6

UGE 11 | UGENYT | NAVNE

NYT OM NAVNE

Meddelelser om mærkedage,
bryllupper, jubilæer, runde fødselsdage
og udnævnelser optages gratis i Uge Nyt.
Mærkedage indleveret til Uge Nyt senest
torsdag kl.16.30 vil så vidt muligt blive
bragt i Uge Nyt den følgende tirsdag.
Husk at skrive ”Mærkedag” på kuverten.

somhedskonsulent i Jobcentrets Virksomhedsservice.
Nogle vil måske også kende
Anja fra hendes aktiviteter i
udviklingsnetværket JCI Slagelse.
Med en sammensat baggrund fra bygge- og uddannelsesbranchen vil erhvervscentrets nye erhvervskonsulent,
Rune Larsen Rosenhegn, bl.a.
fokusere på vejledning, sparring og analyse indenfor uddannelsesområdet, bygge- og

NB! ”Mærkedage” skal indleveres skriftligt eller
pr. e-mail vd.red@sn.dk – mrk. Mærkedage, og
evt. foto vedhæftes som separat jpg-fil.
NB! Personlige hilsner henvises til
”Vi fejrer” andetsteds i avisen

Ledeord:
Navn:

Anja Nordby og Rune Larsen Rosenhegn.

Adresse:

Nye ansigter i
erhvervscentret

By:
Kan den (dato):
Fejre:
BRUG VENLIGST
BLOKBOGSTAVER

Bedes indrykket i Uge Nyt den:
Indleveret af:
Navn:
Adresse:
By:

Tlf.:

Hos os er der tid til nærvær
og højt serviceniveau.
Vi kommer gerne til dig.

58 52 44 47
Smedegade 44
4200 Slagelse

www.bedemand-slagelse.dk

Slagelse Begravelsesforretning
Ingemannsvej 16, Slagelse

(overfor Slagelse Sygehus)

Slagelse Erhvervscenter klar til endnu mere lokal erhvervsfremme med to nye medarbejdere
Slagelse Erhvervscenter har
pr. 1. marts udvidet medarbejderstaben med to nye ansigter;
Anja Nordby Bøgeblad er ansat som personlig assistent til
erhvervschef Per B. Madsen,
mens Rune Larsen Rosenhegn
er ansat som erhvervskonsulent.
- Vi er rigtig glade for, at
vi nu står endnu stærkere i
indsatsen overfor erhvervslivet. Anja og Rune indgår i et
stærkt team af medarbejdere,
som alle arbejder for at understøtte vækst og udvikling i
det lokale erhvervsliv, udtaler
Per B. Madsen og fortsætter:
- Sidste år gennemførte vi
en omorganisering som led
i den nye lov om erhvervsfremme, vi skal være med
til at føre ud i livet. Med nyansættelserne er vi helt på
plads her i erhvervscentret
til at varetage vores opgave,

der i høj grad går ud på at
være endnu mere til stede
ude i vores virksomheder. Vi
fortsætter med at tilbyde relevante arrangementer og ikke
mindst vejledning og sparring
til såvel iværksættere som
etablerede virksomheder, og
formidler samtidig kontakt til
øvrige, relevante aktører, bl.a.
i det nye Erhvervshus Sjælland, siger Per B. Madsen.
Anja Nordby Bøgeblad er
som nævnt ansat som personlig assistent til erhvervschefen og skal blandt andet
arbejde med implementering
af strategi, koordinering af
indsatser, løsning af opgaver
og sparring i samarbejde med
Per B. Madsen.
Anja kommer fra et job som
HR Partner på Flådestation
Korsør. Hun har også været
ejendomsmægler i Slagelse i
otte år og endelig været virk-

Ny bedemandsforretning
godt modtaget
Elsebeth og Kim Mithiof har
netop åbnet Slagelse Bedemandsforretning på Smedegade 5 i Slagelse. Det blev
forleden markeret med reception, hvor der både var
lejlighed til at se de smukke,

Fredag d. 15. marts 2019 kan Harry Hansen, Fjordvænget 8,
2. sal, Korsør, fejre 90 års fødselsdag.

DØDSFALD
Vores kære

Børge Worm

Magda Agnete Hansen

* 29.10.1928 † 8.3.2019
Gitte Kristensen

Claus Berner

58 52 10 18
Et spørgsmål om tillid

* 18. december 1922

er sovet ind efter et langt og aktivt liv
- de sidste 13 år i dejlige Bisserup
Hanne, Bodil & Michael
Kenneth, Jeanette, Isabella, Nathalie & Maria,
Bo og lille Arthur

Vi svarer hele døgnet

nyrenoverede lokaler og hilse
på de to indehavere, som tog
godt imod de mange gæster.
På billedet Elsebeth og Kim
Mithiof udenfor forretningen
på Smedegade.
Foto: OP

90 år

Vor kære far, svigerfar, morfar og oldefar

Ole Hansen

anlægsbranchen samt cirkulær økonomi. Som erhvervskonsulent er Rune god til at
skabe overblik, gennemskue
problemer og finde nye muligheder.
Rune har et bredt internationalt og historisk perspektiv
på erhvervslivet og er altid
frisk på en snak eller sparring om nye idéer og veje
fremad for Slagelse Kommunes virksomheder, oplyser
erhvervscentret.

Bisættelse fra Greve Kirke den 16.3. kl. 13.00.

† 2. marts 2019

På familiens vegne
Bitten, Christian og Pia
En særlig tak til Hjemmeplejen på Smedegade

TAK

LOKALE AFDELINGER: Gørlev Tlf. 5885 5520 - Høng Tlf. 5885 2331
Sorø Tlf. 5783 0245 - Korsør Tlf. 5836 1048 - Dalmose Tlf. 5818 4143
Nyrup Tlf. 5780 3051 - Fuglebjerg Tlf. 5545 3516 - Skælskør Tlf. 5819 4142

www.bedemand-berner.dk
Hjertelig tak

Skovbo - Solrød

Din lokale

bedemand

v/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof

SLAGELSE BEDEMANDSFORRETNING Tlf. 20 10 34 35

Smedegade 5· 4200 Slagelse

Din lokale bedemand
Du får tryghed, tillid,
respekt og omsorg hos
Bedemand Haack
Slagelse - Sorø - Kalundborg - Stenlille - Dianalund

Elsebeth Mithiof
Exam. Bedemand

Kim Mithiof
Exam. Bedemand

Jette Jensen
Exam. Bedemand

Kristian Hartwich
Exam. Bedemand

NÆRVÆR · OMSORG · RESPEKT
Topplacering i pristest af Forbrugerbladet Tænk (taenk.dk)

Exam. bedemand Jørgen Haack
- til rådighed døgnet rundt.

Telefon 42 23 99 90

Bisættelse/Begravelse fra kr. 7.900,-

info@bedemand-haack.dk
www.bedemand-haack.dk
www.facebook.com/bedemandhaack

Ring trygt til os - vi træffes altid!

Afdelinger: SORØ, Pedersborg Torv 7a,
DIANALUND, Torvet 39a - KALUNDBORG, Kordilgade 60

Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste, øko-urne, honorar, ilægning og
iklædning. Prisen er ekskl. kørsel. Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

www.dinlokalebedemand.dk · dinbedemand@gmail.com

for venlig deltagelse ved

Annelise Jensens
bisættelse fra Sct. Mikkels Kapel
Familien

Hjertelig Tak

for deltagelsen og de
smukke blomster ved

Ellen
Jørgensen
bisættelse i Kr. Stillinge kirke

På familiens vegne
Thorleif

