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Oplag: 820 eks. Husstandomdeles gratis i Stokkemarke sogn. Abonnement uden for sognet: Kr 50,- pr, år + porto.
Annoncer – 2017 (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.-.
Stokkemarke Beboerblad udgives af foreningen Stokkemarke Beboerblad. Bestyrelsen og redaktionen
består af følgende:
Bent Mortensen
ansvarshavende redaktør
Brandsmosevej 10
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 11 78
email: bemo@stokkemarke.dk

Solveig Clausen
Beboerforenings-formand
Vestre Landevej 253
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 16 51
email: solveigclausen@mail.dk

Steen Quistgaard
Redaktør af Hjemmeside
Vestre Landevej 342
4952 Stokkemarke
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email: stb@stokkemarke.dk

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

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

Peder Kistrup
Sognepræst
Tjennemarkevej 6
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 10 76
email: prki@km.dk

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

Fotos: Lønning Christoffersen, Bent Rasmussen 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: bemo@stokkemarke.dk · 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

Deadlinie for materiale til næste nummer, juni 2018 er den 20. maj
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Leder
Surt og sødt
Det nye byråd er trådt i funktion, og det vil gerne have Stokkemarke Beboerblad,
men vil ikke støtte blad, end ikke med et beløb, svarende til udgiften ved at omdele bladet til byrådets medlemmer.
Selv i forbindelse med valget, hvor kommunen brugte annoncekroner på at oplyse
om valget, og Beboerbladet udgav en særlig valgudgave, brugte kommunen ikke
en eneste krone på at informere i Beboerbladet.
I Beboerbladets bestyrelse vil vi gerne, at byrådets medlemmer fortsat får bladet.
Vi er derfor glade for, at Eric Steffensen fortsat både vil skrive i bladet om byrådets arbejde, og har givet tilsagn om fortsat at støtte bladet økonomisk med et
beløb, svarende til udgiften ved at omdele bladet til byrådets medlemmer.
Ældrerådet er trådt i funktion efter valget, men Beboerbladets mellemværende
med Lolland Kommune i anledning af valget til Ældrerådet er ikke afklaret.
Forud for valget nægtede Lolland Kommune at give Beboerbladet kontaktoplysninger på de opstillede kandidater til Ældrerådsvalget. Så Beboerbladet kunne ikke
spørge kandidaterne, hvad de stod for.
Beboerbladet klagede over kommunens afgørelse, og den 21/1 fik vi meddelelse
om, at spørgsmålet efter behandling i ankestyrelsen skulle genvurderes af Lolland
Kommune. Ved redaktionens slutning den 23/2 havde vi endnu ikke fået et svar.
Beboerbladets bestyrelse synes faktisk ikke, det er i orden. Det er en forkert beslutning, fulgt op af langsommelig sagsbehandling.
Jo, der er noget at ærgre sig over, f.eks. også at Ungdomsklubben er flyttet fra
Stokkemarke (uden at Ungdomsklubben har fortalt om baggrunden til Beboerbladet). Men der er også noget at glæde sig over.
Keldernæs og Omegns Beboerforening er blevet medlem af Beboerbladet, og i
denne udgave af bladet kan læserne på side 14 og 15 se noget af det, Beboerforeningen byder på. Det er faktisk ret imponerende.
Beboerbladets bestyrelse har længe ønsket at få Keldernæs og Omegns Beboerforening til at skrive i bladet, sådan at bladet dækker hele sognet med alle foreninger m.v.
Vi byder derfor Keldernæs og Omegns Beboerforening hjertelig velkommen i bladet, og glæder os til fremover at bringe nyt og aktuelt fra Keldernæs området.

// Generalforsamling i Brugsen ...
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Stokkemarke
Der indkaldes til generalforsamling i Stokkemarke
Brugsforening torsdag d. 12. april 2018 kl. 19,00 i
Stokkemarkehallens selskabslokale.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag (skal skriftligt være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
På valg er: Egon Jakobsen (modtager genvalg)
Solveig Clausen (modtager genvalg)
Birthe Jensen (modtager genvalg)
Karen Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Suppleant: Steen Quistgaard (modtager genvalg)
7. Eventuelt
Bemærk: Efter generalforsamlingen vil der være ølsmagning v/Brian
Friis fra Danske øl entusiaster i Maribo. Her vil blive mulighed for at
smage på diverse øltyper og brugsen vil være vært ved en let anretning.
Billetter kan afhentes i Brugsen kr. 25,Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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// Annoncør i beboerbladet... Slagter Engdahl

Slagter Engdahl i Holeby
Slagter Engdahl er annoncør i Beboerbladet, men er meget mere end bare det.
Slagter Engdahl bor på adressen industriparken 10 i Holeby, hvor der er slagtehus
og butik.
I Slagtehuset slagtes årligt ca. 300
kreaturer, ca. 2.000 grise og ca. 1.500
lam og klovbærende dyr. Det meste af
slagtningen er engros, altså slagtning
for firmaer.
Men der slagtes også for private, lokale landmænd, gårdbutikker m.fl.,
der enten leverer slagtedyrene, eller
får dem hentet af Slagter Engdahl.
Der slagtes også vildt, så jægere kan komme med vildt og få det slagtet og udskåret
efter ønske.
På industrivej 10 er en stor butik. Den har åbent fredag kl. 0900 - 1700 og den første
lørdag i hver måned fra kl. 0900 - 1200. I butikken sælges varer, som er slagtet og
produceret på stedet. Det kunne lyde som en butik med et ganske lille varesortiment,
men sådan er det slet ikke.
Der sælges naturligvis alle sædvanlige udskæringer af de slagtede dyr, men også en
længere række varer fra pølsemageri og forskellige specialiteter, som alle er lavet
hos Slagter Engdahl. Blandt andet ”Engdahl Griller”, ”Tage Madsen leverpostej”,
”Mexico pølse”, ”Jespers Wienerpølse” og ”Berners medister”. Men der er også en
lang række andre pølser og røgvarer i disken.
Morten Engdahl, som er en af ejerne, blev spurgt, hvilke opskrifter, der bliver brugt til
specialiteterne. Han ville ikke ud med opskrifterne, men som han sagde: De er lavet
på den rigtige måde, for at det skal være godt.
Kunderne er åbenbart enige,
for i butikken er hver fredag
normalt 3 ekspedienter og
200 - 300 kunder.
Kunder kan bestille varer på
hjemmesiden - slagter-engdahl.dk - til afhentning fredag
eller lørdag, men de kan også
bare komme og se, hvad der
er.

// Annoncør i beboerbladet... Slagter Engdahl

Slagter Engdahl gør noget ud af større mængder kødvarer. Kunder kan for eksempel
købe en halv gris, en ”månedspakke”, en ”14-dagepakke”, en ”oksekødskasse”, eller 4 kg. fars. Pakkerne kan rettes til, så de passer efter kundernes ønsker. Priserne
er nemme at gå til på hjemmesiden. For eksempel koster en halv gris 27 kr. pr. kg.
Firmaet Slagter Engdahl ejes af brødrene
Jesper og Morten Engdahl. De overtog i
august 2005 det, der tidligere hed Holeby
Slagtehus, og har udviklet virksomheden til
det, den er i dag.
Udover Jesper og Morten Engdahl er der 4
ansatte, og de har en travl hverdag, præget
af nogle faste rutiner.
Søndag hentes dyr til slagtning. Slagter
Engdahl har en stor trailer til afhentning
af dyr. Dyrene sættes så stald natten
over, så de ikke er påvirket af transport
og stress, når de mandag bliver slagtet.
Mandag er slagtedagen. Dyrene bedøves med strøm, afblødes, slagtes og
hænges på køl for at modne. Når dyrene slagtes sådan, får man kød i den
bedste kvalitet.
Tirsdag onsdage og torsdage laves forskellige udskæringer, f.eks. til private, der
selv kan bestemme, hvordan de vil have udskåret f.eks. en halv gris eller kreaturer.
Torsdag produceres og klargøres der også varer til butikken.
Fredag og den 1. lørdag i måneden har butikken åbent, og så er der ikke plads til at
lave meget andet. Andre lørdage er der returskæring.
En del af Slagter Engdahls kvalitet og hygiejne er dyrlægekontrollen. En dyrlægen kommer og tilser dyrene, når de er hentet, og stadig er levende. Når dyrene er slagtet, tilser
dyrlægen igen kødet, og vurderer opståede problemer, om der skulle være nogen.
Slagter Engdahl håber at se Stokkemarke Beboerblads læsere, så
vel nye som gamle kunder, i butikken i Holeby.
Og Beboerbladet har konstateret,
at der er noget godt at komme
efter.
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// Stokkemarke Vandværk .... Generalforsamling

Stokkemarke Vandværk
Afholder generalforsamling:
mandag 26. marts 2018 kl. 19.00 i Stokkemarke Hallens Festlokale.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være formanden, Palle Rasmussen, Brandsmose Ringvej 11, 4952 Stokkemarke, i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Årets fastelavn i Brugsen

// Beboerforening og Beboerblad .... Generalforsamlinger

Beboerforeningens generalforsamling
Stokkemarke Beboerforening afholder generalforsamling
den 15 Marts 2018 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

Beboerbladets generalforsamling
Stokkemarke Beboerblad afholder ordinær generalforsamling
den 15 Marts 2018 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

5.

Indkomne forslag

6.

Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Stokkemarke Beboerforenings generalforsamling.
Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerblad
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Annonce ...

JAN’s AUTOSERVICE

Annonce ...
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TS Biler

- ALTID min. 40 biler
på lager MO

BILER
KØBES
KONTANT!

TORKONTO
R
- SA

• Alle former for NUMMERLGPLAF
ADER
autoreparationer
• Køb og salg af biler
• Aircondition service
• Dækcenter
• Klargøring til syn
• Rudeskift og rep. af stenslag

SE ALLE
VORES
BILER PÅ
www.ts-biler.dk

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

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
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// 5. maj i Stokkemarkehallen ...

Kom og oplev 5 maj i Stokkemarke Hallen

Lørdag d. 5 maj 2018 kl. 14.00 til 22.00

14.00 Udstillingen åbner
15.00 Foredrag: Historier fra Stokkemarke under besættelsen ved Henning Rasmussen
16.00 Nedkastninger til modstandsbevægelsen ved Christian Djurhuus
18.00 Aftensmad anno 1945
19.00 Foredrag: Nedstyrtede flyvemaskiner ved Ib Walbum. B17 Bombefly ved Ryde og Halsted

// 5. maj i Stokkemarkehallen ...

Udstillinger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der vil deltage militær og civile veteranbiler fra tiden.
Garderhusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjs Forening,
Lolland Falsters Veteran Klub,
Nakskov Brandmuseum og Beredskabet på stadion.
Udstillinger om besættelsestiden i hallen.
Storstrøms møntklub med betalingsmidler fra tiden
Militær Historisk Forening,
CHD Auktion salg og vurdering,
Våben Historisk Selskab,
Hjemmeværnseskadrille 233,
Lolland-Falster mini uniform-og militær museum
Flere private udstillere.

Desuden modelfly, legetøj, div. ting fra besættelsestiden. Faldskærme, tøj
syet af faldskærme, nedkastet containere og indhold. Salgsstande med div.
militaria.

Pris 50,- kr for voksne, børn under 15 gratis
Foredrag max 100 personer, Efter først til mølle princip
Aftensmad max 200 personer, Efter først til mølle princip

Mvh Stokkemarke Ungdoms Forening
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// Keldernæs Beboerforening ...

Keldernæs & Omegns Beboerforening.
Keldernæs & Omegns Beboerforening.
Godthåbsvej 7, 4930 Stokkemarke

Beboerhuset ” Dueslaget ”

Lokale med plads til 50 personer

Lokale med plads til 30 personer

Medlemsskab af Beboerforeningen, koster 100 kr. om året.
Kontingent kan indbetales til Jyske Bank Reg. nr. 0693 konto: 2892110178
Udlejning af beboerhus – kontakt Ruth Bak – Tlf. 20 32 74 18 eller,
ruthbak@hotmail.dk
Tjek altid vor hjemmeside www.keldernaes.dk for eventuelt nye arrangementer og ændringer.

// Keldernæs Beboerforening ...
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Keldernæs & Omegns Beboerforenings nuværende bestyrelse:
Formand:
Næstformand :
Kasserer :
Sekretær :
Besty. Medlem
1. ste suppleant
2. den suppleant

Aage Andersen
George Betty
Jørgen Rasmussen
Ruth Bak
Anne Pedersen
Lisbeth Høhne
Henny McCallum

tlf. 54 71 12 50 mail: aabasaltvig@gmail.com
tlf. 21 69 92 05
tlf.42 19 11 11
tlf. 20 32 74 18 mail: ruthbak@otmaildk
tlf. 20 76 82 02
tlf. 28 73 99 84
tlf. 31 91 61 70

Arrangementer i marts, april og maj 2018.
Torsdag den 8. marts kl. 19.00
Susanne Hovmand Simonsen, vil fortælle om livet på Knuthenlund.
Kaffe /the kan købes til 15,00 kr.
Søndag den 11. marts kl. 13.00 Søndagsfrokost
2 slags sild, karrysalat, æg og tomat, en fiskeret, 2 lune retter, kiks og ost, kaffe.
Pris 65,00 kr.
Tilmelding senest den 7. marts til Ruth Bak tlf. 20 32 74 18
Torsdag den 15 marts
Sidste EDB aften.
Onsdag den 11. april kl. 14.00 starter cykelture.
Herefter cykler vi hver 2. onsdag
Vi mødes ved Beboerhuset Godthåbsvej 7, Tag the/kaffe med.
Weekenden den 12-13. maj, loppemarked i Beboerhuset Godthåbsvej 7
Begge dage fra kl. 10.00 til 14.00
Der vil blive solgt kaffe med kage, pølser med brød.
Loppeeffekter kan afleveres i Beboerhuset Godthåbvej, 7 Keldernæs.
Kontakt en fra bestyrelsen.
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// Stokkemarke Plejehjems Venneforening ... /// Kunst i Kulturhuset ...

Stokkemarke Plejehjems Venneforening
Generalforsamling tirsdag d. 17. April 2018
på Stokkemarkecentret kl. 12.00
Dagsorden:
1.
valg af ordstyrer
2.
beretning ved formand
3.
regnskab ved kasserer
4.
liftbus beretning og regnskab
5.
indkomne forslag
6.
valg af bestyrelse
På valg:
		

Solveig Clausen
Inga Rasmussen

Suppleant:

Margrethe Christoffersen

Revisor:

Hans Hansen

Husk....
Denne dag giver vi 2 stk smørrebrød og 1 øl / vand til hver, så hvis du
/I har lyst til at komme, bedes I tilmelde senest 10.4.2018 Til Lise
Andersen tlf. 21 27 70 18

Møn billedkunstner i Kulturhuset
Marts og april’s billedkunstner kommer denne gang fra Møn. AnneGrethe Esmann er en billedkunstner, der gennem mere end 30 år
har raffineret sit billedsprog, samtidig med hun forstsat udvikler sit
stærke colorit.
Billederne er både figurative, abstrakte og stærke i farveudtrykket.
Selvom de enkelte billeder står stærkt inden for en farveskala, er
det samlede indtryk på væggene i Kulturhuset en skøn eksplosiv farvesymfoni, hvor hvert enkelt billede fortæller sin egen historie.
Samtidig vil du finde dine egne figurer og oplevelser i billeder.

// Stokkemarke husholdningsforening ... ///Kunst i Kulturhuset...

Stokkemarke Husholdningsforening
Vel mødt i Stokkemarke Kulturhus
Tjennemarkevej 4, 4952 Stokkemarke

Generalforsamling
Stokkemarke- og Omegns Husholdningsforening
Torsdag d. 19. april 2018 kl 19.00
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. beretning v. formand
3. regnskab v. kasserer
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse
På valg til bestyrelse:
• Karen Margrethe Clausen
• Irene Alstrøm
• Solveig Clausen
Suppleant:
• Ulla Persson
Revisor:
• Birgit Munk- Petersen
6. eventuelt
Nyd de nye farver fra en
spændende billedkunstner,
før vi afslutter denne sæsons
billedkunstnere.
Til højre ses et eksempel på
Anne Grethe Esmanns billedkunst.
Mange hilsner
Steen Quistgaard
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// Sankt Hans på Mejeriet...

Sommerdrøm
Mon ikke vi alle drømmer om sommer, sol og aftenhygge med bål med lidt
at spise?
Det bliver muligt igen!
På “Mejeriet” i Stokkemarke inviteres igen til Sankt Hans aften, med musik, mulighed for spise (medbragt eller bestilt), hyggeligt samvær, og selvfølgelig Sankt Hans bål!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for
en dejlig aften på “Mejeriet”.
På www.stokkemarke.dk og i næste
nummer af Beboerbladet, kommer flere
informationer omkring musikken og
bestilling af sandwich e. l.
Mvh.
Mejeriudvalget og Beboerforeningen.

Stokkemarkes håndboldhold

//

Stokkemarke Husholdningsforening... program

Stokkemarke Husholdningsforening
Program 2018
22. marts kl 19.00
Foredrag og billeder om SOS – Børnebyerne ved Kirsten Mikkelsen.
Vi skal se og høre om det store arbejde der ydes for at hjælpe børn til
bedre levevilkår.
19. April kl. 19.00
Endnu et foreningsår er gået. Vi starter med lidt at spise.
Derefter Generalforsamling efter vedtægterne. Medlemskort 2018-2019
kan som vanlig købes ved indgang. Vi slutter med at bortlodde et af dem,
som er betalt.
Vi mødes i Stokkemarke Gl. Skole / Kulturhus. 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

Vinterstemning ved
Knuthenlund
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// Stokkemarke Husholdningsforening... Grønkålsaften

Stokkemarke Husholdningsforening
Grønkålsaften den 30. november 2017
Foreningens traditionelle ”GRØNKÅLSAFTEN” blev afholdt torsdag d. 30.
Nov. 2017.
Denne aften kom 43 damer og satte sig forventningsfulde til bords.
Menuen var som altid først sild, derefter grønlangkål med 3 slags kød
efterfulgt af risalamande med mandelgaver.
Efter Amerikansk lotteri blev der sluttet af med kaffe og hjemmebagte
brunkager.
Gevinster til Amerikansk lotteri kommer fra medlemmer og handlende.
Mange tak for det.
Der blev spist, sunget julesange og hygget igennem indtil foreningens formand sagde tak for i aften, og vi ønskede hinanden God Jul og Godt Nytår.
På foreningens vegne
Irene Alstrøm

Luciaoptog på
plejecentret

Annonce ...

STEEN’S PLANTESKOLE
Stue- & Havecenter
Vestre Landevej 127 · 4951 Nørreballe
Tlf.: 54 78 93 29 · Giro 8 18 32 01

Jernbanegade 36, 4920 Søllested,
tlf. 5494 1439

Stokkemarke Bageri
Anja & Tim Siegvardsen
Vestre Landevej 276
4952 Stokkemarke
tel : 5471 1029
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// Plejecentrets Venneforening ....

Plejecentrets Venneforening
Søndag d. 7. januar var beboere fra Stokkemarke plejecenter inviteret til
Hellig Tre Kongers Gudstjeneste i Stokkemarke kirke med efterfølgende
kaffebord og underholdning i Kulturhuset.
Vejret var så dejligt at ”de frivillige” valgte at gå til kirken med kørestolene
og resten blev kørt i husets liftbus.
Efter Gudstjenesten gik alle over i Kulturhuset og nød det sociale samvær
omkring bordene.
Medens den dejlige kaffe, kringle og lagkage blev indtaget, var der musikalsk underholdning ved ”Højreby`s Visevenner”. Musik som alle kunne
nikke genkendende til og synge med på.
Trætte og glade var alle tilbage på plejecentret ca kl 16.30
Tak til kirke og menighedsråd for en god dag. På ”de frivillige”s og Venneforeningens vegne
Irene Alstrøm

Mandag d. 12/02 2018 indbød Venneforeningen til fastelavn på Stokkemarke Plejecenter for beboere, pårørende og frivillige hjælpere med børn.
Centret var pyntet så flot op med serpentiner og papirklip. En af personalet
havde lavet sorte katte, farvestrålende masker og fine tønder til pynt både
på bordene og rundt i lokalet.
Vi startede med at slå ”katten af tønden”. Alle lagde kræfterne i og efter
ca. 40 min. sjov og kamp var den sidste stav slået ned. Konge og Dronning
kunne udråbes og få deres velfortjente krone og gave.
Kaffe og lækre fastelavnsboller blev serveret og alle nød det sociale samvær
omkring bordene.
På Venneforeningen vegne
Irene Alstrøm

// Eric Steffensen ...

Drømmene fortsætter i ”Guldkantsdanmark”
For ikke så længe siden lå dagslyset ”nede” og mørket var det, der fyldte mest i døgnets mange timer.
Pludselig efter årsskiftet ser tingene lysere ud, idet
vi mennesker bare indstiller os på, at døgnets lyse
timer bliver flere.
Allerede nu i skrivende stund er dagen (nej, de lyse
timer) tiltaget med 2 timer og 40 minutter og alene
den forøgelse af lysindtryk, gør hverdagen mere venlig.
I det politiske liv i Lolland Kommune sker der i øjeblikket mange ting, der
bør vække alle borgeres opmærksomhed. Femern-Bælt projektet fortsætter stadig med at give udfordringer i forhold til de manglende beslutninger
i de nordtyske delstater. Flere tyske miljøorganisationer fører stadig heftig
debat/kritik imod dette byggeprojekt, som må betegnes som det største
statslige byggeprojekt overhovedet i Danmarks historie.
Trods forsinkelserne, som efterhånden løber op i 10 år (her i nyere tid) er
optimismen i behold. Der venter i hvert fald en hektisk aktivitet for vores
landsdel, medens projektet er i gang – en byggetid på ca. 8 til 9 år, mange
mennesker i sving i samtlige år. Flest i begyndelsen af byggeriet, hvor det
anslås, at ca. 5.000 personer vil være beskæftiget.
Den gennemsnitlige arbejdsstyrke i årene vil være ca. 3.000 personer. Det
ser imidlertid ud til, at vore serviceerhverv vil få en opblomstring inden for
stort set alle områder af servicesektoren. Det bliver også interessant at
følge arbejdsstyrken på tunnelprojektet – vil der være/blive plads til alle
vore ledige?
Lolland Kommune tror på, at det første spadestik vil blive taget senest i
2019, altså inden for 1 år. Desuden er man gået i gang med at ”ombygge”
afkørsel 48 ved motorvejen, hvor der skal etableres lagerhaller, service til
lastbiler og personvogne samt cafeteria lokaliteter. Området bliver ”byggemodnet” november 2018, hvorefter aktører kan rykke ind og etablere de
første faciliteter.
Et par andre store spørgsmål i den politiske debat er Børne-/Skoleområdet
og Ældre-/Sundheds-/Psykiatri området, som økonomisk fylder meget i
kommunens budget (ca.1 milliard). Det vil være et område, jeg løbende vil
berøre.
Husk i øvrigt ”at lære, så længe I lever”.
Eric Steffensen, Tjennemarke, Stokkemarke
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Annonce ...

En varm og personlig afsked
Kører på hele Lolland & Falster

Maribo

Vestergade 30

Nykøbing F

Stubbekøbingvej 12

Hele døgnet

Sakskøbing

Hybenvænget 5

51 25 99 96

Lolland/Guldborgsund/Nr. Alslev Begravelsesforretning
& Enggaard Hansens Eftf. v/ Mette bedemand ApS
www.mettebedemand.dk

KNUTHENLUND ØKOLOGISK GODS
Kom tæt på dyrene, nyd en kop
kaffe eller en frokost i vores café.
Køb vores prisvindende oste i
gårdbutikken.

www.knuthenlund.dk
info@knuthenlund.dk
Tlf. +45 42 34 04 15
Knuthenlundvej 1
4952 Stokkemarke

// Spiseklubben
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Stokkemarkes Spiseklub
”Spiseklubben” runder sæsonen af den 5. april.
Spiseklubben har været en ubetinget succes. Den har trukket mange spisende gæster
fra Stokkemarke sogn, og fortsætter efter sommerferien.
Den 1/3 - efter redaktionens slutning - var der stegt flæsk med persillesovs på menuen,
men også en snak om fremtidens spisedag. I Spiseklubbens første sæson var det 1.
torsdag i måneden, der var mødedagen. Spiseklubben vil vurdere, om den dag er mest
hensigtsmæssig.
Se i næste beboerblad, hvilke dage Spiseklubben vælger til efteråret, og hvilke spændende menuer, der bliver præsenteret.
Prisen for en voksen vil fortsat være kun 50 kr. Billetter købes i Dagli’ Brugsen og hos
bageren i Stokkemarke senest mandagen før spisningen.
Menuen for den næste fællesspisning er:
5/4 2018: Karrysuppe med Kylling

Spiseklubben takker for den første af mange sæsoner

Spiseklubben er en succes
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Annonce ...

ApS

Blomster
Børn
name it

®

– Børnetøj fra 0 – 12 år

Østergade 23A · 4930 Maribo
Tel.: 2075 7372

OPGAVER VI LØSER
- Boliginstallationer
- Kontorinstallationer
- Industriinstallationer
- Industriservice
- Kommunikation, tele
& data
- Tyverialarmer og adg
angskontrol
- Ventilation og varmean
læg
- Belysningsanlæg
- Tavlemontage
- El-dokumentation
- PLC styringer

GÅRDBU TIK - VINGÅRD
F R EM V I S N I N G
GÅRDBU TIK - VINGÅRD
GÅRDBU TIK - VINGÅRD
F R EM V I S N I N G
F R EM V I S N I N G
Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

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

Annonce ...

Jørgen Poulsen
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STOKKEMARKE FJERNVARME

Managing Director

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

Milj¿venligÊ
PrisbilligtÊÊ
StabiltÊ

BYENS BEDSTE VARME

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

StokkemarkeÊ
Fjernvarme
VestreÊLandevejÊ227
mobilÊ:Ê4015Ê6699

Bangshavevej 23 · 4930 Maribo
Tlf.: 5478 1911
CVR. nr. 32675581
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// Stokkemarke Pensionistforening ... Generalforsamling

Stokkemarke Pensionistforening
Generalforsamling 2018
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 14.00 afholder Stokkemarke Pensionistforening generalforsamling i foreningens lokaler, Tjennemarkevej 4. Bemærk datoen.
Generalforsamlingen starter efter kaffen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden.
4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren.
5. Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag.
Indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i
hænde 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
6. Valg af kasserer
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem plus 1 suppleant.
8. Valg af revisorer plus 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt. - forskelligt kan drøftes men ikke vedtages
Efter generalforsamlingen
Hyggeligt samvær og amerikansk lotteri.
Ved 16.30 – 17.00-tiden er foreningen vært ved en let anretning.
Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 15. marts, til Hanne
Jacobsen, tlf. 28 26 07 60.
Husk tallerken og bestik.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

// Stokkemarke Pensionistforening ...
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Stokkemarke Pensionistforening
Julefrokost 2017
Vi elsker vort land, når den signede jul, Tænder stjernen i træet med glans i
hvert øje.
Vi var mange, vi mødte tidligt op, vi fandt en plads, vi glædede os over de fint
pyntede borde. Før vi gik til ”biddet” sang vi traditionen tro en julesalme. Hvad
var mere oplagt end ”Det kimer nu til Julefest”.
Der blev hurtigt trængsel ved buffeten, sild, laks og fiskefilet, der var mad nok,
alle fik en bid. Imellem andesteg, ribbensteg og grønlangkål sang vi flere af
julens salmer. Lysten til sang fortsatte hele eftermiddagen. Alle hyggede sig og
snakken gik lystigt.
Det sluttede med både ost og risalamande med kirsebærsovs. Der var 3 glade
vindere af mandelgaver, og nu kom kaffe og te med slik og julesmåkager på
bordet.
Snart kunne det amerikanske lotteri begynde, der var 3 omgange med 9 præmier i hver.
Dagen gik på hæld, og det var ved at være tid til opbrud, det havde været en
god eftermiddag, alle havde deltaget i snakken og sammenholdet.
Vi ønskede hinanden en glædelig jul og et godt nytår. Tak for i dag.
Bestyrelsen

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 ”foreninger” 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 		
Inge Larsen 		
Inga Rasmussen
Annelise Vestergård
Hanne Jacobsen
Niels Mathiassen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

54
28
54
61
28
60

71
70
71
42
26
74

21
77
15
52
07
13

13
23
10
64
60
55

30

// SUF’s Venner ...

S.U.F’.s Venner
Først håber vi hos SUF’s Venner, at I alle har haft en god jul og et rigtig godt
nytår.
Præmiewhist
Vi spiller jo stadigvæk præmiewhist de ulige uger i kulturhuset, og modsatte
uger er vi i Bandholm. Vi takker mange gange for de hyggelige timer vi har
der.
Forårsfest
Vores forårsfest er lige om hjørnet, og løber af stablen i festlokalet i hallen
den 10/3-2018 kl. 18:00, og vi håber selvfølgelig at I har lyst til at deltage.
På næste side kan der ses en plakat for forårsfesten, med flere informationer.
Keglespil
Vores keglespil er i år sat til lørdag den 16/6-2018 kl 13:00 ved Stokkemarke Hallen, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Generalforsamling
Vi holder generalforsamling i kulturhuset tirsdag den 13/3-2018 kl 17:00

Juletræsfest
Vi har afholdt vores juletræsfest i festlokalet i hallen. Tak for den gode tilslutning, og tak til brandbilen, med Dennis og Rasmus, der var så venlige
at finde julemanden, så han kunne komme. Tak til ham også. Men også en
kæmpe stor tak til alle sponsorerne, der
gjorde at vi kunne afholde juletræsfesten.
Vi takker Fjernvarme Højvang, Dagli’ Brugsen Stokkemarke, Stokkemarke Bageri,
T.P. Service, Muremester Jørn Andersen,
Bar 2, Knuthenlund, Kristensen Byg,
P. B.E. Entreprise, Rene DES, Tømrer- og
Snedkerfirma Henrik Lund Lauridsen &
Jysk Maribo.

// S. U. F.’s Venner ... Forårsfest

Forårsfest
Lørdag d. 10/3-18 kl. 18-01 afholder S.U.F’s venner
forårsfest i selskabslokalet i Stokkemarke hallen.
Prisen for arrangementet vil være kr. 200,00,
som dækker en lækker buffet fra
SuperBrugsen Maribo,
samt levende musik ved Martin.
Martin har flere gange spillet til vores arrangementer
Alle drikkevare skal købes på stedet
og de sælges til fordelagtige priser.
Billetter kan købes hos
Lykke Larsen tlf. 31552112
Theis Jacobsen tlf. 53552113
Jette Ellehammer tlf. 40521906
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// Stokkemarke Pensionistforening... /// Badmintonklub

Stokkemarke Badmintonklub
Stokkemarke Badmintonklub har baner/timer i Stokkemarkehallen:
mandag fra 16.00 – 21.00 og
onsdag fra 17.00 – 21.00

i sæsonen, der går fra 1. september til 1. maj.
Vi inviterer interesserede til at henvende sig, enten til undertegnede på tlf.
54 71 14 47 eller ved at møde op i Stokkemarkehallen mandag eller onsdag
kl. 19.
Det årlige medlemskab på 300 kr. for voksne (halv pris for juniorer) giver
adgang til 1 ugentlig time til single- eller doublespil. Yderligere timer kan
tilkøbes.
Klubben arrangerer juleturnering og klubmesterskaber hvert år med efterfølgende hygge i hallens cafeteria.
På gensyn i Stokkemarke Badmintonklub
H. C. Højbjerg Hansen
kontaktperson

Juletræsfest i
Stokkemarkehallen

// Pakhuset ved Brugsen ...
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Pakhuset ved Brugsen er revet ned
I januar måtte pakhuset bag Brugsen lade livet. Tidligere brugsuddeler Børge Christensen har oplyst, at
pakhuset blev opført omkring 1970
af LMAF til handel med foderstoffer
og gødning.
Men der blev også solgt petroleum
til opvarmning. Et enkelt døgn under energikrisen i 1973 blev der solgt 62.000 liter i 10
liters dunke.
Da forderstofhandelen ophørte, købte Brugsen pakhuset, hvorefter der
blev solgt køkkener og senere hvidevarer fra stedet.

På et tidspunkt var Brugsen i Stokkemarke den hvidevareforhandler på
Lolland med den største omsætning.

Men alt får en ende, og i de senere år har pakhuset stået tomt
og begyndte at trænge til en kærlig hånd.
Brugsen skulle derfor beslutte,
om det skulle istandsættes eller nedrives, og det blev altså til
nedrivning.
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// Flagalle ... /// Cykel- og gåture ... //// Beboerforeningen ... kontingent

Beboerforeningen, betaling af kontingent
Sammen med den netop udsendte kontingentopkrævning til Stokkemarke Beboerforening
var der vedlagt en medlemsorientering. I denne medlemsorientering var anført forskellige
betalingsformer af kontingentet. Der er i den forbindelse efterspurgt Beboerforeningens
kontonummer, hvis indbetaling sker ved almindelig bankoverførsel.
Beboerforeningens kontonummer er: 0693 2892110569 hvortil kontingent kan indbetales.
Stokkemarke Beboerforening

Cykel- og gå ture · Cykel- og gåture · Cykel- og gåture
Så tager vi cyklerne og traveskoene på igen
Vi håber vejrguderne vil være med os i år
Start dato: 30. April 2018 kl. 18.30 ved klubhuset
Kom og vær med og oplev naturen.
Vi mødes ved klubhuset
Lise Andersen.

Flagalleen opsættes i 2018:
1. april.

Påskedag

16. april.

Dronningens fødselsdag

6. maj.

Konfirmation

20. maj.

Pinsedag

5. juni.

Grundlovsdag

9. sept.

Høstfest

// Det sker her ...
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Det sker her!
Lørdag den 10. marts kl. 1800: Forårsfest (side 31)
Torsdag den 5/4 kl. 1800: Spiseklubben serverer i Stokkemarkehallen
(side 25)
Torsdag den 15. marts kl. 1900: Lokal aften med fællessang i Præstegården. Organist og kirkesanger hjælper med at synge foråret ind. Gratis kaffebord.
Skærtorsdag den 29. marts kl. 1700: Menighedsrådet inviterer til lammesteg og påskefest. Pris kr. 65 – tilmelding Brugsen + tlf. 23 37 71 91
(formanden)
Mandag den 30. april kl. 1830: Cykel- og gåture starter (side 34)
Lørdag den 5 maj kl. : 5. maj i Stokkemarkehallen (side 12)
Søndag den 6. maj kl. 1000: Konfirmation i Stokkemarke Kirke
Onsdag den 23. maj kl. 1900: Superkoncert i kirken. Gratis adgang. Viseaften med guitarist m.v. Thomas Kjellerup (kom i god tid).
Lørdag den 23. juni kl. 1800: Sankt Hans på Mejerigrunden (side 25)
Se nyeste informationer på : www.stokkemarke.dk

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

Håndkøbsudsalg og Medicinudlevering

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

8 spilledage fra torsdag den 9. august 2018

