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// Set i billeder

Saltvig

Keldernæs

Stokkemarke

Abed

Tjennemarke

Skovhuse
Rersnæs

Bandholm

Knuthenborg

Erikstrup

Østofte

Nørreballe Pårup

Maribo
Ladegaard

Grimstrup

Havlykke

Sørup

Blans

Lindholm

Birthe Johansen
Menighedsrådet
Sursvej 2
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 11 15
email: Birthe.johansen@hotmail.com

Peter Yttesen
Kasserer
Havløkkevej 21
4952 Stokkemarke
tel: 20 91 19 48
email: peteryttesen@stokkemarke.dk

Stokkemarke Beboerblad udgives af foreningen Stokkemarke Beboerblad, CVR 38189964. Bestyrelsen 
og redaktionen består af følgende:

Fotos: Lønning Christoffersen, Bent Rasmussen, Kaj Andersen og Bent Mortensen.

Bladet kan ses og hentes digitalt på www.stokkemarke.dk, hvor også arrangementer og seneste nyheder kan ses.

Indlæg/artikler/historier til bladet sendes til: bemo@stokkemarke.dk

Annoncer til: lisefred@icloud.com · Teknik vedr. annoncer, farver m.m. til: bemo@stokkemarke.dk

Indbetaling: Annoncer og støttebeløb kan indbetales til reg. nr. 9570 konto nr. 12063016 i Danske Bank

Lise Andersen
Stokkemarke Beboerforening
Vestre Landevej 318
4952 Stokkemarke
tel: 2127 7018
email: lise-kaj@mail.tele.dk

Bent Mortensen
ansvarshavende redaktør
Brandsmosevej 10
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 11 78
email: bemo@stokkemarke.dk

Lise Frederiksen
Annoncer
Havløkkevej 26
4952 Stokkemarke
tel: 41 78 46 61
email: lisefred@icloud.com

Mette Bacher
Redaktør af Hjemmesiden 
www.stokkemarke.dk

tel: 61 73 43 08
email: info@bachers.dk

Laura Håkanson
Sognepræst
Tjennemarkevej 6
4952 Stokkemarke
54 71 10 76

Oplag: 820 eks. Husstandomdeles gratis i Stokkemarke sogn. Abonnement uden for sognet: Kr 50,- pr, år + porto.
Annoncer – 2019 (4 udgivelser): Pris for 1/10 side: Kr. 450,-. 
1/2 side på indersider af omslag/bagside kr. 2.000. Ved kun en indrykning : Pris for 1/10 side – Kr. 150.-.

Deadlinie for materiale til næste blad, marts 2020 er den 16. februar.
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Fodbold i Stokkemarke: 
Stokkemarke mod Øster Ulslev

Vestre Landevej 304

Nyt fra Brugsen

Fuldt hus i kirken til koncert den 9/10

Fjernvarmetilslutning på Højvang
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SUF’s juletræsfest// 

Udvikling i samarbejde
Under Sankt Hans Aften på Mejerigrunden henviste årets båltaler til midsommer-
visens ord om, at fred kan vindes, når hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde – og 
overførte det til Stokkemarke områdets forfald og fremtid. Hvis vi insisterer, på trods 
af tilbagefald og negative oplevelser, hvis hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde, så 
påstod taleren, at vi kan skabe en bedre fremtid for det område, vi bor i.

Det kan være svært at se en sådan ideologisk, nærmest romantisk, udtalelse ført 
ud i livet. Men det er måske ikke umuligt.

Stokkemarke sogn er blevet hårdt ramt af fraflytning. De frivillige, der omdeler bla-
det, ser alt for mange tomme og forladte huse, hvor de burde kunne aflevere et blad, 
men hvor ingen ville se det. Lolland kommunes politikeres største problem er nok at 
få økonomien til at hænge sammen. Det kræver besparelser; Ældre, børn og uddan-
nelse er klare besparelsesområder.

Når det er sådan, så kan vi i Stokkemarke ikke udføre det mirakel at skabe tilflytning 
i, og fremgang for, Stokkemarke området. I hvert fald ikke lige nu. Godt nok har vi 
fordelen ved et veludviklet foreningsliv og mange arrangementer for beboere i sog-
net, samt Brugsen, bageren, lægen og kirken. Det er bare ikke nbok.

Men ting ændrer sig. I det sidste års tid er der konstateret en stadig større udflyt-
ning fra de store byer, primært til provinsbyer, men også til landområder. Og vi har 
jo set, at der sælges flere huse i vores område, end i mange år. Måske er det nu, 
landområderne i Lolland Kommune skal gøre en indsats for at promovere vores 
landsbyer, og fortælle eventuelle tilflyttere, hvilke værdier, vi har, og politikerne, at 
der er behov for en omprioritering af kommunens økonomi, så der satses på tidens 
tendens. 

Vi i Stokkemarke kan ikke gøre det alene, men der er andre områder som Stokke-
marke. Måske er tiden kommet, hvor landområdernes lokale foreninger skal samar-
bejde om at markedsføre vores områder, og påvirke Lolland kommune til at gøre det 
samme i forhold til folk, der arbejder, tjener penge, og betaler skat.

Og hvad kan vi så gøre ved det? Vi kan nok ikke gøre noget i årets sidste måned, 
men der kommer et nyt år, og endnu et. God vilje har udrettet mirakler, og kan gøre 
det igen. Det tager bare tid, og vi kan ikke gøre det alene.

I Stokkemarke viser 50-100 beboere jævnligt, at de vil det lokale. De viser det ved at 
møde til fælles arrangementer som Sankt Hans, foredrag, fællesspisning, virksom-
hedsbesøg, banko m.v. I andre landsbyer er det nok lige sådan. Hvis vi lægger kræf-
terne sammen, vil der være mange, der arbejder for den samme sag. Og i Beboer-
bladets bestyrelse tror vi på, at landområdernes aktive borgere vil det samme; Flere 
beboere, flere lokale tilbud og flere lokale aktiviteter. Hvis vi vedholdende arbejder for 

det, hvis hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde, så kan vi opnå noget, der er bedre.

Sponsorere: T. P. Service, Dagli’ Brugsen Stokkemarke, Stokkemarke Bager, Murermester Jørn 
Andersen, Bar 2, Knuthenlund, DH Enterprise, Emil Hansen, JYSK Maribo, Østergård 
Vinmageri Stokkemarke, Thorlins spisested og gårdbutik, Kristensen Byg, PBE Enterprise, René 
D.E.S., Stokkemarke Brandvæsen, Kåhavegaard, Tømrer og Snedkerfirma Henrik Lund 
Lauridsen A/S 

SUF’s Venner arrangerer  

JULETRÆSFEST 

Lørdag d.14. december 
KL. 14:00 

I Stokkemarke Hallen 
Julemanden kommer og underholder 

Pris:  
Voksne 20 kr. incl kaffe/gløgg og 3 æbleskiver 

Børn 10 kr. incl juice/kakao og slikpose,  
til de fremmødte børn 

 
 

Alle børn medbringer et stk. julepynt til juletræet 
Der vil blive trukket lod om tre stykker julepynt, 

så husk at være kreative  
 

Billetter købes: Bageren Stokkemarke,  
Dagli‘ Brugsen Stokkemarke, 
 Jette Ellehammer, 40521906 

Sidste tilmelding onsdag den 4. december  
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Annoncør i beboerbladet... Jans Autoservice// 

Jans Autoservice

Annoncør i beboerbladet... Jans Autoservice// 

35 år i Maribo
Jans Autoservice ligger på adressen Hjulsporet 4 i 
Maribo, og har gjort det siden 15/10 1984. Før det var 
der møbelforretning på stedet, men Jan Hansen indret-
tede værksted der.

Det skulle vise sig at være en god ide, for i dag, 35 
år senere, kan Jan Hansen se tilbage på en række år 
med fremdrift.

Tilbage i 1984 lejede han bygningerne af møbelhandler 
Henning Madsen, men bare 2 år senere købte Jan Han-
sen bygningerne. Fra starten var han ene mekaniker på 
værkstedet, men efter bare 3 måneder ansatte han sin fætter, fordi der var 
blevet for meget at gøre for en mand.

Senere fandt fætteren andet arbejde, men blev erstattet af andre, så der i 
dag er 4 mand på værkstedet. Desuden er der Paw Hansen, som i de sidste 
15 år har passet bogholderiet, og som årene er gået, er begyndt at løse 
stort set alle værkstedets administrative opgaver. Paw Hansen er funktions-
hæmmet i højre arm efter et færdselsuheld, men arbejder 20 timer om ugen i 
et flexjob.

Og så er der Joan, Jan Hansens hustru, som bistår med administrative op-
gaver, og tager over, når Pau ikke er på arbejde.

Der er også bygget til og bygget om. På 
fotoet til venstre ses værkstedet, som 
det så ud fra starten. Bag det oprindelige 
værksted er der bygget et pladeværksted, 
hvor man tager sig af de fleste skader 
på kundernes biler. Det betyder, at der i 
dag kan være 7 biler på værksted og pla-
deværksted, samt 1 bil på en udendørs 
plads med lift og olieudskiller, hvor der 
bl.a. kan foretages undervognsvask. 

Værkstedet er en del af værkstedskæden Automester, og beskæftiger sig 
med reparation af alle bilmærker, pladearbejde, omsyn af biler og salg af 
brugte biler. Handlen med brugte biler har Jan Hanset begrænset til biler, 
der højst koster kr. 50.000 kr. Han annoncerer ikke med brugtbilshandlen, 

men hans kun-
dekreds ved 
besked, så han 
sælger normalt 
10-15 brugte 
biler hvert år.

Medlemskabet 
af Automester 
betyder, at det er 
Automester, der 
leverer ny viden, 
kurser, værk-
stedskontrol og 
regnskabspro-

grammer. Desuden indebærer medlemskabet, at reservedele fås fra firmaet 
FTZ, som har en særlig rabataftale med Automester. FTZ leverer reservedele 
op til 4 gange om dagen, så der er ikke reservedelslager tilknyttet værkste-
det.

De mange år med værkstedet har betydet, at der er oparbejdet en stor og 
trofast kundekreds, så forretninger fremstår solid og bæredygtig.

Jan Hansen er i øvrigt også en kendt person i byen på grund af sine fritids-
aktiviteter. Han har i 40 år været motionsløber, og motioncyklist. Desuden 
bowler han på et pænt højt plan. Det har han gjort i 20 år, så han har op-
levet bowlinghallerne og dermed træningsstederne blive lukket. Først i Ma-
ribo, så i Nakskov. Det betyder i dag, at han nu kører til Marienlyst en gang 
om ugen for at bowle.
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Annonce ...Annonce ...

KS VÆRKTØJ a-s
A. Steen Nielsensvej 1· 4930  Maribo

Tel.: 54 78 34 72 · Mobil: 20 23 09 82 · www.ksv.dk 

Direkte: 54 76 06 02 

TS Biler 
- ALTID min. 40 biler 
         på lager

SE ALLE 
VORES 

BILER PÅ
www.ts-biler.dk

Vestre Landevej 95 · 4951 Nørreballe · Tlf. 5478 6969 
www.ts-biler.dk

BILER
KØBES

KONTANT!

•  Alle former for
autoreparationer 

• Køb og salg af biler 
• Aircondition service 
• Dækcenter 
• Klargøring til syn
• Rudeskift og rep. af stenslag 

MOTORKONTOR- SALG AF NUMMERPLADER

8 9

JAN’s AUTOSERVICE



Middagene bliver holdt i Hallens selskabslokaler
Billetter kan  købes i Brugsen

Med venlig hilsen
Lise Frederiksen, tlf. 41 78 46 61

// Generalforsamlinger i Beboerforeningen og Beboerbladet ...

Beboerbladets generalforsamling

Stokkemarke Beboerforening afholder generalforsamling 
den 19 Marts 2019 kl. 19.00

i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke med flg. dagsorden:

1. Valg af 2 stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

5. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

9. Eventuelt

Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerforening

Beboerforeningens generalforsamling

Stokkemarke Beboerblad afholder ordinær generalforsamling 
den 19 Marts 2019 kl. ca. 19.30

i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet fremlægges

4. Valg (Steen Quistgaard udtræder, Mette Bacher (webredaktør) og Peter Yttesen  
(kasserer) modtager valg. Som revisor modtager Palle Rasmussen genvalg.

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Stokkemarke Beboerforenings gene-
ralforsamling.

Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerblad

Juletræstænding 2018
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Arrangementer i 

december 2019, januar og februar 2020

Søndag den 1. december kl. 15.00 juletræstænding

Vi mødes ved Dueslaget. Går derpå over og tænder juletræet.
Bagefter serveres gratis gløgg og æbleskiver i Dueslaget.

Torsdag den 12. december kl. 18.00 juleafslutning

for EDB og jydewhist. Smørrebrød, kiks og ost. Pris 60.00 kr.
Tilmelding senest den 9. december til Ruth tlf. 20 32 74 18.

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19.00 jydewhist og EDB

EDB  den 6. februar med Hans Henrik som underviser.
Jydewhist den 6. og 20. februar.

Torsdag den 23. januar kl. 19.00 Banko

Kaffe og kage kan købes til 15.00 kr.

Torsdag den 26. februar kl. 18.00 generalforsamling

Vi starter med gule ærter, pris 50.00 kr.
Tilmelding til Ruth tlf. 20 32 74 18 senest den 20. februar.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Keldernæs & Omegns Beboerforening Keldernæs & Omegns Beboerforening
Generalforsamling 2020

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i ” Dueslaget ” Godthåbsvej 7

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 1900

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Valg af sekretær
5. Formandens beretning
6. Fremlæggelse af regnskab
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Fastlæggelse af kontingent for 2021
12. Indkomne forslag
13.       Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 
dage før.

Formand: Aage Andersen Saltvig Hovvej 32 4952 Stokkemarke.

aabasaltvig@gmail.com, tlf. nr. 54 71 12 50

Husk! Du skal have betalt kontingent for 2020 for at kunne stemme ved 
generalforsamlingen.

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 

Keldernæs & Omegns Beboerforenings Bestyrelse

Formand Aage Andersen 54 71 12 50 aabasaltvig@gmail.com

Næstformand George Betty 54 71 10 05 gebe@nypost.dk

Kasserer Christian H.Rasmussen 60 51 59 65 blanshaven@gmail.com

Sekretær Ruth Bak 20 32 74 18 ruthbak@hotmail.dk

Besty.medlem Anne Pedersen 20 76 82 02 annepedersen47@gmail.com

1.suppleant Lisbeth Høhne 28 73 99 84 hohne@vip.cybercity.dk

2. suppleant Jørgen Rasmussen 42 19 11 11 rosengaarden77@gmail.com

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 

Medlemsskab af beboerforeningen koster 100,00 kr. om året. 

Kontingent kan indbetales til Jyske Bank Reg. nr. 0693 konto 2892110178. 
Eller til en i bestyrelsen.

Udlejning af beboerhuset: kontakt Ruth Bak, tlf. 20 32 74 18 eller e-mail: 
ruthbak@hotmail.dk 17/8 - Fest for nye tilflyttere
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     Stokkemarke

åbningstider i julen 2019
 

24 dec. 8.00 - 14.00
25 dec. 10.00 - 14.00
26 dec. 10.00  - 16.00
27 dec. 8.00 - 18.00

Vi ønsker alle vores kunder en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. 
Ønskes af uddeleren og personalet i dagli’ brugsen i stokkemarke

28 dec. 8.00 - 18.00
29 dec. 8.00 - 18.00
30 dec. 8.00 - 18.00
31 dec. 8.00 - 14.00
1 jan. 2020  10.00 - 16.00

Dagli’ Brugsen ... // 

Dagli’brugsen i Stokkemarke
Orientering til medlemmer og kunder.

Som allerede oplyst på seneste generalforsamling er der blevet konstateret en forure-
ning på Brugsens grund. Bestyrelsen regnede med, at forureningen muligvis kom fra et 
tidligere autoværksted og et renseri, der havde ligget på parcellen. Og at der muligvis 
kunne være spildt et par liter brændstof ved vores OK-tankanlæg. Med de gældende 
regler ville regionen tage sig af forureningen stammende fra værkstedet og vaskeriet. 
De få kubikmeter sand som vi forventede skulle fjernes ved tankanlægget, havde vi en 
forsikring, der ville tage hånd om. Dog minus vores selvrisiko.

Efter omfattende jordbundsundersøgelser fra et ingeniørfirma blev bestyrelsen for 
en måneds tid siden underrettet om resultatet af undersøgelserne. Det viste sig, at 
grunden ved tankanlægget var omfattende forurenet, og at forureningen beklageligvis i 
begrænset omfang havde bredt sig til en nabogrund. Der blev herefter af ekstern rådgi-
ver opstillet flere scenarier for fjernelsen af forureningen. Og alle i millionklassen!

Årsagen til den omfattende forurening ved tankanlægget kendes ikke med sikkerhed, 
men hænger muligvis sammen med en utæt olieudskiller, som blev udskiftet i 2004.

Efter en del overvejelser er det besluttet at fjerne al forurenet jord. Det er beregnet, at 
ca. 3.500 t jord skal fjernes. Heraf en mindre del fra omtalte nabogrund, ligesom en 
mindre bygning på denne grund også skal fjernes og efterfølgende genetableres efter 
nærmere aftale med nabogrundens ejer. Beslutningen om at fjerne den forurenede 
jord medfører, at det nuværende tankanlæg ligeledes fjernes.

Omkostningen ved fjernelse af den forurenede jord forventes dækket af en kollektiv 
forsikring blandt OK-tankejerne. Hvorimod genetablering af tankanlægget vil være for 
Brugsens regning. En omkostning på forventet 1,7 mio. I den forbindelse undersøger 
bestyrelsen sammen med OK og Lolland Kommune muligheden for en alternativ place-
ring af et nyt anlæg. Hvornår det alt sammen kan falde på plads er usikkert.

I øjeblikket undersøges finansieringsmuligheder for et nyt tankanlæg, ligesom det er 
bestyrelsens klare målsætning, at et evt. nyt anlæg vil være klart inden det nuværen-
de nedtages, men nogen nøjagtig tidsplan for de forskellige arbejder foreligger ikke.

Som følge af den beskrevne situation, der under alle omstændigheder vil være en øko-
nomisk udfordring for Brugsen fremadrettet, har bestyrelsen besluttet allerede nu at 
agere. Efter en nærmere analyse er det besluttet at åbningstiden i forretningen fra 1. 
nov. 2019 er blevet ændret således, at der fremover er åbent fra kl. 8.00 til kl. 18.00. 
Dog med samme udbud og samme gode tilbud.

I bestyrelsen håber vi, at der er forståelse for de udfordringer og de gener der i den 
nærmeste fremtid måtte opstå. Bestyrelsen er fortsat fast besluttet på at have en 
velfungerende Brugs med et moderne tankanlæg i Stokkemarke. 

På bestyrelsens vegne

Egon

Brugsens åbningstider... ///Stokkemarke Badmintonklub ... // 

Stokkemarke Badmintonklub
Vi spiller i Stokkemarke hallen på mandage og onsdage kl. 1700 - 2200 
fra medio august til juni.

Timer kan fås ved henvendelse til bestyrelsen som består af:
•	 Klaus Christensen tlf 30271204
•	 Hans Chr. Højbjerg tlf 54711447
•	 Benny Green tlf 60197485
•	 Jan Mikuta tlf 54711397
•	 Rene Hansen tlf 54712086

Eller mød op mandag eller onsdag.

Da hallen og dermed foreningerne er pålagt voldsomme varmeudgifter, sø-
ges 1 mand med 1 papkasse (indeholdende masser af penge ).

Ellers søger vi medlemmer, nye som gamle, til 
at spille badminton og støtte foreningen.

Og ikke mindst søger vi medlemmer til besty-
relsen, som efterhånden er noget brugt.

Gennemsnitsalderen er 70+

Bestyrelsen for SBK.
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Stokkemarke Vandværk ...// Stokkemarke Vandværk// 

Stokkemarke Vandværk
I oktober og november har nogle i Stokkemarke 
bemærket, at der har været omfattende udgrav-
ningen på Brandsmosevej. Det startede med et 
ledningsbrud, som viste sig at være i et vand-
jernrør, som der ikke var tegninger over.

Stokkemarke Vandværk er byens ældste, og 
egentlig eneste eksisterende, forsyningsselskab. Det er lidt uklart, hvornår 
vandværket begyndte at levere vand til borgerne i stokkemarke. Men det lig-
ger så langt tilbage, at man dengang ikke lavede tegninger over rørlægningen.

Så da der opstod et brud med risiko for tilvejebringelse af ”brandsmose-
søen”, måtte vandværket gøre noget, der ikke var baseret på gamle opteg-
nelser. Man fandt fejlen i et gammelt jernrør, og iværksatte et større projekt, 
som indebar, at mange hundrede meter gammelt jernrør blev udskiftet med 
nye plastic rør. For forbrugerne betød det egentlig ikke noget. Stokkemarke 
Vandvæk leverede vand, som de altid har gjort - med korte afbrydelser.

Men for vandværket var det en stor udgift. Det havde vandvækets besty-
relse imidlertid forudset, så den store reparation med fornyelse af vandrør 
kommer ikke til at koste vandværkets kunder penge. Der har været andre 
tilsvarende opgaver gennem tiden, og de er indregnet i vandværkets budget.

Uautoriseret hjemmeside

Hvis man søger information om Vandværkets drift på f.eks. Google, bliver 
man henvist til til siden www.vandi.dk. Den hjemmeside anbefaler, at man 
renser vand fra Stokkemarke Vandværk med aktivt kul eller destillation.

Palle Rasmussen, formand for Stokkemarke Vandværk, fortæller til Beboer-
bladet, at man ikke kender hjemmesiden vandi.dk, og at sidens oplysninger 
på ingen måde er i tråd med kendsgerningerne.

Stokkemarke Vandværk leverer vand af en kvalitet, der matcher landets al-
lerbedste, og hjemmesidens forslag om at private skal rense vandet, er helt 
i skoven. I Stokkemarke Vandværks forsyningsområde kan brugerne uden 
betænkeligheder drikke vand direkte fra hanen.

Udfordringer håndteres

Stokkemarke Vandværk har netop etabletet en ny vandboring i Rørmarkssko-
ven, og kan derefter nedlægge den gamle boring ved vandværket, der blev 
etableret for 15-20 år siden, men som viste sig ikke at overholder moderne 
kvalitetsstandarder. Det koster, men ikke mere, end vandværket har råd til 
med den nuværende økonomi. 

Så vandværket er fortsat i stand til at levere Danmarks bedste vand til fa-
vørpris. Som forbruger kan man så spørge sig selv, om det holder. Forman-
den for Stokkemarke Vandværk, Palle Rasmussen, erklærer, at det holder. 
Det nye vandværk blev bygget i 2001 for 6 mio. kr. Lånet til byggeriet bliver 
i 2020 udbetalt, og så skal der  ikke længere betales renter og afdrag på 
gamle lån.

Kravene til drikkevandsforsyning stiger, men Stokkemarke Vandværk kan 
levere kvalitetsvand - også i fremtiden - og uden at det kommer til at koste 
mere.

Ny kvalitet

For nogle år siden havde Stokkemarke Vandværk problemer med ikke giftige 
urenheder i vandet. Man fik en forsker til at bistå med at afhjælpe proble-
met. Den forsker har brugt erfaringerne fra Stokkemarke til at udvikle et nyt 
rensningssystem i Vandcenter Syd, som er Odense kommunes vandforsy-
nings selskab.

Om kort tid skal Stokkemarke vandværks bestyrelse til Odense for at bese 
videreudviklingen af ideen fra Stokkemarke - en stor tank med siliconepar-
tikler, som kan opsamle kalkpartikler på vandværket, sådan at forbrugerne 
får blødere vand. 

Om det så kan bruges i Stokkemarke -Tjah. Økonomien er jo i orden, og 
vandværkets bestyrelse ønsker det bedste for forbrugerne, så mon ikke vi i 
Stokkemarke fremover kan forvente at få vand, der er bedre end godt.
Noget tyder på det.
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Sankt Hans i Stokkemarke ...// 

Program forår 2020
30.  Januar kl 19.00

Vi skal ’ud af huset’ og besøge  ”Den glade amatør” Helle Christensen på 
Kragsminde, Keldernæsvej 33.

Hun har lavet hestestalden om til stort værksted og binder alt i naturmate-
rialer og blomster til skønne kreationer. 

Spændende hvad hun vil glæde os med i denne mørke vintermåned

27. Februar kl. 19.00

Lisbeth Bælum, ”Mit liv i Østen” fortæller og viser billeder.
Hun har boet med sin mand i den Kinesiske millionby Shanghai fra 2002, til 
han døde i 2006. Herefter rejste hun hjem.

26. Marts kl 19.00

Thereses Køkken fra Rødby kommer og giver os inspiration til lækker mad 
på påskebordet. Mon ikke der bliver nogle lækre smagsprøver.

23. April kl. 19.00

Generalforsamling. Vi starter med lidt at spise, derefter generalforsamling.

Vi mødes i Stokkemarke Gl. Skole / Kulturhuset. Tjennemarkevej 4, 4952 
Stokkemarke.

Parkering via Studiestræde eller Kirkens P-plads på Tjennemarkevej.

Kontakt til Stokkemarke Husholdningsforening:

Formand:  Karen Margrethe Clausen tlf. 54 71 11 32  mobil 51 31 95 26
N. form.: Solveig Clausen tlf. 22 78 26 38
Kasserer:  Irene Alstrøm tlf. 40 63 66 64

 Stokkemarke Husholdningsforening, program... 

Stokkemarke Husholdningsforening

// 

SUF’ Venner
Præmiewhist 
Vores præmiewhist er startet op igen tirsdag i de ulige uger, hvor vi spiller i 
Kulturhuset kl 18:30. Vi spiller også i Bandholm i de modsatte uger, så er I 
glade for whist, så kom og vær med.

Juletræsfest
Juletræsfesten er lige rundt om hjørnet. Det foregår i år lørdag d. 14/12 kl. 
14 i Stokkemarke Hallens festlokale (Se side 5). Vi håber at julemanden 
igen i år vil komme og synge og danse om juletræet med os. Vi siger mange 
tak til vores sponsorer der har givet et bidrag, så vi kan få en god fest.

Forårsfest
Derudover vil vi fra SUF’s Venner huske jer på, at næste års forårsfest bliver 
afholdt lørdag den 7/3-2020 kl 18. Martin kommer igen og spiller og synger 
for os, så vi håber på at I vil deltage i festen sammen med os. Der vil løben-
de komme plakater op rundt omkring i byen, når vi nærmer os festen.

Til sidst vil ønske jer en rigtig god jul og et godt nytår. Vi vil sige mange tak 
til alle, der har støttet op om os.

På gensyn i 2020.

SUF’s Venner

Formand: Jette Ellehammer
Næstformand: Lykke Larsen
Bente Mikkelsen
Stina Jacobsen

Lene Ellehammer
Theis Jacobsen
Melanie Ellehammer

Ny gadebelysning i 
Stokkemarke

Gadebelysningen i Stokkemarke 
var blevet gammel, og nu er den 
i færd med at blive udskiftet til 
lamper, der giver et stærkere og 
mere hvidt lys. 

Alligevel er strømforbruget i de 
nye LED lamper lavere end i de 
gamle lamper.
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 Vestre Landevej 304...// 

Nedrivning i Stokkemarke
Endnu et hus er revet ned i 
Stokkemarke, Vestre Lande-
vej 304. Huset rummede i 
60’erne en manufakturhan-
del, som det ses på fotoet 
til højre, som er fra Maribo 
Lokalhistoriske arkiv.

Men i 2019 så det ud som 
herunder, inden Dem fra 
Nordlunde tog fat på nedriv-
ningen.

Og så kom den store nedrivnings-
maskine og åd stump for stump det 
gamle hus.

Nu ser det ud som herunder, et hul 
mellem byens huse, men en pæn 
og ryddelig grund.

Annonce ...

Stokkemarke Bageri
Anja & Tim Siegvardsen

Vestre Landevej 276
4952 Stokkemarke

tel : 5471 1029

STEEN’S PLANTESKOLE
Stue- & Havecenter 

Vestre Landevej 127 · 4951 Nørreballe

Tlf.: 54 78 93 29 · Giro 8 18 32 01

Jørgen Poulsen    
Managing Director

Mobil: +45 21 24 13 90
Mail:  jp@jpairtech.com

JP Air Tech · Skifervej 2 · DK-4990 Sakskøbing · Denmark
Phone: +45 54 95 00 25 · Fax +45 54 95 00 24

www.jpairtech.com
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Eric Steffensen ...// Annonce ...

Rend mig i traditionerne, eller …!!!!

Pludselig opdager vi alle, at julen er ”over” os. Det vrimler 
rundt med tekster om jul i både november og december, de 
mange melodier står ligeledes i kø for at blive husket. Sam-
tidig kommer tanker om bogen ”Den store Bastian” også 
ind i tankerne om forsvundne juletraditioner og gammeldags 
opdragelsesmønstre, hvor det var god skik at skræmme un-
gerne i stedet for at give belønninger – jo, det har altid været 
svært at forholde sig til traditioner.

Min første tanke om traditioner var egentlig bogen ”Rend mig i traditioner-
ne”, der udkom i 1958 og var skrevet af Leif Panduro (1923 – 1977). Bogen 
handler ikke om jul, men er en bog, der på humoristisk vis beskriver dati-
dens socialrealisme, noget om måske at være psykisk syg eller blot forvirret 
på et plan, som ingen voksne forstår. Jeg synes, at bogen stadig er aktuel 
og relevant for alle mennesker, da den stiller spørgsmål til nogle af livets 
store valg, såsom uddannelse, holdninger og fremtid (læs den, hvis du får 
tid). Bogen blev filmatiseret 1979 med skuespiller Henrik Kofoed (kendt fra 
logen ”Ørkenens sønner”) i hovedrollen som den forvirrede gymnasieelev, 
David.

Det var dog de forestående traditioner omkring julen, jeg egentlig ville gøre 
mig tanker om. 

Den danske jul er igen i disse måneder kommet under debat, idet nogle 
interesante personer/firmaer pludselig taler om vinterfest og ikke om jule-
fest. Diskussioner omkring juletraditioner har nu i nogle år været fremme, 
når debatter om byens juletræ, juletræer i boligforeninger, julemænd, gaver, 
julemad, juleoptog med mere om jul har været ført af forskellige ikke kristne 
organisationer. 

Jeg har en holdning til dette, og den går på, at jeg holder af den traditionelle 
danske jul, hvor familien, hygge, julegaver, julemad og det kristne budskab er 
de vigtigste.

Jeg vil ønske jer alle ”en rigtig glædelig jul samt et godt nytår”.

Eric Steffensen
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Annonce ...Annonce ...

- mod rust

4930 Maribo
54 75 76 77

Lailas
Loppemarked

Nystedvej 32 - Maribo

 40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

Maribo - tlf. 5478 31 00

24 25

OPGAVERVI LØSER
- Boliginstallationer
- Kontorinstallationer
- Industriinstallationer
- Industriservice
- Kommunikation, tele & data- Tyverialarmer og adgangskontrol- Ventilation og varmeanlæg- Belysningsanlæg

- Tavlemontage
- El-dokumentation
- PLC styringer

ApS

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

hatten.dk

Mandag - fredag 6.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søn- og helligdage Lukket

STARK Maribo
C. E. Christiansens Vej 8 • 4930 Maribo • Tlf. 5478 1988

DIT LOKALE BYGGEMARKED 
PÅ LOLLAND

BYG OM. BYG TIL. 
VEDLIGEHOLD.



Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening

Arrangementer i foråret 2020

Ved forårets arrangementer er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de 
herunder nævnte aktiviteter: 

7. januar kl. 13.00  

Hyggeeftermiddag, ”pakkefest”.  

Vi mødes og spiser den medbragte mad, foreningen er vært ved drikkeva-
rerne.  

Husk også tallerken og bestik.  

Efter spisningen afholdes Pakkefest, medlemmer der vil deltage i pakkefe-
sten medbringer pakke til minimum 35 kr. 
 
21. januar kl. 14.00  

Musikalsk underholdning.

Eric Steffensen underholder med guitar og viser.

4. februar kl. 14.00  

Bankospil.

18. februar kl.13.00  

Fastelavn. Per Jacobsen spiller op, musik og dans.

Medbring: mad, godt humør, tallerken og bestik.  

Foreningen er vært ved: Drikkevarer og kaffe med fastelavnsboller. 

Pris: 25,- kr. 

Har damerne eller måske herrerne lyst til at møde med hat? 

3. marts kl. 14.00  

Kan man sælge sand i Sahara.

En postbådsførers oplevelser og indtryk på en rejse til Marokko.

17. marts kl. 14.00  

Generalforsamling.  

Mere i beboerbladets marts nummer. 

Vel mødt Bestyrelsen 

J u l e f rokos t  2019  
  
Tirsdag den 10. december kl. 12.30 er der julefrokost i Kulturhuset.
  
Julemenuen kommer  i år fra Dannemare, og består af:
   
•	 Sild 
•	 Fiskefilet
•	 Lakseroulade
•	 Grønlangkål
•	 Mørbradbøf
•	 Ost
•	 Ris á la mande.   
  
Foreningen er vært ved drikkevarer, kaffe og juleknas.  
  
Underholdning:

•	 Fællessang
•	 Amerikansk Lotteri
  

Prisen pr. person er 250,- kr.   
  

Tilmelding til Hanne Jacobsen tlf. 28260760 senest den 4. december.  
  

Husk tallerken og bestik.  
  
Vel mødt  
Bestyrelsen              

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening
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Stokkemarke Pensionistforening ...  /// Syng Dansk// 

Stokkemarke Pensionistforening

Hvordan kontakter du Pensionistforeningen
Ring til et medlem af bestyrelsen eller mød op til et foreningsarrangement.

I beboerbladet kan du finde arrangementerne og i netudgaven under ”for-
eninger” kan du læse om os og her finder du også navn og telefonnummer 
på bestyrelsesmedlemmerne.

Har du ikke mulighed for at komme på nettet, er navnene her:

Ivar Eliassen   tlf. 54 71 21 13
Inga Rasmussen  tlf. 29 65 25 19
Annelise Vestergård  tlf. 61 42 52 64
Hanne Jacobsen  tlf. 28 26 07 60
Niels Mathiassen tlf. 60 74 13 55

// Stokkemarkecentrets Venneforening ...

Stokkemarke Plejecenters Venneforening
Sommerfest torsdag den 22. august Stokkemarkecentret

Den 22/8 gik flaget til tops på StokkemarkeCentret, og medlemmer af Ven-
neforeningen var klar til at feste med husets beboere og deres pårørende.

Det smukke Cafeteria var festpyntet med fine borde. Hvide duge, buketter af 
lyserøde hortensia og lilla statice - og så det fine porcelæn.

Menuen bestod af hakkebøf og pølser, tilberedt på grill, og buffet med alt 
hvad hjertet kunne begære af lækkert tilbehør. Om du ønskede en bøfsand-
wish, en hotdog, eller “bare” kartoffelsalat med kød, så var det muligt.

Underholdningen klarede Kim og Vokalerne fra Eskildstrup, det gjorde de 
fremragende og stemningen var høj. Der blev sunget godt med, medens 
nogle “nøjes” med at lytte og vugge i takt til musikken. Men det var tydeligt, 
at det satte minder igang.

Venneforeningen solgte Amerikansk lotteri til fordel for Liftbussen Sølvpilen. 
Lysten til at købe lodder var god, men der var også mange gevinster. Så 
mange gik hjem med en fin gave.

Det blev en særdeles god dag for alle. 

Vestlollands Visevenner i plejecentret
Torsdag den 3. oktober havde Stokkemarkecentret Venneforening indbudt 
beboerne til underholdning  med Vestlollands Visevenner i husets cafeteria.

Visevennerne kom med 9 mænd/kvinder, så der blev spillet og sunget så 
”taget var ved at lette”.

Viserne kom lidt rundt i hele verden, f. eks. Avenuen og Sigøjnervisen, men 
også om kærlighed og længsel, erhverv og meget mere. Tekster vi alle 
kendte og næsten kunne huske. Ellers måtte vi kigge i sangmapperne der lå 
på bordene.

Det blev en særdeles munter eftermiddag, hvor sangglæden var helt i top 
hos alle.

Syng dansk i Kulturhuset
Den 30/10 havde Beboerforeningen arrangeret ”Syng Dansk” i kultuhuset. 
Steen og Jørgen Petersen stod for musikken og sørgede for, at der blev 
fællessang for de mere end 70 personer, der var mødt op. Herunder et par 
fotos fra en god dag.
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Kulturhuset i Stokkemarke ... /// Flagalle ...   // Det sker her ... // 

Kulturhuset i Stokkemarke
Mange har i lang tid gjort sig tanker om fremtiden for Kulturhuset i Stokke-
marke. Først på året var der et møde mellem brugere af huset og en delega-
tion fra Lolland kommune. Mødet var angiveligt beregnet til at give Lolland 
Kommune et bedre indblik i, hvor meget kommunens kulturhuse blev brugt, 
og begrebet ”belægningsprocent” blev drøftet og kritiseret.

Og hvad kom der så ud af det? 

I Folketidende den 28. september kunne man læse, at kommunen nedlægger 
3 kulturhuse (Købelev, Birket og Horslunde) og får en besparelse på 696.000 
om året. De hidtidige brugere tilbydes at købe husene. 

Der er ikke meldt nogen beslutning ud vedr. Kulturhuset i Stokkemarke. Det 
betyder vel, at huset fortsætter en tid, men ingen ved, hvor længe, og hvilke 
planer kommunen har.

Oplev i januar i Nørregade teatret:

Fredag den 3/1 kl. 1930: Nytårskoncert i Maribohallerne

Søndag den 12/1 kl. 1500: En eftermiddag med Johnny Cash

Torsdag den 16/1 til 18/ kl. 1930: Jesper Lohman tegner et musikalsk 
portræt af Otto Barandenburg i Nørregadeteatreet

Torsdag den 23/1 kl. 1930: Nørregadeteatret opfører ”Ikke uden min mor”.

Søndag den 26/1 kl. 1500: Nørregadeteatret opfører ”Krigen har ikke et 
kvindeligt ansigt”.

Fredag den 31/1 kl. 1830: Syng med aften i teatret.

Flagalleen opsættes i 2020:
12. april 1. påskedag

16. april Dronningens Fødselsdag

3. maj Konfirmation 

26. maj Kronprinsens fødselsdag

31. maj Pinsedag

5 juni Grundlovsdag

Sept. Høstfest

Det sker i Stokkemarke!
Lørdag den 30/11 kl. 1500: Juletræstænding med gløgg og æbleskiver. 
Forud for det er der gudstjeneste med juleklip for børn og barnlige sjæle kl. 
1400.

Onsdag den 4/12: Julefrokost på Stokkemarke Plejecenter.

Lørdag den 14/12 kl. 1400: SUF’s Venners julefest i Stokkemarke Hallen 
(se side 5).

Torsdag den 9/1 kl. 1800: Sognets spiseklub inviterer på Brunkål med til-
behør i hallen. (se side 10)

Lørdag den 7/9 kl 1800: SUF’s Venner holder forårsfest i Stokkemarkehal-
len.
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Velkommen i 

Stokkemarke Brugsforening
Åbningstider: Alle ugens 7 dage · kl. 8.00 – 20.00

Postbutik
Postekspeditionen er åben i butikkens åbningstid. 

Du kan afhente/veje din pakke eller brev, fastslå prisen for forsendelsen, 
og derefter købe frimærker eller pakkelabel ved kassen

                           Du kan også benytte               i brugsen

Tlf.: 5471 1010 · e-mail.: 04451@coop.dk

Håndkøbsudsalg og Medicinudlevering

Spilledage:
1. til 15. december


