jeg 
ansat i praktik for at forberede åbningen. Poul 
Roed Kristensen, formand for Svalerne i Århus, 
kom med et lysbilledforedrag, som vi havde fået 
introduceret i vores lokale ugeavis. Det blev et 
rigtig godt møde, hvor over tyve interesserede 
frivillige meldte sig. 

Vi havde besluttet os for, at Fair Trade butikken 
skulle indgå i et nyt, multietnisk indkøbscenter, 
Bazar Holstebro, som kommunen skulle stå bag.  

 

Poul og jeg fandt frem til gode tilbud på 
butiksinventar – mest nyt, men også brugt.  

Den sidste uge inden åbningen havde vi meget 
travlt med at male vægge, opstille stigereoler og 
sætte varer på plads. 

 

(foto: Bjarne Jakobsen) 

Heldigvis nåede vi alt til åbningsdagen kl.12, hvor 
kunderne begyndte at strømme ind. Det nye Bazar 
Holstebro havde fået megen medieomtale, og da 
vi er så heldige at have det farvestrålende og 
eksotiske Odin-teater i byen, blev det en flot 
åbningsdag. De næste par uger fortsatte kundernes 
store interesse med et salg på omkring 50.000 kr. 
Men derefter begyndte skuffelsen at melde sig hos 
kunderne, for de syntes ikke, der var nok at 
komme efter i basaren, hvor en del af de fjorten 
butikker slet ikke var åbnet endnu. Efter nyhedens 
interesse gik salget voldsomt ned, men er 
heldigvis begyndt at stige igen.  

Vi har hele tiden været vældig glade for vores 
butik, der er den største i Bazar Holstebro, og 
ligger ved det indre torv, hvor der er træer og 
bænke.  

De allerfleste af de frivillige, der meldte sig før 
åbningen, er der stadig, og nye er kommet til. Men 
vi kan stadigvæk godt bruge flere, især til at afløse 
i weekender. Vi har, som de andre butikker i 
Bazar Holstebro, lukket om mandagen og åbent 
om søndagen. 

Det er Svalerne i Århus, der står for det 
overordnede vareindkøb og beslutter, hvilke 
importører, vi handler med, og samarbejdet 
foregår uproblematisk.  
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(foto: Hanne Jakobsen) 

Det er nemt for os, at Svalerne i Århus tager sig af 
økonomien, og vi selv kan nøjes med at tage os af 
mindre udgifter. Foreløbig lever vi op til budgettet 
på grund af den forrygende start.  

Foruden at indgå i Bazar Holstebros fælles 
markedsføring, der er begrænset af få økonomiske 
resurser, arbejder vi også med vores egen. Det er 
allerede lykkedes for Fair Trade butikken at blive 
omtalt fire gange i Holstebro Onsdag, de to af 
gangene med iøjnefaldende interviews. F.eks. er 
vores rørkurve, der kommer fra Bangladesh og 
kan bruges som hævekurve, virkelig blevet et hit. 

Vi har også fulgt trenden og fået en Facebook 
side: Fair Trade Butikken – Bazar Holstebro. Hvis 
du er på Facebook, vil vi opfordre dig til at gå ind 
på siden og klikke på ”synes godt om”. Vi 
overvejer også at supplere med et elektronisk 
nyhedsbrev. Sig til, hvis du er interesseret i at 
modtage det. 

Vi har planer om at invitere skoleklasser (evt. 

børnehavegrupper) på besøg, arrangere 
udstillinger på især uddannelsessteder, arrangere 
Fair Trade foredrag m.m., og vi modtager i den 
forbindelse meget gerne forslag. 

Som i de andre Fair Trade butikker er der nok at 
komme efter her op til jul. Der er masser af små 
ting til pakkekalenderen og desuden 
chokoladekalendere, julepynt og gaveideer. Vi vil 
også lave gavekurve, både med varer vi selv har 
udvalgt og med varer, du finder frem. 
Sædvanligvis sælger vi ikke vin, men der vil være 
mulighed for at få flasker med i gavekurvene. 

Hvis du bor i eller tæt på Holstebro, håber vi 
meget, at du vil besøge vores butik. Basarens to 
spisesteder kan også stærkt anbefales. Vi arbejder 
på, at vi de sidste lørdage eller søndage før jul kan 
få arrangeret underholdning i basaren. Problemet 
er, at der næsten ingen penge er i Bazar-
foreningen, hvor alle butikkerne er medlem, men 
hvor nogle har svært ved at betale kontingent. Det 
skal derfor helst dreje sig om gratis 
underholdning. Du kan følge med ved at gå ind på 
vores egen Facebook side eller gennem Bazar 
Holstebros hjemmeside – www.bazarholstebro.dk.  

Som nævnt er du er meget velkommen til at blive 
frivillig i butikken, hvis du har mulighed for det. 
For det meste er vi to ad gangen, i hvert fald hvis 
man er ny. Vi arbejder alle godt sammen.  

 

Vores åbningstider er:                                   
Tirsdag – fredag 10 – 17                                    
Lørdag 10 – 16                                             
Søndag 10 – 15.              

Vi ses i                                                                 
Fair Trade                                                          
Den Røde Plads 21, nr. 2 - 3                                
7500 Holstebro.                                              

Tlf.: 29 28 40 59.        

Email: holstebro@svalerne.dk  

Til sidst vil jeg ønske dig en rigtig glædelig jul og 
et godt Fair Trade nytår!

 

 

 

 


