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Leder
Vil vi det lokale?
Vi er vel alle glade for og stolte af vores lokalområde. Hvis ikke, var vi jo forlængst
flyttet væk. Vi begræder også alle, at der forsvinder stadig flere ting fra området, i
sidste blad udtrykte Beboerbladet for eksempel frygt for, at kulturhuset ville blive
nedlagt.
Men vil vi det i virkeligheden - det lokale?
Stokkemarke Petanque klub afholdt i august et meget stort stævne, og bragte rigtig mange gæster til byen, men hvor blev de lokale af? Hans Fynbo skriver på side
8, at højst 10 lokale besøgte stævnet, og at kun 2 lokale deltog i grill aftenen,
som også var for de lokale.
På side 22 skriver Beboerbladet om Sankt Hans aften i Stokkemarke. Der står
ikke noget om, hvor mange, der var med, men billedet på side 2 viser ret klart, at
Mejerigrunden ikke var overrendt.
Formanden sagde på Stokkemarke Brugsforenings generalforsamling, at man skal
handle i Brugsen i dag for at have den i morgen. Den udtalelse gælder også alt
det andet lokale. Hvis vi ikke støtter det i dag, har vi det ikke i morgen.
Det er let at sige, at: ”Petanque interesserer mig ikke”. At der er større og bedre
Sankt Hans arrangementer andre steder, og at Brugsen tager mere for deres varer
end Aldi. Uanset, at det er rigtigt, så træffer vi et valg, som har konsekvenser.
Der er lyspunkter. Sognets madklub blev en succes. I Keldernæs var der 90 til
Sankt Hans festen, og byens blomsterkasser pynter, fordi de bliver vedligeholdt
af frivillige. Men ærlig talt - Det er ikke nok! Vi må alle gøre mere for at støtte de
mange lokale arrangementer, der trods alt stadig bliver afholdt, og de lokale forretninger. Til gavn for foretningerne og arrangørerne, så de vil gøre det igen - men
også til gavn for os alle, så vi stadig har forretningerne og arrangementerne i byen.
Har du for eksempel brug for en vingave, hvorfor så køre til Maribo, Østergaard
vinmageri har fremragende vingaver - og de er til salg.
Facebook og Twitter kan have sine fordele, men de kan altså ikke erstatte det
samvær, der opleves ved fælles grill aftener, sankt Hans aften, Brugsens øl- og
vinsmagning, fællesspisning, foreningernes kortspil, ture og andre aktivititer, eller
hvad der nu ellers bydes på af fælles aktiviteter i vores lokalsamfund.
Støt det lokale ved at deltage.

// Nørregadeteatret ...

Nørregadeteatret har gjort det igen
Nørregadeteatret opsætter hvert andet år en stor og flot forestillilng i Hylddalen i Maribo. I år var det danmarkspremieren på musicalen Doktor Zivago,
og lad det være sagt straks: ”De, der ikke fik set forestillingen i Hylddalen
er virkelig gået glip af noget”.
Det er sagt om forestillingen, at man skal kende historien om doktor Zivago
for at kunne følge med. Tjah, måske, men hvem kender ikke den fantastiske
kærlighedshistorie af Boris Pasternak i den russiske revolutions rammer.
Og uanset hvad, så var der nogle utrolige præstationer under musicalen.
Bare for at nævne et enkelt eksempel, så var der duetten mellem forestillingens Lara og Tonia (Christina Elisabeth Mørkøre og Anne Mette Roest). Helt
fantastisk.
Forestillingen imponerer også med sit store antal skuespillere, som er et
mix af professionelle skuespillere udefra og lokale skuespillere, samt den
flotte opsætning med kulisser og kostumer.
Musicalen Doktor Zivago er en international succes, men det er Nørregadeteatrets direktør, Frank Rubæk, der har oversat stykket til dansk, og har
sikret Nørregadeteatret danmarkspremieren, som løfter teatret (endnu en
gang), som var billetprisen værd, og som efterlod uforglemmelige minder.
Nørregadeteatret gjorde det igen. Gå ikke glip af deres næste forestilling.
På fotoet herunder ses en scene fra musicalen.
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// Annoncør i beboerbladet... Johnny Rasmussen - VVS

Johnny Rasmussen, VVS
På adressen Hjulsporet 31 i Maribo ligger Johnny Rasmussens VVS firma, som annoncerer i Stokkemarke Beboerblad. Når man kommer ind i virksomheden, dannes
det første indtryk af enorme mængder af smede- og VVS værktøj, og man må tænke
over, hvilke investeringer, det har kostet.
Firmaet ejes af Johnny Rasmussen, som er 52 år. Hans firma havde 25 års jubilæum
den 1. august i år. Han fortæller om den imponerende værktøjssamling, at det er
anskaffet løbende gennem årene, efterhånden som udviklingen gjorde det nødvendigt. Og der er ingen tvivl om, at det har kostet en frygtelig masse penge, men det
har været nødvendigt for at følge med udviklingen, både vedr. firmaets vækst og nye
materialer på markedet.
På fotoet til højre ses Johnny Rasmussen med et værktøj til at lave
bøjninger i plastic rør. Det foregår
sådan, at svendene måler op, hvilken bøjning, der er brug for, og så
bliver bøjningen lavet på værkstedet. Nøgleordene i processen er
varme, tryk og tid - og bøjningen er
klar til brug næste morgen.
Johnny Rasmussen er udlært som
smed ved Hans Hansen VVS i Museumsgade 69, og for 25 år siden
overtog han firmaet. Efter et par år
var der behov for større rammer,
så han købte det gamle karetmagerværksted på Hjulsporet 31, og
flyttede virksomheden dertil. Der er virksomheden blevet udvidet og udbygget gennem
årene til det, som den er blevet til i dag.
Johnny Rasmussens VVS firma laver alt indenfor smede- og VVS arbejde. En af opgaverne er diamantboring, som er boring i beton. Det er der for eksempel brug for, når
der skal laves rørgennemføringer i betonbyggeri.
PE svejsning er en anden vigtig opgave. PE svejsning er svejsning i den type plastic,
der bruges til rør, der graves ned i jorden. Firmaet kan svejse rør fra 32 – 400 mm.
Det vil sige både rør til et parcelhus og vandværkernes store forsyningsledninger.
En del af bygningen på Hjulsporet er blikkenslagerværksted, hvilket vidner om, at
firmaet også på det felt er leveringsdygtig i alle former for opgaver.
Ogå når det gælder varmepumper, er Johnny Rasmussen med. Hans firma sælger og
monterer varmepumper. De fleste gange er der tale om jordvarmeanlæg eller ”luft

// Annoncør i beboerbladet... Johnny Rasmussen - VVS

til vand” anlæg. Det vil sige anlæg, der er beregnet til at varme et helt hus op med
centralvarme. Han forhandler varmepumper af det tyske kvalitetsmælrke Weishaupt.
Johnny Rasmussens VVS firma
arbejder primært på Lolland og
Falster. Kundekredsen er både
private, virksomheder og offentlige virksomheder. Fotoet til
højre viser en totalrenovering af
et vejstykke, hvor vand, kloak
og fjernvarme renoveres samtidig. Johnny Rasmussen stod for
vandrenoveringen.
De mange opgaver kræver folk
til at løse opgaverne, og Johnny
Rasmussen har for tiden 5 svende og en lærling ansat. Desuden deltager hans hustru, Ghita, i virksomheden, idet hun står for virksomhedens bogholderi.
Som tidligere nævnt har et sådant firma brug for meget og dyrt værktøj. På et tidspunkt har der været indbrud i firmaets biler, mens de stod ved firmaet om natten.
Derfor har det været nødvendigt at installere videoovervågning af området, og alt
værktøjet er blevet DNA mærket. Det vil sige, at det bliver påført et materiale, som
er usynligt, men som indeholder en sikker identifikation af ejeren. Politiet kan derfor
altid konstatere, hvem værktøjet tilhører. Så tyvene har fået vanskelige vilkår.
Også når det gælder store maskiner, er Johnny Rasmussen godt med. Han har
gravemaskiner i flere størrelser, så der er ikke noget arbejde vedr. kloak, jordvarme
eller andet, der kræver gravning, som firmaet ikke kan klare. På fotoet herunder ses
Johnny Rasmussen foran en af firmaets store maskiner.
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// Stokkemarke Petanque klub ...

Stokkemarke igen på landkortet
Jeg skriver dette indlæg med både glæde, stolthed og ”sorg”, men på trods
af alt er det gudskelov glæden der vinder hos mig.
I dagene 02.08 til 05.08 Var Stokkemarke Petanque Klub (SPK) vært ved et
stort landsdækkende arangement, hvor vi havde gæster fra Lemvig, Nordslesvig, København og Bornholm, alle personer, som har været her ved tidligere landsdækkende arrangementer eller vil komme igen til andre.
SPK havde virkelig forsøgt at mobilisere hele byen gennem artikler i beboerbladet, dagspressen og plakater i byen. Fredag aften var der sågar inviteret
til åbent grillarrangement på banerne i håb om dette også kunne blive en
lokal folkefest.
Fredag aften mødte 2 lokale op og sammenlagt over alle 4 dage var der
max. 10 lokale ansigter på området.
Som lokal foreningsleder i nu snart 30 år er det sommetider svært at bevare optimismen for vores lokale samfund og de tilknyttede faciliteter. Hvis
ikke vi bakker op, står sammen og samarbejder bliver det sværere for alle
parter at overleve og samtidig kan vi vel heller ikke forvente kommunal opbakning. SPK har truffet et klart valg i dette spørgsmål – Vi ønsker at agere
og ikke reagere – Vi ønsker at se muligheder og ikke begrænsninger – Vi
ønsker udvikling og ikke afvikling.
I forbindelse med afviklingen af dette landsdækkende arrangement fandt
vi ud af, at det er vigtigt, vi har en fungerede hal med tilstødende lokaler, et
kulturhus med gode faciliteter – Vi havde brug for det hele. Uden disse faciliteter kunne vi ikke være vært for sådanne arrangementer. Nu er det 4 gang
på 7 år vi har et landsdækkende i Stokkemarke og det er med sikkerhed
ikke det sidste.
SPK afsluttende disse 4 hyperaktive dage i det sociale samværs rammer
med et farvel til udelukkende glade, smilende og tilfredse gæster, som alle
udtrykte stor tilfredshed med alle faciliteterne, rammerne og ikke mindst
den atmosfære vi kunne tilbyde. Alle komme igen en anden gang.
I SPK vil vi meget gerne takke vores lokale samarbejdspartnere som nok
har leveret ca. 90% af alle vores indkøb. Brugsen og Bageren solgte billetter
og leverede kolonial, mens Thorlins spisested chokerede vores gæster med
en utrolig lækker buffet.

// Stokkemarke Petanque klub ...

Mandag den 06. August bød på en dag med et stort tomrum, nu var 9 mdr.’s
forberedelse afsluttet og hvad så???? Som jeg tidligere har nævnt, ser SPK
muligheder og ikke begrænsninger, så nu er næste projekt i støbeskeen – Vi
vil arbejde henimod det ultimative arrangement indenfor petanquespillet, ja
indenfor enhver idrætsgren – DET OFFICIELLE DANSKE MESTERSKAB.
Det er vores intention at søge dette værtskab i 2020/21 afhængig af diverse forhold, hvor der stadig er noget økonomi der skal falde på plads. I skrivende stund mangler vi ca. 100 til 150.000,00 før vi kan gennemføre dette.
Vi er dog allerede godt på vej gennem forskellige fondstilskud etc. Og når
dette lykkes vil Stokkemarke over 5 dage forhåbentlig kunne sige velkommen til ca. 700 petanquespillere fra hele Danmark, herunder hele den danske elite. Hvis vi kan få dette arrangement til Stokkemarke så sprænger vi
alle rammer for hvad der kan lade sig gøre.
DM blev i 2017 afviklet i Odense og med al respekt for Stokkemarke, så tror
jeg ikke der er nogen der modsiger mig når jeg påstår at der er en mindre
størrelsesmæssig forskel på områderne.
Overordnet har SPK et ønske om at præsentere et landsdækkende arrangement ca. hvert 2. til 3. år hvilket vi finder absolut muligt.
Stokkemarke Petanque Klub
Hans Fynbo
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Annonce ...

Klap på skulderen til Petanque Klubben
Et stort klap på skulderen til petanque-klubben, for det super flotte stævne
de afholdte ved petanquebanerne. Det var et rigtig fint program. De havde
inviteret byen til en grillaften om fredagen, hvor vi kunne se dem spille efterfølgende. Det var en skuffelse for dem, kun 2 billetter blev solgt. Det synes
jeg var super synd, efter at de havde fået stablet et flot stævne sammen,
som de havde arbejdet på i mange måneder.
Jette Ellehammer

JAN’s AUTOSERVICE

Annonce ...
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// Keldernæs & Omegns Beboerforening...

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Arrangementer i september, oktober og november 2018
Søndag den 23. september kl. 13.00 søndagsfrokost
Sild, æg, fiskeret, lun fasan med waldorfsalat og ribsgele, lun leverpostej., ost
og kiks, kaffe.
Pris 70,00 kr. Tilmelding senest 17. september til Ruth tlf. 20 32 74 18
Torsdag den 11. oktober kl. 19,00 starter EDB-undervisning
med Hans Henrik som underviser. Næste undervisningsgange
er den 8. november og 13. december.
Det koster 25,00 kr. pr. gang for medlemmer.
Den 11. oktober kan du også lære at spille jydewhist. I jydewhist kan man melde helt op til 13 stik,
melde klør og halve og spille sol og ren sol.
Vi spiller videre d. 8. november, d. 22. november og
13. december. Nye kan også være med på disse
Torsdag den 25. oktober kl. 19,00 foredrag
På Pyrenæernes top
Christian Holgaard Rasmussen vil holde foredrag i ord
og masser af billeder om en 14 dages vandretur på den
høje pyrenæerrute med sin 40 år yngre søn. Ruten skifter hele tiden mellem at foregå i Frankrig og Spanien og
vi er sjældent under 2.000 meters højde. Planlægning,a
udstyr, overnatninger vil indgå i foredraget.
Alle er velkommen. Kaffe og kage kan købes til 15,00 kr.
Lørdag den 17. november kl. 18,00 julefrokost
Maden kommer fra Dannemare Forsamlingshus.
En slags sild med karrysalat, æg og tomat. Fiskefilet med remoulade og citron.
Gravad laks med rævesauce.
Tarteletter med høns i asparges. Æbleflæsk.
Grønlangkål, flæsk og pølse.
Ris a la mande med kirsebærsauce. Kaffe.
Pris 165,00 kr. Tilmelding senest 12. november til Ruth tlf. 20 32 74 18
Denne aften vil der blive solgt amerikansk lotteri.

// Keldernæs & Omegns Beboerforening...

Søndag den 25. november kl. 15,00 juletræstænding
Vi mødes ved Dueslaget. Går derpå over og tænder juletræet.
Bagefter serveres gratis gløgg og æbleskiver i 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 99 84 hohne@vip.cybercity.dk

2. supleant

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

Sankt Hans aften var 90 personer samlet til spisning ved Blans Havn.
Bente Boreskov holdt båltalen.

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.
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// Eric Steffensen ...

Sommerforskrækkelse eller …….?

Efter en sommer, der skriver sig ind i klimahistorien, er august
måned nu ved at ligne dét, vi er vant til, når det drejer sig om vejret – som Storm P. sagde: Alle har en mening om vejret, men ingen
gør noget ved det. Med de færre lyse timer og dermed kortere
dagslængde skal vi begynde at se frem til efterårsmånederne med
storme og andet ruskvejr.
Livets alvor i Lolland Kommune bliver igen vækket til live, ligesom
de foregående år på denne tid, fordi det nu drejer sig om næste
års budget, ligesom man med budgetaftalerne også kigger frem i overslagsårene, altså
de efterfølgende 5 år for at vurdere, hvad man eventuelt kan langtidsplanlægge. Den
trængte økonomi giver begrænsninger i forhold til de ønsker, der måtte være.
Det er stadig et stort spørgsmål, hvornår man kan begynde på Danmarks største offentlige byggeri nogensinde, nemlig projektet ”Femern Bælt”. Alle pejlemærker viser
hen mod efteråret 2019 eller senest foråret 2020. Forberedelserne til dette store projekt har stået på i efterhånden mange år, ligesom drømmen om en fast forbindelse til
Tyskland (Femern) har eksisteret i over 25 år. Hvis man gør sig den ulejlighed at tage
turen til Rødby Havn, kan man ved selvsyn se, at forberedelserne til projektet er godt i
gang med bygningen af omfartsveje, arkæologiske udgravninger for lige at fravriste undergrunden beviser på et forhistorisk liv på Sydlolland. Man kan ligeledes besøge udstillingen ved havnen, hvor der er adgang hver dag, og så skal man lige huske, at der på
den anden side af færgelejerne er en udsigtsplatform, hvorfra man har et godt overblik
over det område, hvor der skal bygges støbehaller og forberedes tunnelnedkørsel. Der
er ingen tvivl om, at når først byggeriet begynder, vil fremtidens Lolland for altid være
forandret – forhåbentligt til et Lolland, vi kan være stolte af, et Lolland som vil spille en
større rolle i den udvikling, som forventes at give området flere varige arbejdspladser
og dermed en økonomi, der matcher de udgifter, som vores velfærdssamfund (Lollands
Kommune) skal løse.
Det fører tanken tilbage til budgetforhandlingerne, der har været i gang siden foråret.
De økonomisk sorte skyer har været konstante over kommunens økonomi i de sidste
mange år – enkelte politikere, der har siddet i kommunen siden kommunesammenlægningen i 2007, fortæller, at de i alle disse år konstant har skullet spare på bugetterne
for at den samlede økonomi kunne hænge sammen. De seneste år, hvor jeg har været
medlem af byrådet, er således ingen undtagelse vedrørende dette besparelsesscenarium. De lovpligtige opgaver, der skal løses, er mange, hvilket betyder, at der ikke
er plads til ret mange kreative løsninger. De senere års massive tilflytning af socialt
belastede personer/familier til Lolland Kommune har i den grad drænet kommunen for
muligheder for fornyelse og nytænkning inden for alle forvaltningsområder. Ønsket er
en udvikling, hvor der er job til alle, uddannelse til alle trods adgangskrav på uddannelsesinstitutionerne, positiv udvikling i forhold til at kunne bryde den sociale arv, som er
altafgørende for, at der skabes lighed.
Der har imidlertid også været gode oplevelser denne sommer. Først og fremmest vejret,
hvis man er til sol, varme og udendørs aktiviteter. Turisterne er strømmet til vort område, fortæller undersøgelserne, Maribo-jazz havde publikumsrekord, Nørregadeteatret
havde en succesforestilling med ”Doktor Zhivago”, torvedagene i Nakskov og især Maribo har tiltrukket folk fra ”nær og fjern”, veteranbil træf, motorcykeltræf og hundredvis
af andre aktiviteter har fyldt sommerlandet, så alle har kunnet få opfyldt deres ønsker.
Eric Steffensen

//

Stokkemarke Husholdningsforening... program

Stokkemarke Husholdningsforening
Program 2018
27. september 2018 kl. 1900
Høstmarked... I kommer med noget fra haven, køkkenet eller håndarbejde,
og vi sørger for at sælge det på auktion.
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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Annonce ...

Støt Stokkemarke
Beboerblad.
Tegn en annonce

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

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

// Sankt Hans aften i Stokkemarke /// SUF’s Venner...
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Sankt Hans Aften i Stokkemarke

Sankt Hans aften blev som sædvanlig afholdt på Mejerigrunden i Stokkemarke. Højreby Spillemændene leverede musikken, Niels Caning holdt båltalen, og bålet med heks var gjort klar.
Alt var dermed, som
det plejede, og dog! Der
manglede noget væsentligt.
På grund af tørken var
der nemlig afbrændingsforbud, så bålet kunne
ikke tændes, og dermed blive til et rigtigt bål.
Det var der nu god forståelse for, så humøret
fejlede ikke noget,
og maden var da
også glimrende,
både den medbragte, og den, der
kunne købes på
Mejerigrunden.

S.U.F’.s Venner
Aktiviteter i efteråret 2018
Præmiewhist
Vi har holdt ferie med kortspillet, men vi starter nu op igen. Vi starter den
11/9 kl 18:30 i kulturhuset. Vi spiller som altid hver anden tirsdag, og de
modsatte tirsdage i
Juletræsarrangement
Vi har aftalt med julemanden at han kommer og synger og danser om juletræet med børnene, lørdag den 15/12 i Festlokalet i Stokkemarke Hallen.
Til sidst vil vi gerne takke Ib og Susanne, for alt det gode arbejde de har
bidraget med i foreningen.
Formand:
Jette Ellehammer
Næstformand: Lykke Larsen
Bente Mikkelsen

Lene Ellehammer
Theis Jacobsen
Melanie Ellehammer
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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

// Stokkemarke Gymnastikforening ...

Generalforsamling
Stokkemarke Gyumnastikforening afholder generalforsamling onsdag
den 26. september 2018 kl. 19.00 i Stokkemarke Hallen.
Forsalag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formaqnden i hænde senest 3 dae før.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af forslag
Valg af: a. bestyrelse b. suppleanter c. revisorer
Eventuelt

Bestyrelsen

Kom og vær med til en gang god gymnastik
Dameholdet starter onsdag den 19. september kl. 17.30 til 18.30 i Hallen.
Leder er Charlotte Nielsen
Herreholdet starter tirsdag den 23., oktober kl. 18.30 til 19.30 i den gamle
gymnastiksal på skolen. Omklædning og bad i hallen.
Vi søger ny instruktør
Vi er kommet i en slem kniube, da vores instruktør, Michael Nielsen, har
fået et nyt job, så han ikke længere kan lede os. Han har ledet herreholdet
i 10 år. Vi søger efter en ny instruktør M/K, som vil lede os i denne og kommende sæsoner. Kender I nogen, som kunne tænke sig at blive ny instruktør, hører vi gerne fra jer.
Henvendelse til Lønning Christoffersen, tlf. 2989 6091
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Annonce ...
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ApS

‚

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

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
Arrangementer i efteråret 2018
Ved efterårets arrangementer er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de
herunder nævnte aktiviteter:
2. oktober kl. 14.00

13. november kl.14.00

Gudstjeneste i Stokkemarke kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
lagkage i foreningens lokaler.
Underholdning: Måske finder vi
”Her er mit Liv”

Banko.

16. oktober kl. 14.00
Musikalsk underholdning
Bandholm Husmandsorkester underholder.
Mulighed for at synge med
30. oktober kl. 14.00
Musikalsk underholdning
Erik Steffensen underholder med
musik og sang

28. november kl. 14.00
”Magisk verden under polarcirklen”
Ebbe Blockman fortæller og viser billeder fra Island
12. december kl. 12.30
Julefrokost
Mere i beboerbladet til december.
Vel mødt
Bestyrelsen

Sommerstemning på Pensionistforeningens sommertur

// Stokkemarke Pensionistforening ...

Stokkemarke Pensionistforening
Forårsudflugt 2018
Vi startede fra Toftevej. Humøret var højt. Kursen var lagt. Vi nåede Gedser i
meget flot vejr.
Ved synet af den gamle remise stod vi af bussen kom indenfor og blev budt
velkommen.
Guiden fortalte om Bevaringsforeningen Gedser Remise. Det var interessant
at høre hvor megen aktivitet der havde været på stedet dengang togene
kørte. Efterfølgende kunne remise med de gamle lokomotiver og vogne beses,
bl.a. den togvogn der blev brugt i Matador når de medvirkende ankom til Korsbæk station.
Det gule palæ var et syn for sig selv, det stod på baneterrænet og knejsede.
Det var renoveret flot, vi kunne godt forestille os hvordan Olsenbanden må
have følt det.
Det var en oplevelse ud over det sædvanlige, men måske kunne der have
været lidt mere guidning, vi følte os ladt lidt i stikken. Nå, nu har vi været der.
Turen fortsatte mod Larsens Plads i Marielyst med en afstikker til spidsen af
Gedser odde.
Det var dejligt at komme lidt ud og mærke den friske luft fra Østersøen.
På restauranten var der store lange borde, vi skulle bare finde en plads. Der
var ”hent selv” drikkelse i baren og ”hent selv” mad. På et buffetbord var der
rettet an med flere slags flæsk kartofler og pesillesovs. Der var kø begge steder så det tog lidt tid før alle var bænket med noget mad. Både mad og drikke
smagte godt, men både tallerkner og bestik virkede noget snuskede. Til gengæld var der fri kaffe og æblekage efter maden.
På trods af stokke og rollatorer fik vi alle mad.
Mon ikke vi en anden gang skal vælge et sted med lidt mere betjening.
Bussen holdt lige udenfor døren, vi kom hurtigt ind og hjemturen begyndte.
Nogle ville måske gerne have kigget ligt nærmere på Marielyst, men det venter til en anden gang.
Bestyrelsen
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// Stokkemarke Pensionistforening ...

Stokkemarke Pensionistforening
Sommerudflugt 2018
Endnu engang startede vi fra Toftevej og også denne gang havde vi vejret
med os.
Brødet til formiddagskaffen var hentet, det hele begyndte godt.
Bussen var præcis, vi kørte først mod Maribo. Da alle var kommet indenfor,
gik kursen mod Fakse.
Umiddelbart før byen troede ”guiden” der var en rasteplads til vores formiddagskaffe.
Chaufføren fandt dog hurtigt er godt sted ved Geocentret.
Turen fortsatte mod kalkbruddet og efter et par forsøg fandt vi helt ned i
”gryden”, ja sådan føltes det. Ikke en vind rørte sig og den hvide kalk gav
et genskin der satte temperaturen adskillige grader op.
Flere fandt om på den side af bussen hvor der var skygge. Ikke ret mange
havde energi til at gå rundt og finde forsiler i den hede. Vi forlod kalkbruddet og satte kursen mod Fakse Ladeplads.
På restaurant Ko & Co ventede de os med maden, det tog til gengæld sin
tid at få noget i glassene. Betjeningen bestod af nogle få søde piger der
ikke havde en chance for at følge med bestillingerne. Flere kom med mindre pæne bemærkninger, det var synd for pigerne de kunne jo ikke gøre for
det.
En restaurant der tager imod så mange gæster på en gang, kan tydeligvis
ikke klare behovet med et fadølsanlæg. Maden var god og de var flinke til
at fylde fadene op.
Tiden for afgang nærmede sig, desværre var der langt hen til den parkerede bus, så det tog noget tid, men vi kom da afsted.
Det var en flot udsigt over Præstø Fjord da vi kørte sydover, på en rasteplads ved Udby gjorde vi holdt for bl.a. at strække benene.
Chaufføren var god til at fortælle historier og udpege de interessante
steder vi kørte forbi.
Stokkemarke nåede vi nogenlunde til aftalt tid. Det havde været en varm
dag, men den havde været god, vi så en masse forskelligt, fik snakket, hygget og leet.
Bestyrelsen

// Argentinsk tango ...
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Argentinsk Tango
Dans dig til motion

Vi begynder tirsdag
den 4/9 kl. 1930 –
2130.
Alle er velkomne.
Gitte, Aalborg er
vores instruktør og vil
fortælle om dansen,
som vi øver ½ time.
Resten af tiden
dansen I Cha-cha.
Øl, vand og vin kan
n.
e
s
ug sen købes.
r
B
å i derik
p
g
di
re
F
v
Pris for dans, 25 kr.
i
e
Skr en Lis
pr. næse.
ils

H

Sted: Hallens Festsal
Vi prøver hver tirsdag i september
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// Stokkemarke Badmintonklub

Stokkemarke Badmintonklub
Stokkemarke Badmintonklub har nu sluttet sæsonen, og som altid blev det
med et brag af et klubmesterskab.
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.
Til lykke, også til de to andre par, der aldrig gav op.
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.
En hel sæsons medlemskab koster stadig kun 300 kr.
Yderligere detaljer om næste sæson hos:
H.C.Højbjerg Hansen på tlf. 54 71 14 47.

Juletræstænding

Lørdag den 1. December 2018 kl. 16.30

Fra kl. 16.00 kan der købes æbleskiver
og gløgg ved Juletræet
Vi håber, at julemanden kommer i sin
kane igen i år og tænder juletræet

// Plejecentrets Venneforening ....

Sommerudflugt med
Stokkemarke Plejecenters Venneforening
Tirsdag d. 19. juni kl. 10 startede sommerturen fra centret. 41 personer var
steget på bussen fra Skørringe og centrets liftbus som fulgte med kørestol
brugerne.
”En blåtur hen over Lolland” kunne begynde. Vejret var letskyet men ok, alle
var forventningsfulde og i godt humør. Vi fik set så meget…. Bl.a. Hunseby
Strandvej, helt ud til enden. Det var meget længe siden de fleste af os havde været der. Derefter mod Krårup, Nielstrup og Sakskøbing.
Her kørte vi ud ad Orebyvej, mod Tårs, fandt ”kogangen” ved Berritsgård og
videre til Radsted. Forbi Krenkerup og tilbage til Maribo hvor vi skulle spise
på Ebsens Hotel kl 12. En superfin betjening, både da vi ankom og liften
bag hotellet skulle i brug og bagefter ved bordene.
Efter at den meget lækre menu og efterfølgende kaffe var indtaget, forsatte
turen mod Holeby, forbi Lolland Falsters Air port, Polak- kasernen, Lungholm
Gods og mod Rødby Havn for at se hvor kommende byggeri af Femern forbindelsen bliver.
Tid til stop og væske. Dejligt læ ved bussen hvor øl og vand blev serveret.
Mange valgte at gå op i udkigstårnet for at læse de mange plancher og pjecer om forbindelsen, og få en fornemmelse af hvad der skal ske.
Vil gerne rose den dejlige chauffør, som gav sig tid, fortalte hvad vi så og
kørte turen stille og roligt ad små krogede veje vi knap nok kunne huske
eksistere så vi fik set yderområder vi sjældent har oplevet.
Hjemme i Stokkemarke ca kl 16.30. … Tak til alle for en god dag.
Venneforeningen

Venneforeningens julefrokost på Plejecentret
Venneforeningens julefrokost på Plejecentret er ikke
planlagt endnu, men den kommer, så se efter opslag i byen
med nærmere information om tid og tilmelding..
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// Plejecentrets Venneforening... /// Flagalle ...

Plejecentrets Venneforening
Venneforeningens sommerfest på Stokkemarke Plejecenter blev i år afholdt
tirsdag d. 7. august.
Solen skinnede fra en skyfri himmel og forventningerne høje da 73 beboere,
gæster og frivillige kunne sætte sig til de smukt dækkede borde og nyde
den lækre menu.
Kl 13.30 kunne foreningen byde velkommen til ”Syngepigen fra Rødby”,
Elsebeth Iver og hendes Pianist Arne. Der blev sunget gamle travere, lumre
viser og andre traditionelle ”Bakkesange”, bl.a køb blomster, køb blomster
med uddeling af roser. Alt blev udført med glimt i øjet og til stor glæde for
husets beboere og gæster.
Efter underholdningen blev desserten serveret, derefter kaffe med småkager. Der var Amerikansk lotteri med mange fine gevinster.
En dejlig dag med gode oplevelser og dejligt socialt samvær. Arangementet
sluttede ca kl 16

Nørkleklubben på Stokkemarke Plejecenter
Nørkleklubben starter mandag den 3. september 2018 kl. 14.
Vi strikker til fordel for liftbussen ”Sølvpilen”
Der er brug for flere flittige hænder. Vi har det hyggeligt.
Alle er velkommen
MVH. Lise Andersen

Flagalleen opsættes i 2018:
9. sept.

Høstfest

// Det sker her ...
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Det sker i Stokkemarke!
4. september kl. 1930: Argentinsk Tango i hallen kl. 1930. Skriv dig på i
Brugsen (side 27).
Søndag den 9. september kl. 1400: Høstgudstjeneste med efterfølgende
høstfest. Underholdning ved ”Benedikte og Karsten” på guitar med sang.
Torsdag den 13. september kl. 1400: Sognets Spiseklub, se side 12
Tirsdag den 2. oktober kl.14.00: Pensionisternes efterårsgudstjeneste med
efterfølgende foredrag i Beboerhuset : Sognepræst Peder Kistrup : ”Her var
mit (arbejds)liv”
Tirsdag den 30. oktober kl.19.00: ”På rundtur i kirken med præsten” – Kirkens tidshistorie og inventarets tydning og betydning – kaffe i våbenhuset
Søndag den 4. november kl. 19.00: Allehelgen Gudstjeneste med mindestund samt navne og lystænding for årets døde. – Kaffe i våbenhuset
I november: Efterårskoncert i kirken. Se siden Menighedsrådets notits i
pressen
Lørdag den 1. december kl. 1600: Juletræet tændes. se side 28
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

Mig og Ulf
i Nørregadeteatret
En mini musicl af
Flemming Jensen
4. oktober kl. 19.30
5. oktober kl. 19.30
6. oktober kl. 15.00

Spillested
Nørregadeteatret
Banegårdspladsen 1
4930 Maribo

