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// Set i billeder

Ølsmagning ved Brugsen
Nr. 2 · juni 2018

Saltvig

5. maj i hallen

Skovhuse
Stokkemarke
Abed

Tjennemarke

Forårssåning

2
4
Lindholm
5
6
Keldernæs
8
Blans
12
Rersnæs
15
16
Bandholm
Havlykke
18
Knuthenborg
19
22
Sørup
24
Nørreballe Pårup
27
Østofte
30
Grimstrup
31
Erikstrup
Maribo
32
Ladegaard
32
33
34
35

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

Nye petanque baner

Set i billeder
Leder
Sankt Hans aften på Mejeriet
En annoncør i Beboerbladet, Vesterborg Blomster
Stokkemarke brandstation
Stokkemarke Petanque klub
Eric Steffensen
Keldernæs & Omegns Beboerforening
Dagli´Brugsen, grillarrangement
Husholdningsforeningen
Malerier i Kulturcentret
Opskrift på lasagne
Pensionistforeningen
S.U.F.’s Venner
Argentinsk Tango
Stokkemarke Badmintonklub
Kirkegårdsvandring
Plejecentrets Venneforening
Plejecentrets Venneforening ///Flagalleen i 2018
Det sker her

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

Steen Quistgaard
Redaktør af Hjemmeside
Vestre Landevej 342
4952 Stokkemarke
tel: 20 82 10 01
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

Den sidste vinter

Deadlinie for materiale til næste nummer, september 2018 er den 20. august.
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Leder
Har Beboerhuset en fremtid?
Beboerbladet har erfaret, at Lolland Kommune overvejer at lukke Stokkemarke
Beboerhus og flytte aktiviteterne fra Beboerhuset over til Stokkemarkehallen. Hvis
det sker, vil det ramme de foreninger, som i dag bruger Beboerhuset.
Det er en trist situation. Alle i Stokkemarke sogn ønsker at bevare Stokkemarkehallen, men også Beboerhuset, som er blevet et samlingspunkt for mange aktiviteter i sognet. Når sådanne to ting sættes op mod hinanden, så bliver der ingen
vindere.
Kommunens formål er at spare penge, og nu, hvor også Ungomsklubben er flyttet
fra Stokkemarke, er Beboerhuset for stort og for dyrt at vedligeholde.
Det er trist, for Beboerhuset er indrettet, så det tjener sit formål som Beboerhus/
kulturhus rigtig godt. Nogle af Stokkemarkes foreninger bruger huset som fast
ramme om alle deres aktiviteter, det gælder blandt andet Pensionistforeningen,
Husmoderforeningen og Beboerforeningen. Og det er nærmest umuligt at finde en
dag, hvor der ikke er aktivitet i Beboerhuset.
Stokkemarkehallen vil muligvis kunne rumme alle aktiviteterne, som i dag ligger i
Beboerhuset, men sportshallen er en sportshal, og er primært indrettet til sportsforeninger. Det er der god brug for i Stokkemarke, og vi vil nødig undvære hallen.
Men det er ikke det, de ikke-sportsrelaterede foreninger efterspørger. De vil komme til at mangle Beboerhusets fleksibilitet, køkkenfaciliteter m.v.
Selv om kommunen skal spare penge, så må det undre, at man tilsyneladende
altid sparer på de små byer og landområderne. Stokkemarke har et potentiale for
at tiltrække tilflyttere, men potentialet bliver stadig mindre, og vi, der allerede bor
her, må spørge os selv, hvad vi efterhånden får for de skattekroner, vi betaler.
Beboerhuset drives godt nok for kommunale kroner, men i meget høj grad også af
frivillige. Det bliver stadig vanskeligere at motivere frivillige til at gøre en indsats,
og det forlyder fra flere, både foreninger og frivillige, der har brugt og arbejdet for
Beboerhuset, at nedlæggelse af Beboerhuset vil fratage dem deres lyst til at arbejde frivilligt for lokalsamfundet. Frivillige skal påskønnes, det sker ikke her.
Kunne Lolland Kommune ikke tilføre en aktivitet til den del af Beboerhuset, der
tidligere blev anvendt af Ungdomsklubben, i stedet for bare at nedlægge? Vi hører
politikere tale om bosætningspolitik og positiv markedsføring af kommunen. Her
er en mulighed, og selv om driften af Beboerhuset koster noget, så kunne det
være en rigtig god investering at bruge huset i stedet for at nedlægge det.
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Stokkemarke Beboerforening og Mejeriudvalget:
Igen i år på

Mejeriet!

Sankt Hans aften på
Mejeriet
KL. 18.00 :
Velkommen! Der er borde og bænke klar til dig og din familie, (men

tag gerne selv stole, tæppe eller bord med), der kan købes lækre sandwich
(Husk!, sandwich skal bestilles inden 20. juni i Dagli´Brugsen eller Bageren),
der bliver også mulighed for at købe drikkevarer til rimelige priser

KL. 18.30 :
Vi kan også i år byde velkommen til:

Højreby Spillemandslaugs

der optræder med dejlig spillemandsmusik gennem aftenen

KL. 20.20:
Båltale
KL. 20.30

Sankt Hans bålet tændes, midsommervisen

Alle er velkommen! Kom og vær med i det store arrangement på det grønne og
aktive område i Stokkemarke. ......... Mød by og område på en dejlig aften!
Mejeriet · Vestre Landevej 291 · Stokkemarke
Arrangementet støttes af Stokkemarke Brugs
Tak til alle aktive der gør arrangementet mulig
(Spørgsmål m.m. – mail: stb@stokkemarke.dk )
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// Annoncør i beboerbladet... Vesterborg Blomster

// Annoncør i beboerbladet... Vesterborg Blomster

Vesterborg Blomster
På Rudbjergvej i Vesterborg ligger ”Vesterborg Blomster”. Det ligner ved første
øjekast en almindelig beskeden blomsterbutik, men ved nærmere eftersyn viser
det sig at være langt mere.
Vesterborg Blomster ejes og drives af Michael Hansen, som viste Beboerbladets repræsentant rundt
i gartneri og forretning, og det er svært ikke at blive
imponeret. Der er et væld af blomster i alle arter, farver, og størrelser, og man bliver hurtigt klar over, at
blomsterforretningen har noget særligt at byde på.
Michael Hansen fortæller, at den rigtige betegnelse egentlig er ”handelsgartneri”,
for han opformerer blomster i stor stil i gartneriet. Blomster, som han dels sælger i
butikken, dels sælger engros til bl.a. kirkegårde på Lolland.
Blomster til opformering får han som ganske små planter. De bliver leveret i en
flamingoplade, hvori der er lavet 300 huller på godt en cm. I hvert hul er et vækstmedium og en ganske lille plante. Den lille plante udplantes i en potte eller en bakke
til 6 eller flere planter. Og så skal de bare sættes i et af drivhusene, vandes og have
tid til at vokse.

et bredt udvalg af blomster. Michael
Hansen har fravalgt haveplanter, så
stauder og frugttræer er ikke med i sortimentet. Til gengæld er der alt, hvad
hjertet kan begære af potteplanter til
stuen, sommerblomster til udplantning
og afskårne blomster.
Og prisen? Beboerbladets repræsentant fandt priserne billige. For eksempel kan man få 6 isbegonier for 25 kr.
og en pelargonie for 20 kr.
Vesterborg Blomster hører hjemme på
Rudbjergvej 17 i Vesterborg. Der kan
parkeres foran butikken, og der er indgang fra Rudbjergvej, men man kan også gå
”bagom”. Der er indkøbsvogn. Og som overalt, masser af blomster.
Men der er andet i butikken, end
planter i potter. Buketter, sammenplantninger og kranse hører også
med til udbuddet. Der er altid noget
på lager, men hvis nogen ønsker noget specielt eller noget større, kan
det bestilles. Buketter og kranse udbringes på Vestlolland.

Lige for tiden er der en stor mængde isbegonier på vej. Michael Hansen har en plantemaskine, som kan tage de ganske små planter op af flamingopladen, og plante
dem ud. Men isbegonierne er for skrøbelige til at tåle maskinen, så de blev plantet ud
med håndkraft. Herunder ses Michael Hansen i et drivhus ved siden af isbegonierne.

Michael Hansen har en fortid på Nakskov Planteskole, men i 1995 købte han Vesterborg Blomster. Stedet var ideelt på grund af pladsen og drivhusene, og han har siden
opformeret blomster i stor stil.
Michael Hansen har travlt. For tiden driver han forretningen sammen med en praktikant, men egentlig burde der være en ansat, for man kan ikke både ekspedere i
butikken og arbejde i gartneriet på samme tid. Og med en daglig åbningstid fra 9 - 17
er der ikke megen tid, hvor butikken ikke er åben.

Vesterborg blomster sælger dog ikke kun blomster, de selv har dyrket, men får også
færdige blomster som alle andre blomsterhandlere. Derfor kan man i butikken finde

Vesterborg Blomster har en
hjemmeside, der hedder
Vesterborgblomster.dk, hvor
man kan se mere om blomsterforretningen/garneriet, og
hvor man kan bestille buketter
m.v. Men man kan naturligvis
også ringe. Telefonnummeret
er 54 93 93 41.
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// Stokkemarke Brandstation ...

Stokkemarke Brandstation
Stokkemarke Brandstation er bemandet med frivillige brandmænd, men de er ikke
så unge, som de har været, så der søges nye brandmænd til den lokale brandstation.
Stokkemarke Brandstation er en af Lolland-Falster Brandvæsens helt små brandstationer.
Alligevel er der ca. 12 frivillige brandfolk tilknyttet, og i garagen står en stor brandbil og en
mandskabsvogn, og der er op mod 50 udrykninger hvert år fra brandstationen.
Brandbilen er en tanksprøjte. Det navn betyder, at den har en 8.000 liter vandtank, men
også en højtrykspumpe og det materiel, brandfolkene skal bruge for at iværtsætte en
førsteindsats ved en ildebrand.
Og Brandstationen består netop, fordi den skal lave den første indsats ved brande i
området omkring Stokkemarke. Sammen med brandfolkene fra Stokkemarke kører altid
brandfolk fra enten Maribo eller Nakskov, men når branden er i Stokkemarke området, er
det altid brandfolkene fra Stokkemarke, der kommer først.
Brandstationen i Stokkemarke.
Stokkemarke Brandstation ligger midt i byen skråt over for den gamle kro. Garagen med
tilhørende lokaler er lejet, men indeholder gagaraplads til brandstationens 2 køretøjer,
plads til brandmændenes udstyr, bad, toilet, opholdsrum og et lille værksted. Brandstationen har i miniformat alt det, som en stor brandstation har, og den er de frivillige
brandfolks tilholdssted.
Og som noget vigtigt, plads til de frivillige brandmænds biler, når de kommer og i al hast
skal over i brandbilen og afsted. Brandstationen har nemlig 5 minutters beredskab, så
5 minutter efter, at de er alarmeret, skal de sidde i brandbilen på vej mod brandstedet.
De frivillige brandfolk hjælper med vedligeholdelse af brandstationen og dens materiel, og
mødes en gang om måneden til almindeligt hyggeligt samvær og snak om faglige emner.

// Stokkemarke Brandstation ...

Brandstationens daglige koordinator er Henrik
Christensen, som her ses ved siden af Stokkamarkes brandbil.
Der søges nye brandfolk i Stokkemarke
Det månedlige møde antyder, at de frivillige brandfolk er en slags klub for ligesindede, og det er
ikke helt forkert. Brandfolkene har det godt sammen og har alle været med i mange år. Det kan
desværre ses på dåbsattesterne, som er gulnet
en smule.
Brandfolkene ser derfor fremtiden sådan, at der indenfor nogle få år vil være nogle, der kommer til at bukke under for alderen, så der bliver behov for nye brandfolk. Derfor søges der nu
nye brandfolk i Stokkemarke. Der søges mænd og kvinder med et godt helbred, for det er
fysisk belastende at være brandmand. Der er ikke egentlige alderskrav - fysikken bestemmer.
Brandfolkenes uddannelse
At vær brandmand kræver en betydelig uddannelse, som dog gives gratis af brandvæsenet. Først skal nye brandfolk have 12 timers førstehjælpsuddannelse, og så 74 timers
”funktionsuddannelse-Grund”. Derefter kan de nye brandfolk køre med på en udrykning,
og løse en række simple opgaver.
Men der kræves mere uddannelse, så der følger en funktionsuddannelse på 184 timer.
Derefter er man fuldt uddannet brandmand. Den kan suppleres med en holdlederuddannelse. 4 af brandfolkene i Stokkemarke er holdledere.
Uddannelsen foregår hos Lolland-Falster Brandvæsen på Skibevejen. Der uddannes efter
behov for hele brandvæsenets område, når der er et hold af tilstrækkelig størrelse. Uddannelsen er planlagt for frivillige, der har et arbejde at passe. Så der er mange kurser
i weekends.
Har nogen interesse i at blive brandmand i Stokkemarke, så skal man henvende sig til
Lolland Brandvæsen, tlf. 6194 8000.
Brandfolkene i Stokkemarke er lokale.
Nye brandfolk skal bo, så de kan være
på brandstationen indenfor 5 minutter.
På fotoet her ses en situation fra juletræsfesten i Stokkemarke, hvor det
var brandfolkene, der kom med julemanden.
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Annonce ...

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

JAN’s AUTOSERVICE
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// Stokkemarke Petanque klub ...

// Stokkemarke Petanque klub ...

Danmarks største petanquestævne til
Stokkemarke
Som mange sikkert har set er der pt. en del anlægsarbejde i gang på stadion området. Alt dette sker fordi Stokkemarke Petanque Klub har formået
at få DANMARKS største petanquestævne indenfor breddeidrætten til byen.
Dette arrangement afvikles på
foranledning af DGI’s landsledelse, som står for selve
stævnet, mens vi som forening
stiller faciliteterne til rådighed.
Et stævne af denne kaliber er
normalt placeret i nogle af de
store byer, 2016 var det Roskilde, men alligevel har vi formået at få DGI’s landsledelse til at kigge på det
skønne Lolland og ikke mindst vores lille skønne Stokkemarke.
4 dages Petanque i Stokkemarke fra 2. - 5. august
Dette store arrangement afvikles over 4 dage i perioden 02. til 05. August,
hvor torsdagen primært vil være ankomst af en del af deltagerne og så lidt
socialt samvær om aftenen.
Fredag den 03. August vil også byde på deltageres ankomst, men igennem
dagen vil der dog være en del aktiviteter på banelegemet, hvor der bl.a. vil
være nåleprøver, som tester deltagernes tekniske færdigheder. Fredag aften
er som omtalt i særskilt artikel helliget det sociale samvær, hvor alle er inviteret.
Lørdag den 04. August vil der være en
officiel åbning af arrangementet ved formanden for DGI’s turneringsledelse Karen
Pedersen, formanden for Stokkemarke
Petanque Klub Hans Fynbo og så en officiel
repræsentant fra kommunen.
Dette foregår kl. 09.00 – 09.30, hererfter
vil der lyde en evig kugleregn over petanquebanerne de næste ca. 8 timer.
Efter dette har deltagerne fri et par timer,
hvorefter alle mødes til et lækkert festarrangement for alle deltagere i Stokkemarke

Hallen, hvor der bl.a. bydes på forskellig musikalsk underholdning, samt en
lækker buffet leveret af Thorlins Spisested på Knuthenlundvej.
Omkring midnat sender vi alle i seng, så de er klar til nye strabadser på banerne næste morgen.
Søndag den 05. August 09.30 går vi igen i gang på banerne og så er der
igen en sand kugleregn frem til ca. kl. 16.00 hvor arrangementet afsluttes
med diverse præmieoverrækkelser.
Som alle kan se er det 4 dage, hvor det vil summe af aktivitet i Stokkemarke og vi forventer det vil betyde en del aktivitet i byen, ja i hele kommunen,
da vi forventer, at ca. halvdelen af deltagerne vil søge logi udenfor området
i B&B, vandrehjem, campingpladser etc. Dette arrangement skulle meget
gerne være med til at gøre mange flere opmærksomme på vores lilli naturperle midt på lolland.
Hele dette arrangement har fået sin egen hjemmeside, som alle er velkomne til at besøge og hvis man evt. tilbyder B&B eller lign. Er man vekommen
til at kontakte hos via hjemmesidens kontaktflade. Vi vil herefter lægge oplysningerne ind til gavn for alle vore deltagere.
Skulle du evt. være interesseret i at indgå et sponsorat med foreningen enten i denne forbindelse eller i al almindelighed kan du også kontakt os via
en af nedenstående hjemmesider – vi har en del at byde på.
Arrangements hjemmeside er www.lps2018.dk.
Foreningens er www.stokkemarkepetanqueklub.dk.
Bare besøg os eller kontakt os.

13

14

// Stokkemarke Petanque klub ...

Grill aften i Stokkemarke
Fredag den 03. August kl. 18.00 til ca. 20.30 inviterer STOKKEMARKE PETANQUE KLUB til stort grillarrangement på banelegemet bag Stokkemarke Hallen.
Vi byder på 3 slags kød fra grill med 2 slags
kartoffelsalat og salatbar til en samlet pris af kr.
80,00 per person.
Denne grillaften afholdes som en del af foreningens store 4 dages arrangement på vegne af
DGI’s hovedorganisation.
Vi synes det kunne være fantastisk, hvis i ville
komme og bakke op om dette store arrangement, hvor vi forventer op mod 200 gæster fra
hele Danmark og Slesvig.
Stokkemarke Petanque Klub vil gerne vise resten af Danmark og vores lokale byrødder, at der også er liv udenfor centerbyerne og at området med de
rette faciliteter kan tiltrække arrangementer, som normalt finder sted i langt
større byer. Dette arrangement blev sidst afviklet i Roskilde i 2016.
Prøv at spille Petanque
På denne aften vil der ikke blot være grillarrangement, men du vil også have
mulighed for at gå ud på banerne og spille med nogle af deltagerne eller
foreningens medlemmer, det kan være som sjov eller om en flaske vin, som
man selvfølgelig deler med modstanderne.
Madbilletten til 80,00 er ikke blot en madbillet, men også en lodseddel.
Fredag aften kl. 20.00 vil der blive udloddet ikke mindre en 4 gavebeviser til
DFDS. På disse gavebeviser kan du i bestemte perioder rejse 4 personer på
mini cruise til OSLO.
BILLETTERNE kan købes i hhv. DAGLI BRUGSEN OG STOKKEMARKE BAGERI
fra den 01.07.18 frem til 30.07.18.
Hvis du ikke vil deltage i spisningen er du stadig velkommen til at besøge os
fredag aften eller i løbet af weekenden.

// Eric Steffensen ...

Nyt fra sommerlandet – hele Danmarks Sydkyst

Vejret har nu i ret lang tid været perfekt til en ferie, men det er jo
ikke feriesæson endnu, så det må blive ved tanken om ferie og
håbet om, at når det endelig bliver tid til ”pause”, at vejret vil være
venligt stemt.
Foråret har indfundet sig, hvilken de efterhånden lysegrønne marker indikerer, ligesom skovene omkring vort sogn er blevet indbydende grønne og med en skovbund, der lyser op med mange farver
fra de talrige blomster.
Det er som om optimismen altid får en ekstra mulighed i forhold til de ting/opgaver, vi
hver især skal nå. På det lokalpolitiske område er der allerede gang i budgetterne vedrørende 2019, og det selvom vi først er lidt over første kvartal af 2018. Det er stadig
ingen hemmelighed, at det er svært at få ”enderne” til at hænge sammen i Lolland
Kommune, som igennem nu snart et par generationer har lidt økonomisk og befolkningsmæssigt på grund af ”den sorte industri”, der bare ikke var fremtidsorienteret til
de udfordringer, som en ny teknologisk tid kræver, og måtte lukke ned.
Vi får dog alle sammen et lyspunkt i dagligdagen, når Femern Bælt projektet sættes i
gang. Umiddelbart er det lidt uklart, hvor mange regulære jobs, der er tale om for vores
lokale arbejdskraft, men én ting er sikkert, og det er, at for hver én arbejdsplads på
tunnelprojektet, vil der også være én arbejdsplads i baglandet, og det er så her, at den
lokale arbejdskraft i hvert fald vil være at finde.
Hvad venter der så Lolland Kommune? En fantastisk byggeplads, den største offentlige
byggeplads i Danmarks historie. Rødby Havn vil blive et tilløbsstykke for mange turister
og andre nysgerrige i den periode, byggeriet står på. Jeg har netop været på besøg på
Eurotunnellen mellem Frankrig og England i begyndelsen af maj i år. En stor oplevelse
at se dette færdige projekt, som Napoleon d. 1. drømte om, hvis han skulle slå englænderne, hvilket var hans drøm. Napoleon havde ikke teknikken eller ressourcerne til at
gennemføre drømmen, men sjovt alligevel, at man for 300 år siden tænkte tanken.
På turen oplevede jeg også en tur i det franske T.G.V. tog, højhastighedstog med ca.
300 kilometer i timen, hvor turen først gik fra Paris til Calais og senere fra Calais til
London. Sammenlagt en tur på ca. 650 kilometer med en rejsetid på under 2 timer for
turen Paris – London. Det, der var mest bemærkelsesværdigt, var den forskel, der var
på erhvervsudviklingen på den franske og den engelske side.
Historisk var politikere i region Par de Calais ikke interesseret i forbindelsen under Den
engelske Kanal, så derfor er tunnellen blot en togtunnel med 2 spor – altså en kompromisløsning de to lande imellem, hvorimod man i Danmark bygger en tunnel med 4
kørebaner (2 i hver retning) og 2 togbaner (1 i hver retning). Man kan se, at udviklingen
er gået stærkt i England, der hvor tunnelen går i land (ved Folkestone/Ashford).
Her ser man industriel vækst, medens Calais ligger hen som en soveby, der først nu
i nyere tid er begyndt at vågne. Det er 20 år siden projektet blev færdigt. Der fragtes
årligt 10 millioner mennesker (med tog) gennem tunnelen og 4000 lastbiler dagligt.
London ligger blot 35 minutter væk fra mundingen af tunnelen. Ashford vokser i øjeblikket med ca. 8.000 personer om året.
Sidst i mit skriv vil jeg blot bemærke, at jeg her i maj havde en dejlig musikalsk oplevelse med visesangeren Thomas Kjellerup i Stokkemarke Kirke, hvor ca. 150 mennesker var forsamlet og kunne nyde en forårsaften med alvorlige og lystige viser og sange.
Ønsker jer alle en god sommer.
Eric Steffensen
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Keldernæs & Omegns Beboerforening
Arrangementer i juni, juli og august 2018
Lørdag den 23. juni kl. 18.00
Vi fejrer Sankt Hans aften i Blans Havn sammen med Blans Bådeklub.
Der serveres helstegt pattegris med flødekartofler og salat, kaffe og kage. Pris
135,00 kr.
Tilmelding til Karsten tlf. 40 13 83 18 eller Ruth tlf. 20 32 74 18 senest den
15. juni.
Lørdag den 30. juni Maribo Miniby
Tur til minibyen Østre Landevej 33 i Maribo. Vi mødes ved Dueslaget kl. 10.30,
og kører samlet til Maribo Kl. 11.00 er der rundvisning med guide. Pris pr. person 40,00 kr. Guiden betales af foreningen.

Den 15. februar underholdt ”Besøgsven- Og den 8. marts fortalte Susanane Hovmand Simonsen om Knuthenlund.
nerne” i Dueslaget

Søndag den 8. juli kl. 9.00 Arbejdssøndag
Kom og giv en hånd med. Vi skal have malet, klippet hæk m.m. Foreningen er
vært ved et let måltid efter arbejdet.
Søndag den 22. juli kl. 13.00 Søndagsfrokost
2 slags sild ,æg og tomat, æggesalat, fiskeanretning, 2 slags kødretter, ost og
kiks og kaffe.
Pris pr. person 70,00 kr.. Tilmelding til Ruth tlf. 20 32 74 18 senest den 17.
juli.

Køkkenet i Dueslaget er et serveringskøkken.

Herover: Loppemarkedet den 12. og 13.
maj.

Lørdag den 11. august kl. 14.00 Vandretur
Vi mødes ved Dueslaget kl. 14.00 vi vandre over Keldvigen til Blans Havn, hvor
vi drikker kaffen Der er de sædvanlige pitstop undervejs, hvor foreningen byder
på øl og vand.
Aftenen slutter med optænding af grill ( hvis vejret tillader det) og her kan man
tilberede sin egen mad ved Dueslaget.

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
Tjek vor hjemmeside www.keldernaes.dk eller facebook gruppen Dueslaget.

Keldernæs & Omegns Beboerforenings Bestyrelse
Formand

Aage Andersen

54 71 12 50 aabasaltvig@gmail.com

Næstformand

George Betty

21 69 92 05 gebe@nypost.dk

Kasserer

Jørgen Rasmussen

42 19 11 11 rosengaarden77@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 9984

2. supleant

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

hohne@vip.cybercity.dk
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// Grill i Brugsen ... /// Kirkegårdsvandring

//

Stokkemarke Husholdningsforening... program

Stokkemarke Husholdningsforening
Program 2018
30. august 2018 kl. 1900
Vi får besøg af Pastor Hans Maaløe. Han vil fortælle om sit arbejde med
unge som studenterpræst.
27. september 2018 kl. 1900
Høstmarked... I kommer med noget fra haven, køkkenet eller håndarbejde,
og vi sørger for at sælge det på auktion.

Brugsens generalforsamling
Dagli´Brugsen i Stokkemarke afholdt den 12/4 ordinær generalforsamling med efterfølgende ølsmagning.
Formanden, Egon Jakobsen, aflagde beretning, og fortalte bl.a. om
Dagli´Brugsens store lokale engegement, som ses af de mange mange
lokale aktiviteter, Brugsen detager i. Han oplyste også, at Brugsen i Stokkemarke er en selvstændig Brugsforening med 969 medlemmer.
Brugsen i Stokkemarke har haft et stabilt år, selv om omsætninger er faldet
og selv om der var et mindre underskud på regnskabet.
Der var valg til bestyrelsen, mest genvalg, men også et enkelt nyvalg. Herunder ses Dagli´Brugsens nye bestyrelse

HUSK... Tingene må ikke være pakket ind, vi vil se, hvad vi byder på.
18. oktober 2018
Foreningens 90 års jubilæum. Vi planlægger en hyggelig aften, hvor socialt
fællesskab og lækker mad får første prioritet. Nærmere info følger om tid
og sted.
29. november 2018
Grønkålsaften, lige som vi plejer. Mad, sang og hygge.
Husk: Du er automatisk tilmeldt, hvis du har købt til høstmarkedet og skal
afmelde, hvis du er forhindret.
Vi vil gerne bede om en lille pakke til lotteri.
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
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// Stokkemarke Husholdningsforening...

Annonce ...

Støt Stokkemarke
Beboerblad.

Generalforsamlingen i Husholdningsforeningen
40 personer mødte frem til Stokkemarke og Omegns Husholdningsforenings Generalforsamling torsdag d 19.04.2018 kl. 19.00

Tegn en annonce

450 kr. for 1/10 side
og for 4 blade pr. år

Aftenen startede med lidt at spise, derefter var der generalforsamling,
hvor Lise Andersen blev valgt til ordstyrer.
Valg til bestyrelsen
•
•
•

Karen Margrethe Clausen
Solveig Clausen
Irene Alstrøm

•

Suppleant: Ulla Persson

•

Revisor: Birgit Munk- Petersen

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

Alle valg var genvalg. Generalforsamlingen foregik i god ro og orden.
Efter Konstitueringen ser bestyrelsen for året 2018 - 2019 således ud.
Formand:
Karen Margrethe Clausen
N. Formand:
Solveig Clausen
Kasserer og PR:Irene Alstrøm
Sekretær:
Birthe Johansen
		
Inger Margrethe Christensen
		
Inger Petersen
		
Meggie Bertelsen
Suppleant::
Else Ruus
		
Ulla Persson
Revisor:
Irene Nielsen
		
Birgith Munk- Petersen
På foreningens vegne
Irene Alstrøm
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Jernbanegade 36, 4920 Søllested,
tlf. 5494 1439

Stokkemarke Bageri
Anja & Tim Siegvardsen
Vestre Landevej 276
4952 Stokkemarke
tel : 5471 1029

// Malerier i Kulturhuset ...
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Flot første sæson for malerier i Kultur-huset
Fra august (2017) til slut april (2018), har forskellige dygtige malere og skulptører
beriget kulturhuset med skønne farver og dejlige værker.
Væggene har gennem vinteren været et varieret tæppe af smukke farver og
spændende oplevelser.
De enkelte kunstnere har også haft stor glæde af udstillingerne, da brugerne
af huset har oplevet, og har købt flere billeder af kunstneren, og for de enkelte
kunstnere er det altid dejligt at ”møde” publikum i smukke og indbydende
lokaler.

Det er præcis det Kultur-Huset i Stokkemarke
byder på.
En flot kombination af lyse, åbne rum, der samtidig
spænder historie og nu tid smuk sammen i den
historisk smukke bygning, beliggende på byen
Torv, med Kirken som vægtig nabo.
En ramme alle bruger, og nu også udstillere nyder
hver gang de er i Kultur-Huset.
Vi glæder os naturligvis til igen at byde velkommen
til gode kunstnere og brugeren i september 2018,
og kan ikke forestille os at kommunen vil afskære
byen for en af de vigtigste ny-renoverede steder
for kultur og fælles oplevelser.
sq

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
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// Juni opskriften ...
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En lækker lasagne til 5-6 personer
Mexikansk kyllinge- lasagne
ApS

Til 5-6 personer
Ingredienser:
• 500 g kyllingefileter i tynde strimler
• 10-12 lasagneplader, grønne eller
hvide
• 1 pk frossen helbladet spinat á
450 g.
Sauce:
• 3 dåser hakkede flåede tomater
• 2 løg
• 1/2 l piskefløde eller madlavningsfløde
• 3 tsk. orientalsk krydderi ( eller stærk kyllingekrydderi)
• 3 tsk. Karry
• 6 spsk. tomatketchup
• salt -peber -oregano
Andet:
• 200 g mild revet ost
• lidt olie til stegning
Fremgangsmåde:
Tø spinaten op, hak den groft med kniv. Steg kyllingestrimlerne gyldne i lidt
olie og karry.
Hak løgene og svits dem i en gryde. Dåsetomaterne og fløden kommes i
sammen med ketchup og krydderierne. Lad denne sauce koge ca 15 min
og smag den til med evt. flere krydderier. Den må gerne være lidt stærk da
spinaten suger noget af smagen.
Smør et ovnfast fad og læg et lag lasagneplader, derefter sauce, spinat
samt kylling og drys med lidt ost. Forsæt sådan i lag og slut med sauce og
ost. Må gerne trække lidt inden bagningen
Bages midt i ovnen ved 1800 eller 1500 varmluft 1,5 time til lasagnepladerne er møre
god appetit

‚

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

ARKITEKTGÅRDEN

DANSKE ARK

Nystedvej 7
4930 Maribo - DK
+45 54 78 29 69
ag@ag-arkitekter.dk
www.ag-arkitekter.dk

Blomster
Børn
name it

®

– Børnetøj fra 0 – 12 år

Østergade 23A · 4930 Maribo
Tel.: 2075 7372

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

// Stokkemarke Pensionistforening ... Generalforsamling
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Stokkemarke Pensionistforening
Sommerudflugt 2018 tirsdag den 24. juli kl. 9.00 fra Toftevej.
Vi skal ned i Faxe Kalkbrud, her kan der måske findes fossiler og andet godt. Medbring eventuelt selv hammer og mejsel samt pose til fundene.
Når alle har haft mulighed for at lede og måske finde går turen mod Faxe Ladeplads.
Restaurant Ko&Co venter os med frokostbuffet. Hjemtur langs Sjællands østkyst.
Vi køre langs Præstø fjord mod Tappernøje og når til sidst Stokkemarke.
Jørgen Poulsen

STOKKEMARKE FJERNVARME

Managing Director

Forventet hjemkomst kl. ca. 16.00
Deltagelse i turen koster 200,- kr.
Tilmelding til Hanne Jacobsen tlf. 28 26 07 60, fra den 13. juli til den 19. juli. Mellem kl. 09.00 og 11.00 (tilmelding via indtaling til telefonsvarer accepteres ikke)

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

Milj¿venligÊ
PrisbilligtÊÊ
StabiltÊ

BYENS BEDSTE VARME
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Løvfaldsudflugt den 11. september 2018 kl.12.00 fra Toftevej
StokkemarkeÊ
Fjernvarme
VestreÊLandevejÊ227
mobilÊ:Ê4015Ê6699

Udflugten går endnu engang til Guldborg, Lagunen kan også i år servere stegte ål
med tilbehør. Det er vi mange der glæder os til. Nærmere introduktion er næppe
nødvendig.
Medlemmer der gerne vil deltage, men ikke har lyst til ål, har mulighed for at bestille
noget andet.
Forventet hjemkomst kl. ca. 16.30
Deltagelse i udflugten koster 200,- kr.
Tilmelding til Hanne Jacobsen, tlf. 28 26 07 60, fra den 31. august til den 6. september. Mellem kl. 09.00 og 11.00. (tilmelding via indtaling til telefonsvarer accepteres ikke)
Datoer for arrangementer i vinteren 2018-19
2018: 2. okt. – 16. okt. – 30. okt. – 13. nov. – 27. nov. – 11. dec.
2019: 8. jan. – 22. jan. – 05. feb. – 19. feb. – 05. marts – 19. Marts

Bangshavevej 23 · 4930 Maribo
Tlf.: 5478 1911
CVR. nr. 32675581

Fantastiske Fællesskaber
Nogen har fortalt TV2 Øst at Stokkemarke Pensionistforening er en god forening at
være medlem af, vi har mange gode aktiviteter og vi hygger os.
Det er foreningen meget stolte af og vi blev endnu mere stolte, da TV2 Øst fortalte,
at vi var blandt de 10 foreninger der var nomineret til at deltage i konkurrencen ”Fantastiske Fællesskaber”.
Desværre viste det sig at kravene for deltagelse var så skrappe, at en enig bestyrelse valgte at sige nej tak. Vi sammenlignede kravene med det man i gamle dage
kaldte ”stavnsbåndet”. TV2 Øst ville bestemme alt, vi havde kun at rette ind.
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Stokkemarke Pensionistforening

Generalforsamling 2018

Lise Simon tog os med til Korsbæk, en anderledes god historie.

Tirsdag den 20. marts 2018 kl.

Forårsudflugten gik til Næstved, laurits.com tog imod. Vi blev orienteret om deltagelse
i auktion. Efterfølgende havde vi mulighed for at få medbragte antikviteter vurderet.

Referat:
1. Valg af dirigent.
Lønning Christoffersen
2. Valg af stemmetællere.
Ingen
3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden.
Godkendt (uddrag herunder og på næste side)
4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren.
Godkendt
5. Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag.
Ingen bestyrelsesforslag eller indkomne forslag. Ingen forslag
Kontingentfastsættelse: 100,- kr.
6. Valg af kasserer
Til kasserer blev valgt:
Inga Rasmussen genvalgt
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem plus 1 suppleant.
Til Bestyrelsesmedlem blev valgt: Inge Larsen genvalgt
Til Suppleant blev valgt: Niels Mathiassen genvalgt
8. Valg af revisorer plus 1 revisorsuppleant.
Til Revisor blev valgt: John Larsen genvalgt
Til Revisorsuppleant blev valgt: Ingemann Kjæp genvalgt
9. Eventuelt
Ingen annoncering i dagspressen, EDB-kursus, tidspunkt for julefrokost OK
Uddrag af formandens Beretning 2017
Der er igen gået et år tiden flyver af sted. I januar altså 2017 mødtes vi til Pakkeleg. Mange pakker budene gik højt, I gav os et flot tilskud.
Banko nu og her, men også til efteråret, mange deltager, det er vi glade for.
Horslunde Musikanterne underholdt os, det var alletiders at synge med.
Fastelavnsfesten er blevet en tilbagevendende begivenhed. Alle hyggede sig, og
musikken skabte den rette stemning, og snart fik flere lyst til at komme ud på
dansegulvet.

Middagen indtog vi i Guldborg, stegt flæsk med pesillesovs, vi havde glædet os, og vi
blev ikke skuffede.
Sommerudflugt til Langeland, igen var det lykkedes at få Ivar Bergholdt til at guide os.
Turen blev også denne gang en succes. Ivar fortalte og underholdt på hele turen sådan
som vi kunne lide og som nogle af os huskede.
I september var det igen tid til at besøge Guldborg. Interessen for at deltage var som
sædvanlig stor, ålene smagte særligt godt og udsigten over Guldborgsund var særlig flot.
Efteråret begyndte på vanlig vis med besøg i kirken efterfulgt af kaffe og lagkage i
Kulturhuset.
”Her er mit liv” måtte vi undvære, men Ingrid Hansen kom og spillede op til fællessang
med rigtig mange af de gamle kendinge. Det var en god dag.
Musikalsk underholdning med de ”De muntre harmonikaspillere”, her var også lagt op
til fællessang.
Vi fortsatte med duoen Liva og mulighed for at synge med. Det er altid godt når vi
bliver opfordret til at synge med.
Et ophold på Madagaskar var også en interessant oplevelse vi ikke skulle snydes for.
Så nåede vi december, årets sidste begivenhed var som sædvanligt et tilløbs-stykke,
over 60 medlemmer deltog i vores julefrokost.
Det var ligesom de forrige år traditionernes fest, alt var som det plejede, dejlig mad og
drikke, julesange og amerikansk lotteri. Kaffe, småkager og slik blev der også tid til.
Vi er kommet godt ind i 2018, men må konstatere vi ikke kender vores fremtid, naboen
ungdomsskolen er nedlagt, så nu er det kun disse lokaler der bruges.
Får vi lov til at fortsætte med at være her, det håber vi selvfølgelig. Her inden 1. april
skal foreningerne booke datoer for brug af lokalerne i det kommende år. Vi er mange
der bruger kulturhuset så kommunen skal tænke sig godt om før de ændrer noget, nå!
vi håber det bedste og frygte det værste. Sker der noget drastisk indkalder vi til en
ekstraordinær generalforsamling. Nu er det tid til sommerferie. Forhåbentlig mødes vi
en 3 gange i sommerens løb.
Vi kommer selvfølgelig kun til dem der betalte kontingent i 2017, har nogen fortrudt,
så mød op meld jer ind.
Husk at samværet og muligheden for at opleve noget, måske noget interessant, kun er
til stede ved at deltage i vore aktiviteter.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanten for deres store arbejdsindsats, giv
dem en stor hånd.
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// SUF’s Venner ...

// Argentinsk tango ...

S.U.F’.s Venner

Argentinsk Tango

Forårsfest

Dans dig til motion

Vi har fået holdt vores forårsfest, som gik godt. Der var fin deltagelse, fordi
der var nogen der trodsede grænsen og meldte til i sidste øjeblik. Det skal I
have tusinde tak for, så vi kunne få afholdt vores fest.

Vi begynder tirsdag
den 4/9 kl. 1930 –
2130.

Generalforsamling
Vi har afholdt vores generalforsamling. Det er jo ikke mange der møder op,
men tak til dem som kom.
Bestyrelsen er næsten den samme som hele tiden, men I stedet for Ib er
Theis kommet ind. Stor tak til Ib, for den tid du har været i bestyrelsen.

Alle er velkomne.

Præmiewhist
Vi har sluttet vores præmiewhist for i vinter, og mange tak til alle der har
spillet med. Det har været en god vinter. Vi starter op igen tirsdag d. 9/11
kl 18:30 i Stokkemarke, hvor vi spiller i de ulige uger.

Gitte, Aalborg er
vores instruktør og vil
fortælle om dansen,
som vi øver ½ time.

Keglespil
Vi holder vores keglespil lørdag d. 16/6 kl 13:00 ved Stokkemarke hallen.
Vi håber at I vil deltage og tage godt imod sælgerne til vores keglenumre
som I plejer. På forhånd tak.
SUF Venner’s bestyrelse ønsker jer alle en god sommer.
Formand:
Jette Ellehammer
Næstformand: Lykke Larsen
		Bente Mikkelsen
		Theis Jacobsen
		Melanie Ellehammer
		Lene Ellehammer
		Susanne Hertz
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Resten af tiden
dansen I Cha-cha.
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Sted: Hallens Festsal
Vi prøver hver tirsdag i september
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// Stokkemarke Badmintonklub

// Plejecentrets Venneforening ....

Stokkemarke Badmintonklub
Stokkemarke Badmintonklub har nu sluttet sæsonen, og som altid blev det
med et brag af et klubmesterskab.
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Generalforsamling i
Stokkemarke Plejehjems VENNEFORENING
Der blev afholdt generalforsamling tirsdag d. 17.04.2018.

3 herredoubler kæmpede intenst om mesterskabet, ingen ville give sig, så
det endte med en sejr til hvert par. En nærmere analyse af resultaterne viste,
at Klaus Christensen-Kurt Nielsen i år løb af med sejren.

23 personer udefra deltog i generalforsamlingen på Plejecentret. Vi mødtes kl
12.00 hvor Venneforeningen var vært med lidt godt smørrebrød.

Til lykke, også til de to andre par, der aldrig gav op.

Formandsberetning og Regnskaber godkendt

Næste sæson, hvor vi har ledige timer, begynder 1. september med mulighed
mandag fra 16.00-21.00 og onsdag fra 18.00-21.00.

På valg var:

En hel sæsons medlemskab koster stadig kun 300 kr.
Yderligere detaljer om næste sæson hos:

Derefter GENERALFORSAMLING for VENNEFORENING og LIFTBUS

Solveig Clausen
Inga Rasmusen
Margrethe Christoffersen
Hans Hansen

Alle blev genvalgt
Efter generalforsamlingen var der kaffebord

H.C.Højbjerg Hansen på tlf. 54 71 14 47.

Venneforeneningens bestyrelse har på et møde den 14/5 2018 konstitueret sig
således:

Kirkegårdsvandring
Stokkemarke Beboerforening arrangerer kirkegårdsvandring i
Stokkemarke
Torsdag den 14 juni kl. 19.00

Formand:
Kasserer:
Sekretær:

Irene Alstrøm
Lise Andersen
Irene Alstrøm
Solveig Clausen
Tove Carlson
Inga Rasmussen

Suppleant:

Margrethe Christoffersen

Revisorer:

Kaj Andersen
Hans Hansen

På foreningens vegne: Irene Alstrøm

Henning Rasmussen vil fortælle spændene ting om
kirkegården og dens mysterier.

Tirsdag d. 10 april 2018 havde Stokkemarke plejehjems venner inviteret
”Husmandsorkestret” fra Bandholm til at komme og underholde om eftermiddagen.

Som afslutning vil Stokkemarke Beboerforening være
vært med kaffe og kage i Kulturhuset.

Orkestret består af 2 musikanter (orgel + guitar/banjo) og 9 sangere.
Temaet bestod af viser og sange fra den gamle danske sangskat, så beboerne + 2 gæster og 4 frivillige nød den dejlige underholdning og der blev
sunget godt med.
Velkommen til en
interessant aften.
Stokkemarke Beboerforening

I pausen blev der serveret kaffe og hjemmebagte snegle - derefter blev der
spillet/sunget igen til kl 16 hvor det sluttede.
Musik og sang får altid glæde og lys frem i beboernes øjne. De synger flittigt med, og det er en fornøjelse at se, de hygger sig.
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// Plejecentrets Venneforening... /// Flagalle ...

Plejecentrets Venneforening
Kommende Arrangementer:

// Det sker her ...
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Det sker i Stokkemarke!

Torsdag den 14. juni kl. 1900: Kirkegårdsvandring med Henning Rasmussen
(side 32)

Sommerudflugt Tirsdag d.19.6.2018

Søndag den 17. juni kl. 1400: Havnegudstjeneste ved Blans Havn. Husk
medbragt kaffe og kage.

Afgang fra Plejecentret kl. 10.00

Lørdag den 23. juni kl. 1800: Sankt Hans på Mejerigrunden (side 5)

For beboere, pårørende og medlemmer

Torsdag den 2. august til den 5. august: Petanque stævne i Stokkemarke.
(side 12)

Blåtur hen over Lolland Falster.
Årets lækre menu er bestilt på Ebsens Hotel i Maribo
Vi skal have oksesteg med tilbehør, derefter chokoladekage med skovbærskum og hjemelavet is, slutter af med kaffe.
Drikkevarer på egen regning
pris: 225 kr
tilmelding senest 8.6.2018
Lise Andersen på tlf. 21 27 70 18

Fredag den 3. august kl. 1730: Grillfest bag Stokkemarkehallen ved Petanque klubben. Billet til 80 kr. købes i Brugsen eller hos bageren. (side 14)
Fredag den 10. august kl. 1700: Grillarrangement i Brugsen. Se opslag i
Brugsen (side 18).
25. august: Menighedsrådets sommerudflugt for enhver i sognet (heldagstur). Mere følger i kirkeblad og presse.
4. september kl. 1930: Argentinsk Tango i hallen kl. 1930. Skriv dig på i
Brugsen (side 31).
Søndag den 9. september kl. 1400: Høstgudstjeneste med efterfølgende
høstfest

Sommerfest på plejecentret Tirsdag d. 7.8.2018
Vi satser på dejligt sommervejr og serverer en lækker grill menu + dessert
og kaffe.
Underholdningen klarer Elsebeth Iver sammen med sin pianist
Tilmelding senest 26.7.2018 til Lise Andersen på tlf 21 27 70 18
Pris endnu ikke fastsat, men der kommer opslag senere.
For at deltage i foreningens arrangementer skal du være medlem af Stokkemarke Plejecenters Venneforening.
Årlig kontingent 50 kr. Lise klarer indmeldelsen.
Irene Alstrøm

Flagalleen opsættes i 2018:
5. juni.

Grundlovsdag

9. sept.

Høstfest

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

