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// Set i billeder

Saltvig

Keldernæs

Stokkemarke

Abed

Tjennemarke

Skovhuse
Rersnæs

Bandholm

Knuthenborg

Erikstrup

Østofte

Nørreballe Pårup

Maribo
Ladegaard

Grimstrup

Havlykke

Sørup

Blans

Lindholm

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

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

Stokkemarke Beboerblad udgives af foreningen Stokkemarke Beboerblad, CVR 38189964. Bestyrelsen 
og redaktionen består af følgende:

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: lisefred@icloud.com · 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

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

Bent Mortensen
ansvarshavende redaktør
Brandsmosevej 10
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 11 78
email: bemo@stokkemarke.dk

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

Steen Quistgaard
Redaktør af Hjemmeside
Vestre Landevej 342
4952 Stokkemarke
tel: 20 82 10 01
email: stb@stokkemarke.dk

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

Oplag: 820 eks. Husstandomdeles gratis i Stokkemarke sogn. Abonnement uden for sognet: Kr 50,- pr, år + porto.
Annoncer – 2019 (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.-.

Deadlinie for materiale til næste blad, marts 2019 er den 17. februar.
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Juletræsfest i Stokkemarke Hallen ...// 

Sponsorere: T. P. Service, Dagli’ Brugsen Stokkemarke, Stokkemarke Bager, Murermester Jørn 
Andersen, Bar 2, Knuthenlund, DH Enterprise, Emil Hansen, JYSK Maribo, Østergård 
Vinmageri Stokkemarke, Thorlins spisested og gårdbutik, Kristensen Byg, PBE Enterprise 

SUF’s Venner arrangerer  

JULETRÆSFEST 

Lørdag d.15. december 
KL. 14:00-17:00 

I Stokkemarke Hallen 
Julemanden kommer og underholder 

Pris:  
Voksne 20 kr. incl kaffe og 3 æbleskiver 

Børn 10 kr. incl juice og slikpose 
 

Alle børn medbringer et stk. julepynt til juletræet 
Der vil blive trukket lod om tre stykker julepynt, 

så husk at være kreative  
 

Billetter købes: Bageren Stokkemarke, Dagli‘ 
Brugsen Stokkemarke, Jette Ellehammer 

Telefon Jette: 40521906 
Sidste tilmelding onsdag den 5. december  

 

Stokkemarke sogn i julen 2018
Julen er hjerternes tid, og så må vi sætte fokus på det gode og positive i sognet, 
som så nogenlunde svarer til Stokkemarkes postnummerområde. Og der er da 
også meget godt og positivt at fokusere på.

Områdets foreningsliv er stadig stærkt. Det ses i de mange arrangementer, som 
Stokkemarke Beboerblad hver gang kan annoncere, arrangementer for foreninger-
nes medlemmer, men også for alle beboere i området.

Der er for eksempel juletræstænding den 1. december,  juletræsfest den 15 og 
gudstjeneste med Luciaoptog den 16, men også et initiativ som sognets spise-
klub har stor tilslutning. De sidste par gange har der været op mod 100 deltagere 
hver gang. Også Brugsens og beboerforeningens arrangementer i løbet af året 
(bl.a. fastelavn, ølsmagning og byvandring) har været tilløbsstykker.

Og Kulturhuset står der endnu. Fremtiden er uvis, men truslen om lukning ser ikke 
ud til at være overhængende.

Vi har vist alle noget at takke arrangørerne/foreningerne og deres frivillige for. 
Hust, at vi kan støtte dem i deres fortsatte arbejde til gavn for alle ved at deltage 
i arrangementerne og ved at være medlemmer af foreningerne. 

I den nærmeste fremtid skal fællesskabet, repræsenteret ved menighedsrådet, 
igen træffe vigtige beslutninger i forbindelse med, at Peder Kistrup stopper som 
sognepræst og går på pension. for der kommer til at ske ændringer.

Det forventes, at der i de første måneder efter Kistrups afgang vil være en konsti-
tueret præst i Stokkemarke, men derefter skal der ansættes en ny. Så vidt Bebo-
erbladet har erfaret, vil der blive tale om en deltidsstilling, muligvis med 50% af 
arbejdstiden i Stokkemarke og 50% i Maribo.

Det stiller menighedsrådet overfor nye spørgsmål og opgaver, for eksempel om 
præstegården kan forblive beboet, om der kan holdes gudstjeneste hver søndag 
i Stokkemarke kirke, og så naturligvis hvilke opgaver den nye præst kommer til at 
vælge fra, fordi han kun vil være halvtids.

Kirkebladet kan blive et problem for sig, for det er ikke en selvfølge, at det trykkes 
på papir og fordeles til hele sognet sammen med Beboerbladet.

Lad os alle håbe det bedste, og være villige til at støtte menighedsrådet, når der 
bliver behov for det - og det bliver der nok.

Stokkemarke Beboerblad ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

54  Leder



Annoncør i beboerbladet... Blomsterbørn// 

Blomsterbørn i Maribo
Søger du en værtindegave eller en venlig opmærksomhed til en, du holder 
af, så er Blomsterbørn i Maribo og Sakskøbing stedet. Beboerbladets skri-
bent besøgte butikken i Maribo, og det første indtryk var duften af kaffe, 
smukke gaver med blomster, vin, chokolade, kaffe, øl og meget mere.

Butikken Blomsterbørns sortiment er ikke som en traditionel blomsterbutik. 
Der er afskårne blomster i massevis, men der er også meget andet.

Der er bl.a. kaffe og chokolade 
fra Frellsen. Frellsen har egne 
butikker, men deres varesorti-
ment sælges også i andre butik-
ker, bl.a. i Blomsterbørn. Det 
betyder, at man i butikken maler 
kaffe til kunderne. Det er derfor, 
kunderne oplever den behagelige 
duft af kaffe, når de træder ind i 
butikken.

Butikkens sortiment sikrer, at der kan leveres en gave til enhver person, og 
i butikken sammensætter man gaven, som kunden ønsker. Der kan blandt 
andet indgå blomster, vin, spiritus, øl, chokolade, bolsjer. Under alle om-
stændigheder leveres en gave, som helt sikkert falder i god jord.

Har du travlt, så har butikken et stort udvalg af færdige gavepakker i kurve 
og æsker.

Butikken Blomsterbørn er medlem af Interflora, og har derfor også Inter-
floras sortiment af blandt andet vin og chokolade. En del af det sortiment 
hedder ASK, produceret af Næstved bryghus. Sortimentet indeholder nogle 
meget spændende øl, men også Gin.

Desuden forhandler Blomsterbørn lokale produkter fra blandt andet Krenke-
rup, Bandholm Frugt, Maribo Bolsjer og Østergaard Vin i Stokkemarke.

Hos Blomsterbørn laver man også kranse, juledekorationer og julepynt. 
Kranse og dekorationer bringes til Maribo, Rødby, Sakskøbing og Nykøbing. 
Er det længere væk, bruges en anden butik, som er tilknyttet Interflora.

Lige nu er det juletid. Og hos Blomsterbørn laver 
man et flot udvalg af advendtskranse og julede-
korationer. 

Blomsterbørn er blomster- og gavebutikker i Ma-
ribo og Sakskøbing. I Maribo ligger Blomsterbørn 
på adressen Østergade 23. Ejeren er 44 årige 
Pernille Pedersen. Hun blev udlært som blomster-
dekoratør i 2005, og havde sin læretid i blom-
sterbutikken Flora i Sakskøbing, som også solgte 
kaffe og vin m.v. sammen med blomsterne.

Efter at være udlært, flyttede Pernille til Rødby-
havn, hvor hun startede en blomsterbutik, som 
hun i 2009 flyttede til Maribo. Efter et års tid 
overtog hun nabobutikken, og begyndte også at 
sælge børnetøj. Og så var navnet skabt. ”Blom-
ster” og ”Børnetøj” = Blomsterbørn. Butikken 
med børnetøj er senere frasolgt, men navnet består.

Den 1/1 2014 overtog Pernille også blomsterbutikken Flora i Sakskøbing, 
hvor hun stod i lære. Den butik kom også til at hedde Blomsterbørn, så nu 
var der to, og sortimentet blev det samme i begge butikker.

De to butikker har tilsammen har 6 fuldtidsansatte inklusiv Pernille og 3 
deltidsansatte i flexjob.

En sjælden gang flytter Pernille noget af butikken Blomsterbørn væk fra sin 
faste adresse. Det sker blandt andet på julemarkedet på Engestofte, hvor 
hun viser butikkens indbydende sortiment, og håber på at sælge rigtig man-
ge gode ting til besøgende på julemarkedet.

Annoncør i beboerbladet... Blomsterbørn// 
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Fjernvarme i Stokkemarke  ...// 

Ny fjernvarmeleverandør i Stokkemarke
Stokkemarke Fjernvarme har hidtil været en privat virksomhed, men fra 2019 
overtager Lolland Forsyning som led i en større udbygning af fjernvarmen i 
kommunen. 

Lolland Forsyning er en virksomhedskoncern bestående af et antal aktiesel-
skaber, helejet af Lolland kommune, og med i alt ca. 80 medarbejdere. Lolland 
Forsyning leverer El i Nakskov, Spildevand i hele kommunen, vand i dele af kom-
munen og fjernvarme i Nakskov og Søllested.

Nu udviddes aktiviteterne vedrørende fjernvarme, idet der oprettes et nyt forsy-
ningsområde, bestående af Nørreballe, Stokkemarke, Reersnæs, Grimstrup og 
Bandholm. I det nye forsyningsområde overtager Lolland Forsyning det hidtidige 
ledningsnet i Stokkemarke, og fjernvarmeværket vil blive lukket ned.

Projektleder Carsten Skude Larsen fra Lolland Forsyning oplyser, at det nye 
forsyningsområde er et stort projekt, der kommer til at koste i omegnen af 100 
millioner kr. til etablering.

Allerede nu er der gennemført et betydeligt gravearbejde i og omkring Nørre-
balle, så fra december vil der blive leveret fjernvarme til en del af forbrugerne 
i Nørreballe. Gravearbejdet fortsætter, så rørerne kommer til at nå Bandholm, 
Reersnæs og Stokkemarke. I 
Bandholm og Reersnæs skal 
der laves helt ny tilslutning til 
de nye fjernvarmebrugere. I 
Stokkemarke kobles rørene blot 
til det bestående net.

Vi har alle kunnet se gravear-
bejdet i Nørreballe i efteråret, 
og det fortsætter altså. Carsten 
Skude Larsen forventer, at gra-
vearbejdet er færdigt, og alle 
nye fjernvarmebrugere tilsluttet 
om et års tid, altså inden ud-
gangen af 2019.

Jo flere fjernvarmebrugere, jo billigere fjernvarme

Der er allerede nu ca. 330 nye aftaler med fjernvarmebrugere i det nye forsy-
ningsområde, hvortil kommer ca. 140 hidtidige kunder i Stokkemarke, men der 
skulle gerne komme flere til. Jo flere, der er til at betale udgifterne, jo billigere 
kan det nemlig blive for den enkelte. Prisen er foreløbig sat ud fra det kendte 

antal brugere, men i takt med, at der kommer flere fjernvarmebrugere og i takt 
med, at lån afdrages, vil fjernvarmen kunne blive billigere.

Priserne er ansat lidt anderledes, end Stokkemarke Fjernvarme gjorde det. 
forskellen er primært, at den faste afgift udregnes pr. kvadratmeter, uanset 
husets størrelse. Tidligere var der en pris for de første kvadratmeter, og en bil-
ligere pris for de sidste kvadratmeter. Det betyder, at Lolland Forsyning bliver 
billigere i mindre huse, og lidt dyrere i store huse. For et hus på 130 kvadrat-
meter vil prisen blive ca. 2.000 kr. billigere pr. år end det er tilfældet nu.

Tilslutningspligt

Det er vigtigt for det nye forsyningsområde, at flest muligt kommer med. Derfor 
bliver der pålagt forsynings- og forblivelsespligt. Alle, det vedrører, har fået et 
brev om det, og i løbet af kort tid vil der komme endnu et brev, som er udformet 
som et kommunalt påbud, og som siger, at alle skal være tilsluttet fjernvarmen 
inden 9 år fra det udsendte påbud, altså senest i 2027.

”Alle” er ikke helt rigtigt formuleret, for der er undtagelser, for eksempel huse 
med jordvarme og varmepumper. Men alle med oliefyr bliver omfattet af tilslut-
ningspligten.

På trods af tilslutningspligten ser Lolland Forsyning helst, at alle kommer med 
frivilligt. Derfor er der lavet et godt starttilbud. Nye fjernvarmebrugere i Stokke-
marke tilbydes gratis stikledning og køb af fjernvarmeunit (varneveksler, varmt-
vandsbeholder og pumpe) til kr. 13.900 ved tilmelding til fjernvarme senest 
den 1/10 2019. Installation af fjernvarmeunit skal ske ved en godkendt VVS 
installatør. 

Til højre ses et ventilskab (Skab med ventiler), som kan 
anbringes diskret udvendig på et hus, hvis der ikke er 
plads til ventilerne i f.eks. en kælder. Det er herfra fjern-
varmeunit’en og dermed husets installation tilsluttes.

Lolland Forsyning har fået et rigtig godt tilbud på fjernvar-
meunits, fordi der kunne købes så mange på en gang. 
De, der slutter sig til senere, kommer til at betale op 
til det dobbelte for en fjernvarmeunit, og skal desuden 
betale investeringsbidrag og stikledning. I alt omkring 
25.000 - 30.000 kr., som kan spares ved at være med 
fra starten.

Varmen til det nye forsyningsområde vil blive leveret af REFA’s halmfyrede kraft-
varmeværk i Sakskøbing og af det nye varmeværk i Maribo. Det vil stadig være 
tilladt at have brændeovne, men den faste afgift vil være den samme.

// Fjernvarme i Stokkemarke ...// 
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Annonce ...Annonce ...

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 

TS Biler 
- ALTID min. 40 biler 
         på lager

SE ALLE 
VORES 

BILER PÅ
www.ts-biler.dk

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

BILER
KØBES

KONTANT!

•  Alle former for
autoreparationer 

• Køb og salg af biler 
• Aircondition service 
• Dækcenter 
• Klargøring til syn
• Rudeskift og rep. af stenslag 

MOTORKONTOR- SALG AF NUMMERPLADER

10 11

JAN’s AUTOSERVICE



Spiseklubbens forårstilbud

Deltag i spiseklubbens arrangementer:

Køb biletter i Dagli’Brugsen eller hos bageren senest mandag før spisnin-
gen.

Priser

•	 50 kr. for hovedret
•	 10 kr. for kaffe og kage

•	 10 kr. for øl eller vand
•	 50 kr. for en flaske vin

Spiseklubben i Stokkemarke ... // Generalforsamling i Brugerrådet ... // 

Brugerrådets generalforsamling

Brugerreådet afholder generalforsamling den 14. januar 2019 kl. 15.00 på 
adressen Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke for alle foreninger, der benytter be-
boerhuset.

I den indgåede aftale med kommunen om benyttelse af huset er det forudsat at 
Brugerrådet afholder generalforsamling en gang årligt.

Foreninger, der er godkendt til at benytte beboerhuset, indkaldes derfor til gene-
ralforsamlingen som nævnt ovenfor med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden.

3.  Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren.

4.,  Valg af revisor og revisorsuppleant.

Af hensyn til bordopstilling bedes tilmelding ske til Formand Solveig Clausen tlf. 
22 78 26 38

På Brugerrådets vegne

IE
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Medlemsskab af beboerfor-
eningen 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

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

Arrangementer 
december 2018, januar, februar 2019

Torsdag den 13. december kl.18.00: juleafslutning

for EDB og jydewhist. Smørrebrød , kiks og ost. Pris 50,00 kr.
Tilmelding 10. december til Ruth tlf. 20 32 74 18

Torsdag den 3. januar 2019 kl. 19.00: EDB undervisning

med Hans Henrik som underviser, samt jydewhist, med 
Christian som underviser. jydewhist igen den 31. januar.

Torsdag den 17. januar kl.19.00: Banko          

Kaffe og kage kan købes til 15,00 kr.

Torsdag den 7. februar kl.19.00 EDB og jydewhist

jydewhist igen den 21. februar

Onsdag den 27. februar kl. 18,00 Generalforsamling

Vi starter i år med gule ærter, pris 50,00 kr. Tilmelding senest den 20. fe-
bruar til Ruth 20 32 74 18 Generalforsamlingen starter kl. 19,00

Keldernæs & Omegns Beboerforening

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i ”Dueslaget” Godthåbsvej 7

Onsdag den 27. februar kl. 19.00
Dagsorden:

1. Velkomst af formand
2. Valg af dirigent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Valg af sekretær
5. Formandens  beretning
6. Fremlæggelse af regnskab
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (begge ønsker genvalg)
8. Valg af 2 suppleanter (begge ønsker genvalg)
9. Valg af revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Fastlæggelse af kontingent for 2019
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 
dage før.
Formand: Aage Andersen Saltvig Hovvej 32 4952 Stokkemarke. aaba-
saltvig@gmail.com, Tlf. nr. 54 71 12 50.

Husk ! Du skal have betalt kontingent for 2019 for at kunne stemme 
på generalforsamlingen.

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Generalforsamling 2019

Herover: Den 25. oktober holdt Chr. H. Ras-
mussen foredrag om vandrerture i Pyrenæerne.

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 
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Stokkemarke Petanque Klubs sæsonstatus
Stokkemarke Petanque Klub har nu afsluttet udendørs turneringssæson for 
2018, men det er ikke lig med ”VINTERHI”. Vi fortsætter ufortrødent træ-
ningen udendørs gennem hele vinteren, dog vil der bliver nogle ændringer i 
træningstiderne.
Udendørssæsonen 2018 bød på mange udfordringer på såvel spillemæs-
sigt, som foreningsniveau. Spillemæssigt er det glædeligt, at vi stadig er 
repræsenteret i 2. division, hvor vi ser ud til at have stabiliseret os. Regio-
nalholdet havde ligeledes en fin sæson, omend resultaterne ikke helt stod 
mål med det ønskede, en ting er dog vigtigt for dette hold og det er, at alle 
har haft en god og hyggelig sæson, da det er vigtigt for både klub og hold, at 
alle på holdet synes det er sjovt. 

Vi har ligeledes afviklet 2 invitationsstævner i foråret 2018 og her så vi til 
vores glæde, at der var flot tilslutning fra spillere på Sjælland, hvor man 
kom fra Roskilde, Hvidovre, Gribskov, Holbæk mm. Vi håber selvfølgelig, at 
alle kommer igen i 2019. Vi har ligeledes haft nogle rigtig gode samarbej-
der med de øvrig klubber på Lolland og Stensved fra Sjælland, hvor vi har 
haft og deltaget i flere sociale hyggearrangementer. Dette er allerede nu 
besluttet, at vi gentager dette i 2019, så der er rig mulighed for at hygge 
sig til petanque i Stokkemarke.

Individuelle resultater har der også været nogle enkelte af i 2018, idet vi til 
DM i Odense var repræsenteret af i alt 13 spillere gennem de 4 dage det 
stod på. I forbindelse med DGI’s landsmesterskab i Double, som blev afvik-
let i sønderjylland blev der hentet en Bronzemedalje hjem efter 2 intense 
dage, hvor den endelige placering blev afgjort af få point, idet alle 3 hold 
på skamlen havde vundet lige mange kampe. 

At PETANQUE ikke kun er for ”gamle mænd med hang til rødvin” ses også 
i klubben, idet vi i 2018 for første gang havde en spiller repræsenteret i 
FORBUNDETS JUNIORTRUP, og det er vores håb at dette antal kan udvides, 
da der er nye spillere på bedding til næste sæson. Det bedste resultat i 
2018 er nok også et resultat for fremtiden, idet vores JUNIORSPILLER fik 
BRONZE ved DM i Odense i Mix Double, sammen med sin makker fra Grib-
skov.

Stokkemarke Petanque Klub ... // 5. maj, et tilbageblik ... // 

En god oplevelse fik vi i Stokkemarkehallen den 5. maj, da Per Larsen og 
hjælpere havde arrangereret udstilling og foredrag i forbindelse med befri-
elsesdagen for 73 år siden. Der var fine og interessante boder, hvor man 
kunne få en snak med udstillerne.

Desværre gik jeg glip af 
Henning Rasmussens fore-
drag, men har fra anden 
side hørt, at det var meget 
spændende.

Vi må aldrig glemme de 5 
forbandede år, selv om det 
er mange år siden, men 
det hører med i historien. 
Danmark var ikke det land, 
der var hårdest ramt af kri-

gen, men den var der, og mange mennesker havde svært ved at se fjenden i 
vores land.

Alle de mange tapre modstandsfolk der satte livet på spil, kæmpede for, at 
vi kunne blive et frit folkefærd og leve i fred og fordragelighed.

Mange af disse mænd og kvinder fik desværre ikke friheden med. Det må vi 
aldrig glemme dem for, og deres familier, der mistede deres kære.

Hvordan havde det 
ikke været i dag, hvis 
der ikke var gjort mod-
stand.

Så tak til dem, som 
satte denne spænden-
de dag i værk, og gav 
os en god dag i hallen.

Annelise Kistrup

Tilbageblik i tiden
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Peder Kistrup, på sidste vers...// 

På sidste vers
Som ansvarlig sognepræst - også for gamle og nye salmer til gudstjenes-
terne – har jeg altid ønsket, at samtlige vers skulle tages med til fællessan-
gen.

Man skal da ikke beskære i en digters færdiggjorte arbejde!

På nogenlunde samme måde, har jeg ønsket opfyldt, at mit hele arbejde 
som præst i Folkekirken, skulle føres til ende, så vidt helbredet og statens 
love har bestemt det.

Pr. 1. februar 2019 har jeg fået lov at virke som fastansat præst og sjæle-
sørger i kirke og stat i 41 år og 8 mdr.- fra 1977. De første 5 år som storby-
præst i København og med resten her i Stokkemarke.

Jeg skylder Vorherre og flere generationer i menighed og sogn stor tak, fordi 
jeg kunne være jeres præst og være med i jeres glæder og sorger så længe.

Det har givet mig et rigt liv, fyldt med betroede opgaver her i præstegården 
som ”åbent hus” og ude i hjemmene under tavshedspligt så betroet. Utal-

Stokkemarke Petanque Klub... // 

Sæsonens store udfordring var afviklingen af Danmarks største landsdækken-
de breddestævne indenfor petanquesporten. LPS2018 løb af stablen i Stokke-
marke fra den 02 – 05 August og selve arrangementet blev en kæmpesucces 
for alle deltagere – Vi er sikre på, at skulle vi blive værter en anden gang, så 
kommer folk tilbage. Vi havde som forening håbet på at fredag kunne blive en 
lokal fest med grillen tændt, men jeg er ked af at sige det. Det var ikke mange 
borgere der viste interesse for vores gæster fra hele Danmark og Slesvig. 

Nu starter vi stille og roligt op på sæsonen 2019 og som jeg tidligere 
nævnte, så er vi ikke gået i ”Vinterhi”, idet vi gennem vinteren deltager 
i indendørsturneringer på Nordfalster og forskellige steder på Sjælland. 
Selve udendørssæsonen starter som den altid har gjort i klubben, med et 
stort invitationsstævne SKÆRTORSDAG d. 18. April og herefter vil det gå 
over stok og sten. 

Vi har planlagt i alt 7 arrangementer på banerne i Stokkemarke for 2019 
og hertil kommer så eventuelle arrangementer, hvor vi er værter for DGI 
eller DPF. 

2019 skulle også gerne blive året, hvor vi får færdiggjort etableringen af 
det banelegeme, som gerne skulle huse mange store arrangementer ude i 
fremtiden og i skrivende stund ved vi ikke om DET OFFICIELLE DANAMRKS-
MESTERSKAB bliver lagt i STOKKEMARKE I enten 2020 eller 2021, men vi 
har søgt værtsskabet. Det kan dog meget vel være, at vi ved besked når i 
læser dette, da beslutningen træffes her ultimo November/primo Decem-
ber.

Hvis du vil vide mere om STOKKEMARKE PETANQUE KLUB skal du bare 
ringe eller kontakte os, du kan også læse nærmere på vores hjemmeside 
www.stokkemarkepetanqueklub.dk. Vi håber at se jer på banerne bag hal-
len.

Stokkemarke Petanque Klub
Hans Fynbo
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Program 2019
31. januar 2019 kl. 1900

Smykke-demonstration ved Jennifer Alstrøm, konsulent hos Gade & Juul. 
Jennifer kører homeparty i sin fritid og har sagt ja til at vise os sin kollek-
tion. Der bliver mulighed for at købe, hvis man har lyst.

28. februar 2019

Lissen Steffensen, nyvalgt til lokalt ældreråd, vil fortælle om, hvordan hun 
takler en travl hverdag med mange interesser og parkinsons sygdom.

28. marts 2019

Cottage Gardens. Britta Aagaard Madsen er uddannet gartner og arbejder 
på kirkegården i Nykøbing Fl. Som bibeskæftigelse har hun forretningen 
Cottage Gardens på hjemadressen, hvor hun sælger tilbehør til haven og 
vejleder i havearbejdet.

25. april 2019

Generalforsamling. Vi starter med lidt at spise, derefter generalforsamling 
efter vedtægterne. Medlemskort til kommende sæson kan købes, og vi 
slutter med at bortlodde et af disse.

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

 Stokkemarke Husholdningsforening... programPeder Kistrup, på sidste vers...// 

Stokkemarke Husholdningsforening

// 

lige smilende og opløftede ansigter har givet mig styrke til også at kunne 
dele psykiske byrder og sorg med andre i sognet gennem mere end 3 årtier.  
Det har været mig en ære at få lov.

Tilgivelse har altid været en mangelvare blandt mennesker, men i kirkens 
ord og frihed har den altid stået til formidling og genbrug! Orkede man at 
tælle til langt mere end to tusinde, ville tallet måske passe på de mange 
gudstjenester og kirkelige handlinger- alene ved sognepræsten! TAK for fæl-
lesskabet der (med kun eet messefald oplevet undervejs)

Ansvarsfulde medarbejdere i et ofte glad samvær er der at tænke tilbage 
på. Ligesom rækken af trofaste og tillidsfulde menighedsråd hjalp med til at 
bære kirkens pligter udadtil. Skaren af engagerede deltagere ved sognemø-
der og studiekredse har jeg ligeledes kunnet glæde sig over.

Og plejehjemsgudstjenesterne skabte regelmæssighed - midt under forsøg 
på fornyelser ved børnegudstjenester og på kajkanten til Blans Havn. Tak for 
kik i kirkebladet og for samarbejdet med Beboerbladet m.m.m.

Med interesse har jeg kunnet deltage i skole-hjem arbejde; være med i for-
eningslivet og at erfare fællesskab på sognebasis herved - også på Lokalar-
kivet som formand. 

Tid har der såmænd også været til at medvirke på landsbasis som præst- i 
Bibelselskabet og som katastrofepræst.

Jeg kan ikke nok udtrykke taknemmelighed for at være blevet brugt her i 
sognet i de fleste af mine aktive arbejdsår. Må Gud og samfundet omkring 
give STOKKEMARKE SOGN en ny præst, der også får tid og kan finde plads 
til kulturelt kristeligt fællesskab - med kirken i brug til dette formål, også 
fremover. 

Min sidste faste gudstjeneste i jeres sognekirke er sat til søndag den 27. 
januar 2019 kl. 10.    

Peder Kistrup
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 Stokkemarke Husholdningsforening...

90 års Jubilæum i husholdningsforeningen

// 

Det var med stor glæde bestyrelsen den 18. oktober kunne slå dørene op 
til Stokkemarke og Omegns Husholdningsforenings 90 års jubilæum.

Der havde forud været utrolig opbakning til arrangementet, 49 ud af 51 
medlemmer havde valgt at sige ja tak til indbydelserne, og lokalet summere 
snart af feststemte gæster. 

Formanden Karen Margrethe bød velkommen og alle var klar til at fylde tal-
lerkenerne med den meget lækker 3 retters fest menu, som Hotel E4 havde 
leveret. 

Formanden fortalte om for-
eningen gennem tiderne og 
der blev sunget gamle san-
ge som der var genoptrykt, 
den ene endda  omskrevet 
på nutidig melodi. 
Snakken gik livligt, og alle 
hyggede. 

Bestyrelsen siger mange 
tusind tak til medlemmerne 
for alle gaver, smukke ord, 
og jeres altid store opbak-
ning til alt vi finder på. 

På bestyrelsens vegne
Irene Alstrøm

Solnedgang i november

Annonce ...

Stokkemarke Bageri
Anja & Tim Siegvardsen

Vestre Landevej 276
4952 Stokkemarke

tel : 5471 1029

STEEN’S PLANTESKOLE
Stue- & Havecenter 

Vestre Landevej 127 · 4951 Nørreballe

Tlf.: 54 78 93 29 · Giro 8 18 32 01

2322

Jernbanegade 36, 4920 Søllested, 
tlf. 5494 1439

Støt Stokkemarke 
Beboerblad.
Tegn en annonce

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



Eric Steffensen ...// Annonce ...

Hele døgnet  51 25 99 96

En varm og personlig afsked
Kører på hele Lolland & Falster

Maribo  
Vestergade 30

Nykøbing F
Stubbekøbingvej 12

Sakskøbing  
Hybenvænget 5

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

www.mettebedemand.dk

Vinter, jul, traditioner.

Efteråret har ikke lignet sig selv i år. Skoven, haven og 
ikke mindst temperaturen har været helt ved siden af, 
hvad vi plejer at forbinde med denne årstid. De fleste 
mennesker har været glade for, at det sædvanlige ”efter-
årsruskvejr” stort set har været fraværende, og denne 
udeblivelse af det forventede vejr har givet mange mulig-
heder for afvikling af flere succesfulde udendørs arrange-
menter.
I skrivende stund er det julen, der står for døren, som der står skrevet i en 
af de gamle julesange, hvor forventningens glæde er størst hos børn, bør-
nebørn og oldebørn. Dagen, hvor juletræet tændes inden for, hvor maden 
og familien er omdrejningsaksen for en hyggelig dag, måske flere, og hvor vi 
har lært, at ”vi skal komme hinanden ved”, på den største dag for børn og 
barnlige sjæle. 
Jeg selv husker julen som en tid, hvor farmor og farfar i Langesø samlede 
familien, altså dem der var ”hjemme”. Spændingen var stor, samtalerne 
mellem de voksne, som vi børn lyttede andægtigt til, medens vi i vores in-
derste blot havde gaverne i tankerne – det var den gang ikke store, dyre og 
højteknologiske gaver, men det der blev kaldt nyttige gaver, så hvis man gæt-
ter på sokker, undertøj, bukser, vinterjakke og lignende, så er man på rette 
spor.
I dag er julen meget anderledes, især på gavefronten, men traditionen med 
juletræ, flæske- eller andesteg, brune kartofler og ris a la mande, dans om 
juletræet med julesange og salmer og til sidst gaver er stadig ingredienser, 
der afspejler den danske jul i de fleste hjem.
Jeg har i mange år spillet til julearrangementer for både børn og voksne, og 
det, jeg har holdt allermest af, har været juletræsarrangementerne for børn. 
Jeg har i den anledning været med til omkring 350 af slagsen, hvor glæden 
ved at se de glade og feststemte børn har været en særlig oplevelse for 
mig.
I mine ledige timer i december skal jeg underholde på en del plejecentre 
i hovedstadsområdet – dette er også en særlig oplevelse, hvor man som 
menneske skal påskønne, at livet uden særlige komplikationer er en uvur-
derlig gave.
Den 24. december holdes julen i Tjennemarke, og en hel del af familien 
kommer og vil være med til at fejre højtiden. Jeg vil ønske alle læserne og 
deres nærmeste en glædelig jul samt et godt nytår.

Eric Steffensen
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Annonce ...Annonce ...

Bangshavevej 23 · 4930 Maribo
Tlf.: 5478 1911

CVR. nr. 32675581

Jørgen Poulsen    
Managing Director

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

Her er der plads til din annonce
Stokkemarke Beboerblad udsendes 4 gange om året i et oplag på 820 blade 
pr. gang, og fordeles i hele Stokkemarke Sogn (postnr. 4952).
Priser:
1/10 side: 450 kr. om året
1/2 side: 2.000 kr. om året
Abonnement for private: 50 kr. om året plus porto
Stokkemarke Beboerblad finansieres primært af annonceindtægter.

Beboerbladet modtager 
gerne støttebidrag

26 27

OPGAVERVI LØSER
- Boliginstallationer
- Kontorinstallationer
- Industriinstallationer
- Industriservice
- Kommunikation, tele & data- Tyverialarmer og adgangskontrol- Ventilation og varmeanlæg- Belysningsanlæg

- Tavlemontage
- El-dokumentation
- PLC styringer

ApS

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

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

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

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

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

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

‚

ARKITEKTGÅRDEN
DANSKE ARK

Nystedvej 7
4930 Maribo - DK

+45 54 78 29 69
ag@ag-arkitekter.dk
www.ag-arkitekter.dk
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STOKKEMARKE FJERNVARME

Milj¿venligÊ

PrisbilligtÊÊ

StabiltÊ 

StokkemarkeÊ
Fjernvarme
VestreÊLandevejÊ227
mobilÊ:Ê4015Ê6699



Stokkemarke Pensionistforening ... // 

8. januar kl. 13.00 

Hyggeeftermiddag, ”pakkefest”.  
Vi mødes og spiser den medbragte mad, foreningen er vært ved drikkeva-
rerne.  Husk også tallerken og bestik.  
Efter spisningen afholdes Pakkefest, medlemmer der vil deltage i pakkefe-
sten medbringer pakke til minimum 35 kr. 
 
22. januar kl. 14.00  

Musikalsk underholdning
Vestlollands Visevenner kommer, spiller og synger for os - og vi synger med.

5. februar kl. 14.00  

Bankospil 

19. februar kl. 14.00

Mine Lollandske bosteder gennem 15 år / Er du nu flyttet igen
Aase Helveg Povlsen fortæller spændende historier om oplevelser fra Lol-
land.

5. marts kl. 13.00

Fastelavn.
Per Jacobsen spiller op, musik og dans
Medbring: mad, godt humør, tallerken og bestik.  
Foreningen er vært ved: Drikkevarer og kaffe med fastelavnsboller. 
Pris: 25,- kr. 

19. marts kl. 14.00  

Generalforsamling.
Mere i beboerbladets marts nummer. 

Vel mødt, Bestyrelsen.

Løvfaldsudflugt 2018
Efter påstigning i Maribo var bussen fyldt, nogen kørte selv, vi mødtes i 
Guldborg.
Lidt før 12.30 nåede vi frem, der var tid til toiletbesøg og tid til at finde en 
plads med udsigt. 

Oplevelsen af vand og natur blev hurtigt genkendt. Fra vores pladser inde i 
restaurationslokalet var udsigten ikke ringere. 

Fortrsættes - - -

Stokkemarke Pensionistforening

Arrangementer i foråret 2019

Ved efterårets arrangementer er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de 
herunder nævnte aktiviteter:

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening

Alle medlemmer indbydes herved til

Julefrokost 2018   

Tirsdag den 11. december kl. 12.30 i foreningens lokaler  

Bemærk tidspunktet 

Julemenuen kommer igen i år fra Landsbyen.   

Sild, fiskefilet, laks, Grønlangkål, Ribbensteg, Ost og Ris á la mande.   
  
Foreningen er vært ved drikkevare, kaffe og juleknas.  

Underholdning:

•	 Fællessang	
•	 Amerikansk	lotteri		

Prisen pr. person er 200,- kr.  

Tilmelding til Hanne Jacobsen tlf. 2826 0760 senest den 6. december.  

Husk tallerken og bestik.  

Vel mødt
Bestyrelsen
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Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening

Præmiewhist 

Vores præmiewhist er startet op igen tirsdag i de ulige uger i Kulturhuset. Vi 
er meget glade for fremmødet, men der er altid plads til flere. Tusind tak for 
jeres gode humør.

Juletræsfest

Vores juletræsfest kommer i år til at foregå lørdag d. 15/12. Vi har fået kon-
takt til den gale julemand i år. Han vil komme og synge og danse om jule-
træet. Han vil også fortælle om alt det han har oplevet i alle de år, han ikke 
har haft tid til at komme og holde jul med os. Det bliver spændende at høre 
om. Vi håber at der er mange der vil komme og være med, så julemanden 
får lyst til at komme igen til næste år.

Se mere om juletræsfesten på side 5.

Derudover vil vi fra SUF’s Venner minde jer om, at næste års forårsfest bli-
ver afholdt lørdag den 3/3-2019 kl 18. Martin kommer igen og spiller og 
synger for os, så vi håber på at I vil deltage i festen sammen med os.

Til sidst vil ønske jer en rigtig god jul og et godt nytår. Vi vil sige mange tak 
til alle der har støttet op om os.

På gensyn i 2019,

SUF’s Venner

Formand: Jette Ellehammer
Næstformand: Lykke Larsen
Bente Mikkelsen
Lene Ellehammer
Theis Jacobsen
Melanie Ellehammer

- - -  fortsat fra side 29
   
Der var kommet nyt værtspar, vi var meget spændte på om der var foran-
dring eller det var som vi huskede.

Der blev taget godt imod, vi var ventet, der var dækket op til alle.
Bordene blev hurtigt fyldt med de lækreste sager, stegte ål, lækker fløde-
sovs med persille, kartofler og rødbeder.
Drikkevarerne ankom på bestilling.

Vi har altid fået god betjening og god mad på Lagunen, også denne gang var 
ålene gode og tilberedt godt. Nogen mente dog at de var lige store nok, men 
de smagte godt Det var en fornøjelse.
Der var stadig ål på fadene da vi var mætte, ingen kunne få en bid mere 
ned. 

Der var ikke bestilt kaffe, så det måtte hver især selv bestille.
Det var tid til at kigge nærmere på omgivelserne, nyde en stor isvaffel og 
besigtige lystsejlerne der var ankret op i havnen.
De fleste blev dog inden døre, nogle valgte terrassen, de skulle måske have 
en smøg til kaffen.

Tiden for afgang nærmede sig, vi kørte af mindre veje mod Sakskøbing, in-
gen steder fandt vi løvfald men det gik alligevel. På havnen gjorde vi holdt, 
vejret havde været godt hele dagen og det fortsatte heldigvis, så vi kunne 
nyde en forfriskning.

Vi nåede hjem til tiden, alle var mætte af den gode mad og de mange ople-
velser dagen havde budt på og ingen viste tegn på tørst. 

Det er en fornøjelse at være på tur når alle deltagere giver sit bidrag til den 
gode stemning. 

Bestyrelsen

S.U.F.’s Venner ... // 

S.U.F.’s Venner
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// Generalforsamlinger i Beboerforeningen og Beboerbladet ... Kunst i Kulturhuset .... // 

Malerier igen i “Kulturhuset” i Stokkemarke

Så er forenings-aktiviteterne i fuld gang i “Kulturhuset”. Flere har spurgt, om 
der ikke kommer malerier op i år, og jo, der er malerier igen på væggene i de 
smukke lokaler.

I den sidste periode af 2018 er der to kunstnere der deles om ophængnin-
gen i “Kulturhuset”.

Det er Anne-Grethe Esmann og Steen Quistgaard, begge har med glæde ud-
stillet før. Det er med nye billeder, og værkerne giver dejligt liv i en periode, 
hvor aftenerne er blevet kortere, og vejret peger mod vinter. Nyd de nye bil-
leder, som kan ses ved alle forenings aktiviteter i huset.

I januar/februar kommer så en ny kunstner, Bjarne Hansen, som med både 
store og mindre værker vil give rummet et andet, men stadig dynamisk 
præg, en kunstner, der som ag og sq, er kendt fra mange andre udstillinger, 
både i lokalområdet og bredt fra andre sammenhænge.

Mange hilsner
Kunstudvalget

OBS! Er du kunstner fra lokal området (Lolland-Falster 
m.m.), og kune tænke dig at udstille i 2019/2020, så 

kontakt os gerne på nedenstående mail:
stb@stokkemarke.dk

Beboerbladets generalforsamling

Stokkemarke Beboerforening afholder generalforsamling 
den 21 Marts 2019 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

Beboerforeningens generalforsamling

Stokkemarke Beboerblad afholder ordinær generalforsamling 
den 21 Marts 2019 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 gene-
ralforsamling.

Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerblad
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Nekrolog ... /// Flagalle ...   // Det sker her ... // 

Nekrolog

Det berørte os dybt da vi den 28. oktober modtog budskabet om vores man-
geårige bestyrelsesmedlem Inge Larsens død.

Inge var en ildsjæl med stor lyst til at sprede glæde. 

Med Inges engagement og store energi blev der løst mange opgaver. Hun 
var aktiv og vellidt, også vi i bestyrelsen kunne mærke det og følte gavn af 
det.

Inge viste os energien og glæden ved livet, Det opleves derfor svært at for-
stå hun skulle forlade os. 

Vi har en fornemmelse af at Inges engagement og ideer vil præge bestyrel-
sesarbejdet i lang tid fremover.

Vores tanker går til familien og ikke mindst til John, som har mistet sin livs-
ledsagerske.

Ære være mindet om Inge.

Pensionistforeningens bestyrelse.

21. april 1. påskedag

16. april Dronningens Fødselsdag

5. maj Konfirmation 

26. maj Kronprinsens fødselsdag

9. juni Pinsedag

5 juni Grundlovsdag

Sept. Høstfest

Flagalleen opsættes i 2019:

Det sker i Stokkemarke!

Lørdag den 1. december kl. 1600: Juletræet tændes.

Tirsdag den 4. December kl. 1200: Julefrokost på Plejecentret. 

Tirsdag den 4. December kl. 1900: Adventskoncert: ”Swingende Jul med 
Jazz- og Juletoner” v. Sangerinde Jeanet Been og Organist Martin Valsted – 
Derefter Gløgg og æbleskiver i Beboerhuset (kirkebladet) 

Lørdag den 15. December kl. 1400: Juletræs fest i Stokkemarkehallen ved 
SUF’s Venner. (Side 5)

Søndag den 16. december kl. 1400: Adventsgudstjeneste indledt med Lu-
ciaoptog og sang ved Børn fra Hunseby v. Jeanet Been. (kirkebladet)

Torsdag den 6. januar kl.1330: Helligtrekongergudstjeneste med eft.f. fest 
for enhver med kaffe, lagkage og optræden samt underholdning. Tilmelding 
hos menighedsrådet senest 28. dec: Tlf  23 37 71 91. (kirkebladet)

27. januar kl. 1000: Peder Kistrup holder sin sidste gudstjeneste i Stokke-
marke kirke.

27. januar kl. 1130 - 1400: Reception for sognepræst Peder Kistrup i Kul-
turhuset. (side 17)

Se nyeste informationer på : www.stokkemarke.dk
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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

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

Håndkøbsudsalg og Medicinudlevering

Køb billet på:
www.noerregadeteatret.dk

Eller i:
Vinhuset på
Torvet i Maribo.


