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Hvem er pigen på billedet? Og hvilket år er det mon taget?

Kender du svaret, så giv venligst besked til Sognepræst Laura Håkansson



Præsten skriver

Æbler lyser rødt på træernes grene, 

 høsten går ind. 

 Går igennem skoven ganske alene, 

 stille i sind. 

Omk:

 Gyldne farver og sensommerbrise 

 fylder hjertet med vemodig musik, 

 går og nynner en sensommervise 

 fjernt fra byens larmende trafik.

                    Af Kirsten og Finn Jørgensen

Når æblerne lyser rødt på træernes grene, og vi glædes over hø-
sten og føler, at Gud lige har skabt hele verden påny, skal vi hu-
ske, at han har magt til at skabe ikke bare denne verden og dette 
liv. Men også det trøstens rige, hvor vores smerte en dag skal kys-
ses bort og tårerne tørres af vore øjne af Guds kærlige hånd. 

Vi kan ikke vide, hvad der sker, når vi dør. Men vi kan tro på, at 
Gud i sin søn Jesus Kristus er blevet Gud i blandt os, så vi aldrig 
er alene i dette liv, og at han følger os helt ind i døden og lader et 
nyt liv opstå. 

Sensommervisen er kendt og elsket af mange danskere. Når hø-
sten kommer i hus, og efteråret begynder at banke på, synges den 
i skoler og i foreninger landet over. 

Et par år efter jeg var blevet student, hørte jeg fra en bekendt på 
gymnasiet, at de netop havde sunget Sensommervisen til mor-
gensamling. Men det havde været frygteligt. Hvor kunne de vælge 
den, netop denne morgen? Når en af eleverne aftenen forinden 
var gået ind i skoven, hen til togskinnerne og ud foran toget. ”Går 
igennem skoven ganske alene, stille i sind.” Det kom for tæt på, 
sangen fik et nyt frygteligt liv og blev sikkert aldrig den samme for 
de tilstedeværende.  

Det er ikke meningen, at man skal dø som teenager. Slet ikke for 
egen hånd. Da er døden frygtelig, og livet grufuldt. Til begravelser 
læser jeg altid en passage op fra Johannes Åbenbaring, hvor der 
står:

Nu er Guds bolig hos menneskene,

han vil bo hos dem,

og de skal være hans folk,

og Gud vil selv være hos dem.

Han vil tørre hver tåre af deres øjne,

og døden skal ikke være mere,

ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.

Thi det, der var før, er forsvundet.

Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«

”Solen begynder at gløde.
Mørket i verden har tabt.
Lad os gå ud for at møde
lyset, Gud lige har skabt.”
                    Af Lars Busk Sørensen, 1991



Vinder af kirkequizen

Kirkequizen i juni bladet blev vundet af Martha og Nohr Herunder deres korrekte 
svar på kirkequizzen: 

1) Kirkens fødselsdag er: pinsedag

2) Stokkemarke sogns youtubekanal hedder: Stokkemarke Sogn

3) Vi holder friluftsgudstjeneste på: Blans Havn

4) Der var orienteringsmøde om menighedsrådsvalget den: 09.06.2020

5) Den evangelisk lutherske kirke har navn efter reformator: Martin Luther

6) De fire evangelister hedder: Mattæus, Markus, Lukas og Johannes

7) På mailadressen www.dendanskesalmebogonline.dk findes: Danske salmer 
samt deres melodier

8) Den mand, der har optrådt med hånddukken snapper m.m. hedder: Sigurd 
Barrett

9) Sov sødt barnlille har i salmebogen nummer: 674

10) Når et menneske bliver døbt får det:3 håndfulde vand på hovedet (for Fade-
ren, Sønnen og Helligånden)

 

Martha og Nohr, som ses på billedet herover, fik som tak for fin besvarelse for-
tællingen om den fortabte søn illustreret af Esben Hanefelt Kristensen.

Formanden skriver

Ny organist i Stokkemarke kirke!

Velkommen til Jesper Bay Jensen, ny organist i Stokkemarke og Østofte kirke 
pr. 1. August 2020.

Vi glæder os til samarbejdet med dig og til rigtig flot orgelmusik! 

Menighedsrådet inviterer til Valgforsamling
 
Valgforsamlingens forløb er:

1.Opstilling af kandidater,
2.Debat mellem kandidater
3.Skriftlig hemmelig afstemning.

Herefter valg af stedfortrædere. Stedfortræderne vælges efter samme måde 
som kandidaterne.

Alle er velkommen og vi glæder os til at se jer

den 15. September 2020 kl. 19.00-21.00

i Stokkemarke Kulturhus Tjennemarkevej 4, 4952 Stokkemarke



Høst Søndag d. 13 september er alle indbudt til høstgudstjeneste i Stokkemar-
ke Kirke kl. 14.00 og efterfølgende kaffebord med lagkage og underholdning v. 
Eric Steffensen, der spiller guitar, synger og fortæller med et glimt i øjet.

Konfirmation Søndag d. 20 september er der almindelig højmesse med konfir-
mation i Stokkemarke Kirke. Gudstjenesten er offentlig som altid. Konfirman-
den er Emanuel Jeppe Wiell Nordahl, som menighedsrådet ønsker hjertelig 
tillykke med dagen!

Koncert m. Peter Vesth og Kristian Rusberg
D. 7. oktober kl. 19.00-20.30 i Stokkemarke Kirke. I denne coronatid må vi 
max være 100 personer samlet i kirken, - så kom i meget god tid, hvis du vil 
have en af de 100 pladser.

Alle helgen søndag falder i år d. 1 november. Her vil vi samles og mindes dem, 
vi har mistet. De, der har mistet siden efteråret sidste år modtager indbydelse 
i brevform, men alle er velkomne til gudstjenesten. Nogle sår er længe om at 
hele og sorgen kan være frisk, selvom det er længe siden, man har mistet.

Julegudstjeneste i børnehøjde. Lørdag d. 28 november kl. 14.00 inviteres 
alle børn og vokse i Stokkemarke sogn til julegudstjeneste i børnehøjde. Efter 
gudstjenesten juleklippe-klistrer vi i konfirmandstuen, inden vi går over og ser 
juletræet blive tændt kl. 16.00 og får glögg og æbleskiver.

Se kirkens facebookgruppe: Stokkemarke Kirke,
Youtubekanal: Stokkemarke Sogn
Hjemmeside: www.stokkemarke.dk 

for løbende information og deltagelse i kirkelivet online!

Organist Jesper Bay Jensen skriver 
om sig selv:
 
 
Mit navn er Jes-
per Bay Jensen. 
Jeg er 56 år 
og kommer fra 
Sakskøbing, 
hvor jeg bor 
sammen med 
min kæreste og 
bonusdatter.

Ved siden af organistjobbet har jeg i 
mange år drevet mit landbrug, som jeg 
dog nu har bortforpagtet. 

Jeg har været organist siden 1987 
med fast ansættelse ved kirker i om-
egnen af Sakskøbing. 

I min fritid er jeg gerne vikar i landsde-
lens kirker. Herudover holder jeg af at 
spille klaver, rejse, nyde naturen samt 
gør-det-selv-projekter i hjemmet. Jeg 
lytter gerne til klassisk musik, hvor-
med mit spil oftest har en klassisk og 
traditionel tilgang. 

Nu glæder jeg mig rigtig meget til at 
være organist i Stokkemarke og Østof-
te kirker, hvor jeg håber, I vil nyde org-
lernes smukke toner gennem mit spil, 
som en naturlig del af gudstjenesten.

Sjælesorg
Omsorg for sjælen har altid været en af 
præstens kerneopgaver. Det handler om, 
at dét man bærer på, kan man lettes for 
ved at fortælle om det. Især i denne tid, 
hvor corona-angst, smitteudbrud og nye 
forholdsregler optager sindene, skal I der 
lever i Stokkemarke sogn vide, at også 
om Covid19, kan man tale med sin præst. 
Sjælesorg er ikke terapi eller coaching. 
Sjælesorg er samtale med et medmen-
neske, der har absolut tavshedspligt. 
Sjælesorg er samtale med et menneske, 
der ikke stempler ud af dit liv, når timen er 
gået. Det betyder, vi kan tale sammen nu, 
ad åre og vi kan aftale, hvordan du ønsker 
din begravelse skal foregå. Du bestemmer 
emnet for samtalen. Sjælesorg er samtale 
med et medmenneske, der ikke afhænger 
af, om du har penge, for sjælesorg ligger 
som en del af præstens stilling og koster 
ikke penge fra gang til gang – heller ikke 
selvom, du ikke er medlem af Folkekirken. 

Du kan også få sjælesorg på nettet og 
være anonym på www.sjaelesorg.nu

Legatmidler udlodes
Frøken Agnes Aages Legat
På Vestre Landevej 322 boede i mange år 
søskendeparret Margrethe og Agnes. De 
klarede sig i al nøjsomhed ved at sy for 
folk i området. Ved flid og påpasselighed 
kunne de spare op til den sum, som efter-
følgende blev sat ind som legatets formue 
til brug for eftertiden, og hvor menighedsrå-
det siden har været legatbestyrere.
Legatet gives til unge under videregående 
uddannelse, som bor eller har boet i sog-
net og er forældreløse eller uformuende. 
Ansøgningsskema kan rekvireres pr. mail 
hos formand for menighedsrådet Birthe 
Johansen (se kontaktoplysninger på bla-
dets bagside)

Ansøgningsfrist er 20. oktober 2019



Minikonfirmander 

I efteråret starter 3. klasse fra Østofte Skole til minikonfirmand i Stokkemarke 
konfirmandstue og kirke. Vi skal hver tirsdag eftermiddag fra uge 43-51 samles 
i konfirmandstuen til leg, kristendomsundervisning/dåbsoplæring, lidt mad og 
hygge samt holde andagt i Stokkemarke Kirke, hvor vi skal lære at bede fader-
vor, synge salmer og høre bibelhistorie. 

Forløbet slutter med krybbespil, der opføres i Stokkemarke Kirke d. 15 decem-
ber kl. 17.00 med efterfølgende risengrød i Kulturhuset for alle fremmødte 
samt minikonfirmanderne og deres familier. Alle er velkomne til at se krybbe-
spillet – så sæt kryds i kalenderen!

Bor du i Stokkemarke eller Østofte sogn (inkl. Nøreballe), men går du ikke på 
Østofte skole? Så må du gerne være med til minikonfirmand alligevel! Bare 
skriv til præsten på laha@km.dk

 

Vi skal også opføre krybbespil på Stokkemarke Plejecenter d. 15 december kl. 
15.00. Her er et billede af minikonfirmander i Himmerland, der opfører krybbe-
spil på plejehjemmet i Skørping. Det bliver mindst lige så flot i Stokkemarke!

Frivillige søges til minikonfirmanderne!

Vil du købe ind og lave saft, frugt og brød klar til minikonfirmanderne? Og hjæl-
pe med at sætte plaster på et knæ eller andet, der kan opstå blandt børnene, 
så præsten ikke skal forlade undervisningen? Vil du give en hånd med opryd-
ningen efter undervisningen, så præsten ikke står der selv?

Vi skal også have lavet kostumer til krybbespillet. Så kan du sy dragter eller 
pynt såsom hatte, bælter eller vinger?

Så kontakt sognepræst Laura Håkansson på tlf. 24 83 15 43 og meld dig!

Koncert d. 7. oktober kl. 19 – 21
Onsdag d. 7. oktober kan Menighedsrådet ved Stokkemarke Kirke byde vel-
kommen til et gensyn med visesangeren Peter Vesth og harminkavirtuosen 
Kristian Rusbjerg, der begge vil underholde med sange, viser, fantastisk har-
monikamusik og fortælle om deres liv i dansk musik og underholdning. 

Peter Vesth har i mange år været en rigtig ”grand old man” i den danske 
folkemusik. Han har uden tvivl positioneret sig som én af de mest folkekære 
kunstnere og har indtil nu haft over 20 nummer 1 hits på dansktoppen.

Peter Vesth og hans musikalske makker, Kristian Rusbjerg, turnerer flittig 
landet rundt og skaber 
god stemning med både 
egne og andres sange ak-
kompagneret af blændende 
professionelt harmonikaspil 
af Kristian Rusbjerg, der 
ved siden af sit samarbejde 
med Peter Vesth, har sin 
egen karriere som harmoni-
kavirtuos. 

Der venter en herlig aften 
med duoen Peter og Kristian 
(og så er der fri entré).



Præstegårdens have
Alting har sin tid, står der i Prædikerens Bog i Bibelen. Nu blev det tid til, at 
præstegårdshaven skulle renoveres lidt. Der blev fjernet brombærkrat og snyl-
teplanter, der kvalte træerne. Kort tid forinden, var et af præstegårdshavens 
ældste, største træer blevet mæt af dage og havde simpelthen lagt sig ned i en 
tidlig forårsstorm. Her er lidt forskellige billeder:

 
Til venstre: Tulipanerne stod så smukt 
i foråret – nu uden brombærkrat som 
baggrund!

Herover træstammer fra det store 
træ, der væltede i haven

Mænd i arbejdstøjet og maski-
ner, der fjerner krat og mas-
sere af slyngplanter (til højre)

Har man lyst til at høre mere 
om renoveringen, så ring til 
præsten, - så laver vi en have-
vandring. Er man rar at ringe 
først, er man også velkommen 
til at gå på æblerov i præ-
stens have – der er flere æb-
ler, end vi selv kan spise!

Gamle skole- og konfirmationsbilleder fra 
Stokkemarke

I præstegårdens arkivrum ligger en fin samling konfirmations- og skolebilleder 
fra Stokkemarke sogn. Har du interesse 
i at se billederne, så kontakt sogne-
præst Laura Håkansson – så låser hun 
”skatkammeret” op og finder handsker 
frem, så du kan bladre dem igennem.

I arkivet er blandt andet konfirmandover-
sigt med samling af konfirmations- og 
skolebilleder fra 1941 – 1961

Billedet herunder er dateret 1942 og 
provst Davidsen står her sammen med 
en flok unge mennesker. Mon ikke de er konfirmander?To stykker fra stammen blev til ”bænke” ved bålstedet i præstegårdshaven.



Sognepræst
Laura Håkansson
Stokkemarke Præstegård
Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke, 
tlf. 54 71 10 76  - 24 83 15 43
e-mail: laha@km.dk

Fredag er fridag
Her kan man kontakte kirkekontoret i 
Maribo, hvis man har spørgsmål 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
Jesper Bay Jensen, tlf. 61 74 33 26,
e-mail: jesperbayjensen@hotmail.com

Kirkesanger
Louise Østergaard, tlf. 23 81 16 93

Menighedsrådet
Formand: Birthe Johansen, Sursvej 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 september 
- november 2020
September:
Søndag den 6. september kl. 10.00
13. s.e. trinitatis
Søndag den 13. september kl. 14.00
14. s.e. trinitatis - Høstgudstjeneste

Søndag den 20. september kl. 10.00
15. s.e. trinitatis - Konfirmation
Søndag den 27. september kl. 16.00
16. s.e. trinitatis
Tirsdag den 29. september kl. 14.00
Pensionistforeningens årlige gudstjeneste

Oktober:
Søndag d. 4. oktober kl. 10.00
17. s.e. trinitatis

Søndag d. 11 oktober kl. 10.00
18. s.e. trinitatis

Søndag d. 18 oktober kl. 16.00
19. s.e. trinitatis

Søndag d. 25 oktober kl. 10.00
20. s.e. trinitatis

November:
Søndag d. 1 november kl. 16.00
Alle helgens dag

Søndag d. 8. november 16.00
21. s.e. trinitatis

Søndag d. 15.november kl. 10.00
22. s.e. trinitatis

Søndag d. 22.november kl. 16.00
Sidste søndag i kirkeåret

Lørdag d. 28. november kl. 14.00

Familiegudstjeneste

Søndag d. 29. november kl. 10.00
1. søndag i advent

Ved bladets tilblivelse er der grundet 
corona ikke aftalt gudstjenester på 
plejehjemmet


