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Vikarpræst i Stokkemarke
Præsten i Stokkemarke, Laura Håkanson, har født en datter for en måneds 
tid siden, og har barselsorlov. Under orloven får Stokkemarke Sogn en vi-
karpræst.

Lisa Joshi, som bor på Frderiksberg med sin 12 årige datter, er blevet vikar-
præst, og skal virke, indtil Laura Håkanson er tilbage. Som vikarpræst får 
hun en del af sit virke i Stokkemarke og en del i Maribo.

Sognet havde egentlig fået en vikarpræst, som nåede at holde et par guds-
tjenester i Stokkemarke kirke i november, men så måtte hun desværre stop-
pe på grund af sygdom. Derfor måtte der en ny vikarpræst til.

Stokkemarke menighedsråd ønsker velkommen til 3 nye med-
arbejdere ved Stokkemarke kirke og ønsker dem alle held og 
lykke.

Vores nye kirkesanger

hedder Louise Østergaard og er pr 1.november an-
sat som kirkesanger i Stokkemarke kirke. hun bor 
i et lille hus i Hunseby sammen med sin 11-årige 
datter Sigrid og en hel masse dyr. Hun er født i 
Østofte, og voksede op i Maribo, hvor hendes far 
var organist i Domkirken. 

Louise Østergaard blev kirkekorsanger i 1997 og 
har siden været kirkesanger flere steder på Lol-
land. 



Fællesskab er en samling af personer. 
som bindes sammen af noget, de er 
fælles om, hvilket vil sige noget, de er 
enige om, har samme mening om – 
eksempelvis samme interesse/hobby, 
som de deler med hinanden. Fælles-
skab kan også være sammenhold. 

Hvorfor er det nu blevet mere ”in” end 
tidligere at tale om fællesskaber ..?? 

Svaret er ikke entydigt, da rigtig mange 
svar kan være de rigtige. Der er dog 
noget i den tid, vi i øjeblikket befin-
der os i, der hele tiden presser den 
enkelte. Drømmen om at slå til, blive 
lykkelig - hvad det så end er for en 
størrelse, blive så dygtig som muligt og 
ikke mindst blive anerkendt eller helt 
almindeligt sagt, få ros. 

Den hverdag, vi oplever, er forskellig for 
os alle, men fællesskabet på jobbet, i 
familien, i klubben, i netværket, lokalt 
og i omverdenen betyder, at hvis vi dér 
slår til, falder der ro og harmoni over 

os, ligesom det giver os styrke til at 
tage imod både positive som negative 
udfordringer. 

De netbaserede fællesskaber som 
eksempelvis Facebook har udvidet fæl-
lesskabsbegrebet væsentligt, hvilket 
imidlertid har gjort disse fællesskaber 
til anonyme platforme, hvor den ærlige 
beretning af virkeligheden ofte males 
over med en fantasifuld fremstilling af 
noget, man ønsker. 

Fællesskabet er med disse platforme 
truet, da afstanden mellem de enkelte 
bliver større. Den personlige kontakt 
er vigtig, hvis man som individ vil fæl-
lesskabet. Det er uanset om det drejer 
sig om sociale -, uformelle - eller for-
melle fællesskaber. 

Det er ved den personlige kontakt, der 
skabes kendskab, tilgængelighed, for-
trolighed og støtte. 

Birthe Johansen

Vores nye organist

hedder Søren Johansen, og har været organist ved 
både Stokkemarke og Østofte kirker siden oktober 
i år. Han dimitterede fra Maribo Gymnasiums mate-
matiske linje i sommers, og har det godt med jobbet 
som organist i den tid, han opfatter som et sabbatår.

Han burde måske have valgt den musikalske linje 
på gymnasiet, men som han siger: ”De spiller for 
lidt Bach!”. Så det blev den matematiske linje, med 
musikken “ved siden af”. Han har sit største mu-
sikalske kompetencefelt indenfor tysk barokmusik 
med komponister som Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel og Johann 
Gottfried Walther. Det kommer kirkegængerne nok til at høre mere til i den kom-
mende tid.

For at oparbejde sine musikalske kompetencer udi orgelspil modtager han fort-
sat undervisning ved organisten i Sakskøbing, Flemming Chr. Hansen.

Vores nye gravermedhjælper

Vi har desuden fået en ny gravermedhjælper fra den 1. oktober 2019. Han hed-
der hedder Michael Friis Jørgensen, og bor bor i Søllested

Fællesskab eller fællesskaber.

Peter Vesth og Kristian Rusberg 
i Stokkemarke kirke

Den 9. oktober var alle Stokkemarke kirkes ca. 
150 pladser fyldt helt op. Årsagen var, at Peter 
Vest og Kristian Rusberg sang og spillede.

Der blev klappet til de mange velkendte numre, og som det ses på fotoet her-
over, også stående klapsalver. Efter koncerten var menighedsrådet vært ved 
et glas vin i Kulturhuset.

De to er ikke hvem som 
helst, og det beviste de for 
de fremmødte, der tyde-
ligvis fik en god oplevelse 
med hjem.

Jeanet Been og Rune Møller i Stokkemarke Kirke den 2/11 
De to indtog kirken den 2/11. Omkring 70 gæster oplevede en god koncert, 
hvor de to sang en række sange fra musicalverdenen. Igen var der voldsomme 
klapsalver, så der var ikke tvivl om, at gæsterne kunne lide koncerten.



Sognepræst
Laura Håkanson (på orlov)
Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke, 
tlf. 54 71 10 76  
e-mail: laha@km.dk

Fredag er fridag
Her kan man kontakte kirkekontoret i 
Maribo, hvis man har spørgsml til pa-
pirarbejde i forbindelse med fødsel, 
faderskab, dåb, vielse o.lign. Konto-
ret kan ofså sætte én i forbindelse 
med en præst, hvis man har uopsæt-
teligt æinde, tlf. 54 78 03 92.

Graver
Torben Fugl, Studiestræde 8, 4952 
Stokkemarke, tlf. 29 40 88 91, e-
mail: stkm.graver@live.dk.

Organist
Søren Johansen, tlf. 41 82 54 60
e-mail: sorenxd123@gmail.com

Kirkesanger
Louise Øsltergaard, tlf. 23 81 16 93
e-mail: louise.birkeborgen@gmail.com

Menighedsrådet
Formand: Birthe Johansen, Suhrsvej 2, 
4952 Stokkemarke, tlf. 23 37 71 91, 
e-mail: www.7639@sogn.dk

Kontaktperson: Eric Steffensen
Tlf. 30 12 39 67

Kirkeværge: Lindy Fynholm
tlf. 40 78 26 86

Kirkebilen
Bestilles forud hos Skørringe Busser 
på tlf. 54 60 80 12

Gudstjenesteliste for december 2019, 
samt januar, februar og marts 2020

Lørdag d. 30 november kl. 14.00
juletræstændingsgudstjeneste med efterføl-
gende klippeklistre i konfirmandstuen

Søndag d. 1 december kl. 16.00

Søndag d. 8 december kl. 10.00

Søndag d. 15 december kl. 16.00

Søndag d. 22 december kl. 10.00
Tirsdag 24. december kl. 15.30
Juleaften v. Dan Monsson

Onsdag d. 25 december kl. 9.30
Juledag
Torsdag d. 26 december kl. 11.00
2. juledag - Hans Maaløe
Søndag d. 29 december kl. 16.00

Nytårsdag 1. januar kl. 14.00 og Østofte 
kl. 16.00

Søndag d. 5 januar kl. 13.30
Helligtrekongersfest

Søndag d. 12 januar kl. 10.00

Søndag d. 19 januar kl. 16.00

Søndag d. 26 januar kl. 10.00

Søndag d. 2 februar kl. 16.00

Søndag d. 9 januar kl. 10.00

Søndag d. 16 januar kl. 10.00

Søndag d. 23 januar kl. 16.00

Søndag d. 1 marts kl. 10.00

Søndag d. 8 marts kl. 16.00

Søndag d. 15 marts kl. 10.00

Søndag d. 22 marts kl. 16.00

Søndag d. 29 marts kl. 10.00

Gudstjeneste på Stokkemarke Plejecenter:
Tirsdag d. 24. december kl. 10.30


