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Det blev dagens overskrift  
både for mødet med  
medarbejderne fra SuperGros a/s  
i Vejle OG journalisten  
og bladudvikleren,  
Flemming Sørensen.

Når man finder ind til SuperGros a/s i Vejle, så finder 
man en kæmpestor bygning med kæmpestore lastbiler, 
der kører til og fra. I rolig og overvejet tempo, men der 
køres. 71 lastbiler – som 3 gange ugentligt kører 2800 
km med varer til alle de butikker SuperGros a/s betje-
ner. 12.500 leveringer. Turene svarer til 150 gange 
rundt om jorden. 

”Vi leverer varen”, som Lars Arnløv Sørensen, divisi-
ons- og logistikchef i SuperGros a/s, med sindsro kun-
ne fortælle om virksomheden og de cirka 1300 medar-
bejdere, fordelt over Jylland, Fyn og Sjælland.  

Det startede, da jeg startede 
Kommunikationsmedarbejder Lene Højland Clausen, 
FIK’s kontakt til SuperGros a/s, var lige så klar i mælet, 
som divisions- og logistikchefen, da hun fortalte om 
den interne kommunikation, som hun har haft ansvaret 
for i nu 2 år. 

Lene skulle bygge hele informationsstrukturen op fra 
bunden, for SuperGros a/s er forholdsvis ny og er vok-
set hurtigt. Det lød som om, det var drømmejobbet. 
Tæt på i det mindste, for Lene har haft brug for alt 
det, hun overhovedet vidste om kommunikation, infor-
mation m.m. og hun synes at have et godt systematisk 
hoved, ret frie hænder og et muntert sind til at løse 
opgaven. 

For endnu har hverken vor underviser, Flemming Sø-
rensen, eller vi tre fra FIK-bestyrelsen, som dog også 
har set et antal personaleblade, nogensinde tidligere 
stødt på et personaleblad, som helt igennem er ”på 
tværs” – en decideret rhombe. 

Det var så sjovt. Måske det ikke ligefrem kunne an-
befales, udover blot en enkelt overraskende gang, at 
udgive et sådant blad, mente vor bladudviklingskonsu-
lent. Men sjovt var det. Og Lene kunne da også for-
tælle, at medarbejderne i SuperGros a/s var glade for 
”Grossen” når det udkom de fire gange om året. 

Derudover står Lene for et system med opslagstav-
ler, delemapper, informationsskærme, et fællesdrev og 
sms’er til de kørende medarbejdere.  

Hvad er det, I tror, I laver?
Så var dagsordenen sat. 

Som et veloplagt damptog på skinner, stod journa-
list og bladuvikler Flemming Sørensen, klar med ”syv 
cases” og derefter med en engageret og grundig gen-
nemgang af de personaleblade, han havde modtaget 

Vi leverer varen

Flemming Sørensen, dagens 
lærer, som et lokomotiv i 

venteposition med dampen 
oppe, klar til start.

Der lyttes intenst bordet 
rundt, for at få det hele med.



3

5

7

9

11

13

15

fra de virksomheder, som deltog med ”en to, tre, fire 
medarbejdere”. 

• Hvad er det I vil? 
• Et godt blad er alt andet end ligegyldigt. 
 Det gælder også et personaleblad.
• Det skal være morsomt. 
• Det skal turde forarge. 
• Utroværdigt og ligegyldighed går hånd i hånd.
• Skal det være et flot blad eller et godt blad? 
• Man skal turde, ellers skal man lade være …

Den mand får sagt mange ting på meget kort tid, og 
forsamlingen lytter intenst. Det handler om arbejds-
plads, mennesker, troværdighed. At lægge øret til jor-
den, lytte, synliggøre menneskene i virksomheden. For-
tælle hvordan det går, også når der er problemer. 

Det kunne ikke undre, at gennemgangen at de ind-
sendte personaleblade, blev mindst så engageret, som 
indledningen og oplægget. 

Der blev ikke lagt fingre imellem. Men Flemming Sø-
rensen evnede at gøre det på en måde, så redaktø-
rerne – så vidt ”deres reporter” kunne nå at opfatte – 
ikke ”gik hjem og gra’d”, men syntes at få lyst til at gå 
hjem og efter dagens opskrift, at gå deres blad efter i 
sømmene. 

Eller ændre fra fire blade årligt til et par stykker 
mere, for ”hvis man udsender fire blade om året, er 
man ude af folks bevidsthed”, gør underviseren op-
mærksom på. 

Artikler, portrætter, foto’s, forsider … 
”Forsider” er som en restaurants facade ud mod ga-
den. Inspireret ser man menukortet. Endnu mere inspi-
reret, lækkersulten, går man ind, læser menukortet 
igennem – gerne på forsiden. Det kan gøre bladet 
mere vedkommende end efterårsblade, eller andre 
smukke, men intetsigende paradebilleder. – Eller gerne 
menukortet/indholdsfortegnelsen på side 3 i stedet for 
at det lederens plads, så menukortet hurtigt falder i 
øjnene, og vækker opmærksomheden, så man får lyst 
til at ”gå ind og spise”.       

Godt brugt
De lidt mere end to timer, der var Flemming Sørensens 
rammer, rummede utroligt mange informationer, med 
kommentarer og direkte forslag til de indsendte blade.

FIK har planer om at gentage mødet med Flemming 
Sørensen senere på sæsonen. 

Af Inge-Margrethe Madsen
Foto: Poul Erik Larsen

Og Lars Arnløv Sørensen, levede med sin 
korte og klare oversigt over SuperGros a/s, 

op til virksomhedens valgsprog.

”Jeg vil nok ikke ændre ved ”Grossens”  
”sprælske skrå snit”, medarbejderne i SuperGros 
er nemlig glade for vores blad”, fortæller Lene, 
efter Flemming Sørensens grundige gennemgang.  
Kommunikationsmedarbejder Lene Højland 
Clausen, cand.mag. i intern virksomheds-
kommunikation.










