
GRAVERMEDHJÆLPER 
EN STILLING SOM GRAVERMEDHJÆLPER VED GUNDSLEV 
KIRKEGÅRD ER LEDIG PR. 01. MAJ 2013.

Stillingen er på 15 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhæn-
gigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 01. november 2013.

Ansættelse sker ved Gundslev Sogns Menighedsråd beliggende Stub-
bekøbingvej 16A, 4840 Nr. Alslev.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjæl-
pere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt 
Fælles Forbund. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 
Lønnen på første løntrin er aktuelt kr. 233.949,00 per år ved en fuldtids-
stilling.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anders 
Lejre på telefonnummer 22 37 58 07 /mail arl@post6.tele.dk. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Anders Lejre, Havnsøvej 12, 
Havnsø, 4840 Nr. Alslev eller på mail til arl@post6.tele.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29.04.2013. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Små forsikringsselskaber har store fordele.

Hvad tror du, de store har?

Østergade 31 · 4930 Maribo · Tlf. 5484 1950 
www.stofo.dk · post@stofo.dk

Carsten Rasmussen
assurandør

Storstrøms Forsikring tilbyder et konkur-
rencedygtigt alternativ, når du skal vælge 
forsikringspartner. Du vil sætte pris på, at 
du hos os taler med mennesker, du kender, 

både når forsikringen bliver tegnet, og hvis 
uheldet en dag er ude. Det giver dig tryghed, 
at alt hvad du blev lovet ved tegningen, sta-
dig holder, hvis du får en skade.

Hvis du synes, dit nuværende forsikringssel-
skab sætter for stor pris på dig, så ring til  
assurandør Carsten 
Rasmussen på  
telefon 5484 1954 
og bestil tid til en 
uforpligtende snak. 
Bagefter modtager 
du et tilbud, så du 
kan se, hvor fordelag-
tigt det vil være for 
dig at blive kunde i 
Storstrøms Forsikring.

I anledning af, at 

Axia Advokater 
og Advokatfirmaet 
C.-H. Futtrup 
pr. 1. april 2013 har indledt et samarbejde i advokat 
Futtrups lokaler i Sakskøbing med henblik på et gli-
dende generationsskifte, inviterer vi klienter og sam-
arbejdspartnere til: 

Reception torsdag 25. april 2013 kl. 13-17 
på adressen Torvet 6B, 1., Sakskøbing 

Hvor vi vil byde på en forfriskning. 

For at fejre samarbejdet vil der være reduceret pris på 
testamenter og ægtepagter, til en pris af kr. 2.500,- 
inkl. moms, som bliver bestilt i april og maj måned. 
Beløbet omfatter ikke gebyrer og tinglysningsafgift. 
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VALDEMARSCENTRET 1, 1 TORVET 6B
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Post Danmarks samar-
bejdspartner på Apote-
kergade 3 i Nørre Alslev, 
SuperBest, bliver

17. april overdraget til 
Kiwi, som fremover kom-
mer til at huse byens post-
butik. Mens

Kiwi går i gang med at 
bygge forretningen om, 
vil det stadig være muligt 
at ordne sine postærinder 
i en midlertidig postbutik 
på adressen.

 - Jeg er glad for, at vi 

sammen med Kiwi har 
kunnet lave en løsning, 
hvor kunderne fortsat har 
mulighed for at klare de-
res postforretninger, mens 
byggeriet står på, siger 
Helle Gry Jacobsen, kun-
dechef i Post Danmark.

 I den midlertidige post-
butik kan postærinder 
klares på hverdage fra kl. 
10-17 og på lørdage fra kl. 
10-12, indtil den nybyg-
gede Kiwi forventes at stå 
klar 20. juni.

Teamet er hverdagens 
udfordringer, der slider på 
ægteskabet i romanen “Hvad 
Du Ønsker”, der udkommer 
i dag. 

Skal vi gå efter det vi selv 
kan mærke, vi har brug for 
eller skal vi ofre os for vores 
børns skyld - uden vi i vir-
keligheden ved, hvad det er 
børnene har mest brug for? 
Det er et af dilemmaerne i 
Gittemie Eriksens romanti-
ske roman “Hvad Du Øn-

sker”, der udkommer i dag.  
Romanen er tidligere udgivet 
som ebog, men altså først nu 
udgivet som trykt bog.

 - Jeg læste, at mange 
blev sammen på grund af 
fi nanskrisen, fordi de ikke 
kunne sælge deres bolig og 
dermed blive fri af hinan-
den. Det, sammen med et 
par personlige oplevelser, 
dannede grundlaget for ro-
manen, fortæller Gittemie 
Eriksen.

Romanen beskæftiger sig 
med temaerne ambitioner 
og drømme og følger de 
tre hovedpersoner i det tre-
kantsdrama, der opstår. Bo-
gen stille spørgsmålet om vi 
i virkeligheden er parate til 
at tage imod det vi ønsker 
os, når vi får det tilbudt.  

Gittemie Eriksen udgav 
sin første krimi, “Bedraget” 
i forsommeren 2012 og 
fulgte hurtigt efter med e-
bogen “Hvad Du Ønsker” 
i september, der altså nu er 
udkommet som trykt bog. 
Sidst i februar udgav krimi-
novellen “Bestjålet” med det 
samme personregister, som 
i “Bedraget”. Og denne ef-
terfølger, “Bestjålet” er en af 
de mest solgte hos internet-
boghandlen Saxo, hvor den 
har ligget nr 1 på den sam-
lede e-bogs bestsellerliste og 
på krimi & spændings-listen 
i de sidste tre uger. 

Forfatteren har fl ere udgi-
velser på vej. Blandt andet 
vandt Gittemie Eriksen en 
krimi-stafet sammen med 
Jussi Adler-Olsen før jul, der 

forventes at udkomme i lø-
bet af foråret. Hun er også 
med i StORDstrømmens an-
tologi med en krimi-novelle 
og anden bog i serien om 
retsmedicineren Pia Holm, 
der foregår på Lolland-Fal-
ster, forventes udgivet i for-
sommeren. 

Om Gittemie Eriksen
Gittemie Eriksen bor med 

mand og børn på et landsted 
på Østfalster. Hun udgav i 
2012 krimien “Bedraget” og 
den romantiske og erotiske 
roman “Hvad Du Ønsker”. 
For tre uger siden krimi-
novellen “Bestjålet”. Du kan 
følge hende på facebook el-
ler bloggen www.gittemie-
eriksen.dk, hvor hun tager 
imod gode idéer og respons 
fra læserne.

Ny bog: Hverdagens dilemmaer

Bogen “Hvad du ønsker” af Gittemie Eriksen. 

Gittemie Eriksen.

Nørre Alslev Postbutik 
åbner hos KIWI
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