
 Vi har også nydt Kettinges skønne natur 

Vores baggrund 

Charlotte er uddannet salgsassistent, og 

har arbejdet inden for faget i knap 18 år. 

De sidste 7,8 år i en stor Spar i Jyderup så 

bliver lidt spændende i en mindre butik.  

Erik arbejder inden for byggebranchen og 

har gjort det i ca. 17 år, sidste plads var 

hos en kloakmester i 7,4 år. 

Erik & mine døtre Freja 13 år og Victoria 

8 år, stoppede på henholdsvis Høng og 

Buerup skole og starter snart på Nysted 

skole i 7 kl.  og 3 kl. 

Claus er uddannet i supermarked i 

Haslev, og arbejdede i forskellige 

forretninger inden han startede på 

Haribo. 

Jette arbejde på Haribo og har gjort i ca. 

34 år og fortsætter også noget tid i nu. 

Varmt velkommende smil 

Om Os 

Dette er meget nyt for os så vi håber at I 

vil bære over med os da vi lige skal ind i 

alle tingene men vi håber at I vil hjælpe 

os godt på vej for så er vi klar med 

overskud til lidt sluder over reolerne og 

et venligt smil. 

 Vi håber på en god modtagelse af alle i 

Kettinge og omegne vi vil i hvert fald gøre 

vores bedste for at det bliver en god 

oplevelse for jer, og det bliver en hyggelig 

lille købmand. 

 

Kontakt Os 

Telefon: 40 60 65 23 

Mail: 0300186@minkobmand.dk 

Web: www.minkøbmand.dk 
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Min mand Erik, Freja, Victoria & jeg   

Udenfor komfortzone, 
spændt & ny start 

Teltpløkkerne er trukket 

Jeg hedder Charlotte er 34 år, sammen 

med min mand Erik, vores døtre Freja & 

Victoria er vi lige flyttet fra en lille 

landejendom ud for Høng på Vestsjælland 

et sted vi har nydt de sidste 10 år og 

havde store planer om at blive til vi blev 

gamle men men men, der kom noget nyt 

til da min papfar tilbød mig et job 

sammen med ham i en lille by på 

Lolland... ja hvad gør man så man  

tænker sig godt om, snakker med 

børnene og så manglede jeg bare at 

overtale mig selv… men hvornår får man 

ellers denne chance igen, så vi har trukket 

teltpløkkerne og er flyttet til Lolland. I 

vores fritid nyder vi gerne haven, 

skovture og i varmen elsker tøserne at 

bruge masser af tid på stranden, og 

veninder som de håber at få nogle flere af. 

I vores familie, hygger vi & 

skaber minder, store som små. 

På vores familie turer er der 

latter & gode oplevelser. 

Drømmen om egen butik 

Jeg hedder Claus er 54 år, har i mange år 

skridtet rund på Haribo, her fandt jeg 

også min kone Jette for 15 år siden. Vi bor 

ved Rønnede sammen med vores hund, 

indtil jeg fornyeligt valgte at klippe 

sikkerhedslinen, flytte til Kettinge og tage 

springet ud som købmand, da jeg er 

uddannet inden for butik og i mange år 

har drømt at vende tilbage til branchen, 

har jeg i mange år ledt efter et sted med  

 

 

Min kone Jette, Farkas & jeg  

min kone i hånden (hendes tilladelse) 

hvor jeg kunne se mig selv. En dag da vi 

så TV 2 dukkede byen Kettinge op med en 

masse frivillige som knoklede for at få 

deres butik op at køre igen, og tænkte at 

her var der måske en chance, så efter lidt 

snak begyndte vi at se os rundt i området 

hvad var det for et byliv, og sikke en 

natur og søde mennesker vi mødte. Så vi 

glæder os til at kunne nyde nogle skønne 

gå ture i det grønne og at vi kommer til at 

være sammen med 2 af vores børnebørn 

meget oftere da vi kommer til at bo 

sammen og nok også få besøg af dem 

efter skole en gang imellem. 

 


