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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

Hanne Lund
Sognepræst (vikar)
Tjennemarkevej 6
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 10 76

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, juni 2019 er den 19. maj.
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S.U.Fs Venner ...// 

I ønskes alle et rigtig godt nytår.

Juletræsfest
Vores juletræsfest i festlokalet i hallen forløb rigtig godt. Det var rigtig dej-
ligt, at så mange fandt vej for at være med til at julehygge med os. Vi havde 
besøg af julemanden. Vi er meget taknemmelige for, at han havde tid til at 
komme på besøg, og danse om juletræet og forkæle børnene med historie, 
sang og godteposer, som de nød meget. 

En stor tak til Dagli’ Brugsen for jeres store støtte, og til bageren for de 
lækre honninghjerter. Stort tak til Steen’s Planteskole for de fine blomster, 
vi kunne pynte bordene med, og til Knuthenlund for det flotte juletræ. Endvi-
dere en stor tak til de resterende sponsorer, som var medvirkende til, at vi 
kunne lave fine godteposer til børnene. De øvrige sponsorer er: T.P. Service, 
Fjernvarme fra Højvang, Thorlins spisested og gårdbutik, Kristensen Byg, 
Murermester Jørn Andersen, DH Enterprise, Emil Hansen, JYSK, PBE Enter-
prise, Rene D.E.S. og Østergård Vinmageri Stokkemarke.

Præmiewhist
Vores præmiewhist går fint. Velkommen til de nye der er startet. Tak til alle 
for jeres gode humør som I møder op med hver gang. Vi spiller fortsat her i 
Stokkemarke kulturhus kl. 1830 i de ulige uger, og i Bandholm i de lige uger. 

Forårsfest
Forårsfesten afholdes i år lørdag d. 2/3 kl. 18:00-01:00 i Stokkemarke Hal-
lens festlokale.

Keglespillet 
Vi holder keglespil lørdag d. 15/6 kl. 13:00 på Stokkemarke Hallens parke-
ringsplads. Vi håber at I vil tage godt imod vores sælgere, når de kommer 
rundt og sælger lodder.

Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling torsdag d. 21/3-19 kl. 18:00 i Stokkemarke 
Hallen. Forslag til generalforsamlingen indsendes til formanden senest 8 
dage før. 

S.U.F´s bestyrelse:
Formand: Jette Ellehammer
Næstformand: Lykke Larsen
Bente Mikkelsen

Lene Ellehammer
Theis Jacobsen
Melanie Ellehammer

S.U.F.’s VennerPastor Kistrup har forladt os
Stokkemarke sogn har i mange år oplevet forretningsdød og fuldstændigt 
fravær af kommunal interesse for at videreføre lokalområdet som et socialt 
sammenknyttet område.

Sognepræst Peder Kistrup nåede en alder, hvor han var nødt til at forlade 
os. Aldersgrænsen kan vi ikke ændre, men der er mange, der vil huske Kis-
trup for hans arbejde for sognet.

Ved Kistrups afskedsreseprion sagde Henning Rasmussen, at Kistrup blev 
valgt som sognepræst, fordi han kompromisløst forkyndte evangeliet. Men 
Kistrup gjorde mere end det.

I Beboerbladets bestyrelse husker vi Kistrup for noget helt konkret. I sep-
tember 1996 udkom det første ”Stokkemarke Beboerblad”. Initiativtageren 
var skolebestyrelsen, men de mennesker, der reelt stod bag, var skolelære-
ren, præsten, lægen og politimanden.

Igennem bladets nu 23-årige historie var det præsten - Peder Kistrup - der 
holdt ved, alle andre blev udskiftet.

Han så en fordel ved, at kirkebladet fortsat blev udsendt på papir, og ikke 
kun digitalt på internet eller sammen med andre sognes kirkeblade. Han så 
også en fordel ved, at kirkebladet blev en del af den lokale information, som 
foreningerne i Stokkemarke sogn var ansvarlige for.

Og helt ærligt: Beboerbladet med kirkebladet som midterside bliver nok 
gemt længere, end et kirkeblad alene. Kistrup så rigtigt.

Beboerbladets bestyrelse håber på et fortsat samarbejde med menighedsrå-
det om kirkebladet, og vi opfordrer de kirkelige myndigheder til at fortsætte 
samarbejdet med Beboerbladet.

Godt nok er Danmark blevet digitalt, men der er stadig mange, der ønsker 
informatiom om det lokale samfund, herunder kirken, leveret i form af en 
gammeldags avis.
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Annoncør i beboerbladet... Ib S. Petersen// 

VVS firmaet Ib S. Petersen

Annoncør i beboerbladet... Ib S. Petersen// 

arbejdet, være behov for andre opgaver, står Kasper Hansen gerne for aftale 
med Tømrer og elektriker.

VVS firmaet har tradition for stor frihed og selvstændighed for de ansatte. 
På den årskalender, som firmaet uddeler som reklame, er således anført 
alle medarbejderes telefonnumre. Det betyder, at en kunde, som har lært en 
af de ansatte at kende, og har fået et godt indtryk af ham, kan ringe direkte 
til ham for at få en opgave udført.

Det kræver tillid til medarbejderne at lade dem planlægge deres egen ar-
bejdsdag, men det virker. De fleste medarbejder har været i firmaet så læn-
ge, at de har oplevet Kasper Hansen som lærling, og de svigter ham ikke. 

Kasper Hansen selv passer virksomhedens kontor med al den administra-
tion, der nu en engang hører til en virksomhed. Det forekommer dog, at Kas-
per tager ud for at arbejde hos kunderne.

Opgavemæssigt spænder virksomheden bredt. Udover det traditionelle VVS 
arbejde, laves der gravearbejde, både i forbindelse med kloakarbejde, vand 
og rør, de selv skal lægge, men også som entreprenører for f.eks. Lolland 
forsyning. Firmaet har udstyr til PE svejsning (plastrør i jorden til vandværks-

vand), men laver også 
ventilation, blikkensla-
gerarbejde, vandinstal-
lationer i bygninger, og 
håndterer opgaver vedr. 
forsikringssager.

VVS Firmaet løser alle 
opgaver med varme, for 
eksempel konvertering 
til fjernvarme, opsæt-
ning af olie- og træpille-
fyr, samt varmepumper.

Med de opgaver følger 
reparationer og service, 

herunder eftersyn af fjernvarme, oliefyrsservice og lovpligtigt serviceeftersyn 
på varmepumper.

Firmaet sælger og monterer alle former for varmepumper, både store og 
små. man forhandler varmepumper af mærkerne Bosch og Baxi, to fabrika-
ter, som firmaet har gode erfaringer med.

VVS firmaet Ib S. Petersen er et gammelt hæderkronet firma. De fleste af 
beboerbladets læsere har hørt om det, og har set firmaets røde biler køre 
rundt i området. Firmaet har eksisteret i snart 40 år, først i Nakskov, så i 
Gallemose, og fra 1999 i Vesterborg, Hvor Ib Petersen købte den da ned-
lagte betonvarefabrik.

Den 1/10 2018 fik VVS firmaet ny ejer. og Ib Peter-
sen kunne trække sig tilbage.

 
Virksomheden er blevet overtaget af Kasper Han-
sen, som er en ung virksomhedsejer på bare 28 år, 
men han har aldrig været i tvivl om, hvad han ville. 
Han ville have sit eget

Kasper Hansen stod i lære hos Ib Petersen i perio-
den fra 2008 - 2012, og fik dermed titlen ”VVS og 
Energi specialist”. Han blev der nogle måneder, og 
rejste så til Slagelse i sommeren 2013, hvor han 
læste til VVS installatør. I 2015 blev han ansat som 
serviceleder hos Vagns VVS i Holeby med ansvar for 
firmaets opgaver vedr. reparation og service.

Der blev han et par år, men vendte så tilbage til VVS firmaet Ib S. Petersen, 
nu med autorisation som VVS installatør og erfaring i både personaleledelse 
og administration. Han vendte tilbage med det udgangspunkt, at han skulle 
overtage VVS firmaet, og den 1/10 2018 skete det så. Han købte VVS firmaet 
med maskiner, biler, varelager, personale, mm.

Firmaet beskæftiger 7 ansatte foruden Kasper Hansen selv. Blandt de ansatte 
er flere vvs uddannet, en kloakmester, en mureruddannet og en blikkenslager. 
Det betyder, at firmaet kan udføre en meget bred vifte af opgaver. for eksem-
pel totalrenovering af badeværelsere med støbning af gulve, afløb, montering 
af fliser, og så selvfølgelig alt med rør og sanitet. Skulle der i forbindelse med 
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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

8 9

JAN’s AUTOSERVICE



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

SpiS med i SpiSeklubben 

Hver den 2. torSdag i måneden i vinterHalvåret

i StokkemarkeHallen

Spiseklubben i Stokkemarke ... // Generalforsamling i Dagli’Brugsen ... // 

Stokkemarke

Der indkaldes til generalforsamling i Stokkemarke 
Brugsforening tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19,00 i 

Stokkemarkehallens selskabslokale.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer                                      

2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner  

3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdis-

ponering  

4. Forslag fra bestyrelsen                                              

5. Indkomne forslag (skal skriftligt være formanden i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen)                                            

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

    På valg til bestyrelsen er:   

  Torben Skude (modtager genvalg)

                        Joan Thorlin (modtager genvalg)

                        Boye Clausen (modtager genvalg)

    På valg som suppleant:   

  Steen Quistgaard

7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

P. S. Efter generalforsamlingen vil Brugsen være vært ved en let an-
retning.
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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

Keldernæs & Omegns Beboerforenings Bestyrelse

Formand Aage Andersen 54 71 12 50 aabasaltvig@gmail.com

Næstformand George Betty 54 71 10 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. suppleant Christian H.Rasmussen 60 51 59 65 blanshaven@gmail.com

Arrangementer 
marts, april og maj 2019

Torsdag den 7. marts kl. 19.00

EDB og  jydewhist

Søndag den 17. marts kl. 13.00 - søndagsfrokost

2 slags sild med karrysalat, æg og tomat.
Fiskeret, hot wings og svinekam med tilbehør
Ost, kiks og kaffe
Pris 70,00 kr. Tilmelding senest den 11. marts til Ruth Bak tlf. 20 32 74 18

Torsdag den 28. marts kl. 19.00

Jydewhist

Torsdag den 4. april kl. 18.00 - afslutning på EDB og jydewhist

Der serveres biksemad med spejlæg, rødbeder og HP sauce, kaffe og små-
kager
Pris 50,00 kr. Tilmelding senest den 29. marts til Ruth  tlf. 20 32 74 18

Onsdag den 24. april kl. 14.00  

Vi starter cykeltur. Herefter cykler vi hver 14. dag.
Vi mødes ved beboerhuset Godthåbsvej 7. Tag kaffe eller the med.
Alle kan deltage, både med alm. cykel og el-cykel. Vi venter på hinanden.
Vi vil gerne have forslag til cykelruter.

Keldernæs & Omegns Beboerforening

Fotoet herovre: Højvande i Blans havn den 2. 
januar. Vandet stod 1,56 m. over daglig vande.

Fotoet til højre: Men foråret er kommet til 
Blanshaven

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 
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Stokkemarke Beboerblad ... // Stokkemarke Vandværk ... // 

Afholder generalforsamling:

Tirsdag 26. marts 2019  kl. 19.00 i Stokkemarke Hallens Festlo-
kale.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden, Palle Rasmussen, Brands-
mose Ringvej 11, 4952 Stokkemarke, i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Stokkemarke Vandværk

Luciaoptog på Plejecentret
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Stokkemarke Beboerblad efter 2018
Når et år er gået, kigger man ofte tilbage på året, der gik, men også lidt 
frem i tiden, der kommer. Det gør Beboerbladet også, både her og gennem 
sin formandsberetning på generalforsamlingen den 21/3.

Af formandsberetningen vil fremgå, at 2018 har været et sjældent godt år 
for Stokkemarke Beboerblad. Interessen for bladet, set som den interesse, 
foreninger og andre medlemmer af bladet har vist ved at skrive i bladet, har 
været glædelig. Af årets 4 blade har de 3 været på 36 sider. Det giver efter 
bestyrelsens mening et bedre blad, fordi megen lokal information er lig med 
kvalitet for et beboerblad.

Også økonomisk har året været sjældent godt. Vi er faktisk kommet ud af 
året med det højeste overskud nogensinde, omkring 11.000 kr. Det kan vi 
takke Lise Frederiksen og Peter Yttesen for. Lise har været helt fantastisk 
til at sælge annoncer, og Peter har på bedste vis formået at opkræve vores 
tilgodehavender.

Bestyrelsen har fungeret godt. Alle bestyrelsesmedlemmer er ”arbejdende!”, 
hvilket vil sige, at de alle har opgaver at løse i forbindelse med udgivelse 
af hvert blad. Bladet har været illustreret af en række fotos. Både Lønning 
Christoffersen og Bent Andersen har været flittige fotografer, og har været 
villige til at dele deres flotte fotos med beboerbladet.

Fremtiden

Økonomisk set tør vi i bestyrelsen ikke håbe på et lige så godt år som i 
2018, men det tegner ellers godt. I dette blad er der 7 nye annoncører. 
Uden nye udgifter kunne bladets drift i 2019 godt medføre et samlet over-
skud i 2019 på 8.000 – 9.000 kr.

Der er imidlertid påtrængende opgaver, vi skal have løst i år, og som med-
fører nye udgifter. Opgaver, som koster penge og dermed nye udgifter. Vi 
skal have en ny person til at redigere hjemmesiden www.stokkemarke.dk. 
Bestyrelsen er i den anledning indstillet på at købe en ny hjemmeside, som 
er designet på forhånd, og kan udfyldes og redigeres online. Det koster imid-
lertid 10.000 – 13.000 kr.

En anden påtrængende opgave er nyorganisering vedr. omdeling af bladet. 
Indtil nu har det kun været medlemmer af menighedsrådet, der har omdelt 
bladet, men det skal der laves om på. På generalforsamlingen og i tiden, 
der kommer, vil vi søge nye omdelere, og bestyrelsen har besluttet at betale 
kørselsgodtgørelse til de, der omdeler bladet. altså endnu en ny udgift.



Plejecentrets venneforening...// Kulturhuset... /// Kunst i Kulturhuset// 

Stokkemarke Plejehjems Venneforening
Generalforsamling torsdag d. 11. April 2019 kl. 12.00

på Stokkemarkecentret

Dagsorden:
1. valg af ordstyrer
2. beretning ved formand
3. regnskab ved kasserer
4. liftbus regnskab
5. indkomne forslag
6. valg af bestyrelse

På valg: Lise Andersen
  Tove Carlson
  Irene Alstrøm

 Suppleant: Jette Christensen
 Revisor:     Kaj Andersen

Tilmelding senest 3. april til Lise Andersen, tlf. 21 27 70 18.

Mødet starter med lidt at spise. Vi byder på et par stykker smørrebrød 
og en genstand pr. person.

Generalforsamlingen holdes efter vedtægterne, derefter underhold-
ning ved Eric Steffensen.

På bestyrelsens vegne, Irene Alstrøm

Ny billedekunstner i ”Kulturhuset” januar og 
februar. 

Mange vil kende billedekunstneren der 
har lavet en ophængning fra d. 10 januar. 
Det er Bjarne Hallstøm, som rigtig mange 
kender, både som billedekunstner, skulp-
tør og formand for roklubben i Maribo. 

Bjarne siger om sine malerier og baggrun-
den for dem:
Jeg er inspireret af mit liv som har udspil-
let sig mange forskellige steder i verden. 
Jeg bor i naturen og er også stærkt inspi-
reret at den. Og selvfølgelig er jeg inspi-
reret af nogle af de store kunstnere som 
kom før os.
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Kulturhuset i Stokkemarke
Kulturhusets fremtid er stadig uafklaret. Den 31/1 blev der afholdt et møde, 
hvor en 4-mands delegation fra Lolland kommune var på rundtur til forskel-
lige lokaliteter af samme art som kulturhuset, Stokkemarkes foreninger og 
brugere af huset var mødt talstærkt op.

Det blev klart, at kommunes har tal for Kulturhuset, som ikke ser pæne ud 
i forhold til andre tilsvarende huse. En belægningsprocent på 15 og mange 
kvadratmeter, der er ledige efter Ungdomsskolens flytning, får Kulturhuset til 
at se ud som en dårlig forretning.

De fremmødte fra Stokkemarke forstod ikke den lave belægningsprocent, 
for det er en sjælden dag, hvor der ikke foregår noget i huset. Det blev lovet, 
at Lolland Kommune ville fremsende en dokumentation for den beregning, 
der viser en belægningsprocent på 15, og en beskrivelse af, hvad de 15% er 
i forhold til.

Ved redaktionens afslutning forelå oplysningerne fra kommunen ikke. 

Der foreliger heller ikke kolysninger om evt. udleje af de dele af huset, der 
ikke anvendes som Kulturhus.



Program 2019
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 / Kulturhuset. 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, program... Plejecentrets Venneforening...// 

Stokkemarke Husholdningsforening

// 

Siden sidst….

Julefrokost 4.12.2018

70 tilmeldte + personale, rigtig dejligt vi igen blev så mange. Menuen bestil-
te vi fra Storkøkkenet, en traditionel julefrokost med dejlige sild, æg/tomat, 
grønlangkål med tilbehør, frikadeller med rødkål og sidst, men ikke mindst, 
risalamande med kirsebærsovs. 

Alle nød den gode mad og snakken gik lystigt

Karina og Marianne fra Maribo Musikskole sørgede for underholdningen.
Huset bød på kaffe med småkager og chokolade

Der blev solgt lodder til Amerikansk lotteri, tusind tak for alle sponsorgaver, 
det var overvældende.

Arrangementet sluttede ca kl 16.00

Hellig Tre Konger`s Gudstjeneste 6.1.2019

Vi mødtes ved Centret ca kl 13.00 for at ledsage dem der ville i kirke.
I år ønskede 5 Beboer at deltage og da vejret var rigtig fint, valgte vi at gå 
med kørestolene.

Efter Gudstjenesten forsatte vi i Kulturhuset med socialt samvær og under-
holdning ved Eric Steffensen med guitarspil og sang.

Menighedsrådet serverede kaffe med kringle og lagkage.

Beboerne fik ønsket Kistrup tak for mange år i Stokkemarke og ønsket dem 
et godt Otium.

På bestyrelsens vegne
Irene Alstrøm

Stokkemarke plejecenters Venneforening.
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 Stokkemarke Husholdningsforening...// 

Stokkemarke og omegns Husholdningsforening

Generalforsamling 
Torsdag d. 25. april 2019 kl 19.00

Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. beretning ved formand
3. regnskab ved kasserer
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse

På valg:
•	 Inger Margrethe Christensen
•	 Inger Pedersen
•	 Meggie Bertelsen

Suppleant:
•	 Else Ruus

Revisor:
•	 Irene Nielsen

6. eventuelt

Annonce ...

‚

ARKITEKTGÅRDEN
DANSKE ARK

Nystedvej 7
4930 Maribo - DK

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

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

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
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Jernbanegade 36, 4920 Søllested, 
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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

”Sneflokke kommer trimlende…..”, af Jeppe Aakjær, 1916.

Ovenstående linje er begyndelsen til en vintersang, som 
Jeppe Aakjær skrev i 1916 med melodi af Th. Aagaard. 
Sangen fortæller om dengang, det var rigtig vinter på lan-
det. Alle vi andre har også minder om dengang, vinteren var 
ensbetydende med meget sne, lave temperaturer og mulig-
heden for at slippe for at gå i skole på grund af vejret.

Det har næsten ikke været vinter endnu, men den kan jo 
komme, selvom det virker utænkeligt i skrivende stund, hvor skolernes vinterfe-
rie er begyndt, og hvor foråret blot ligger ca. 6 uger længere fremme. Kigger man 
samtidig ude mellem buskene, ser man vintergækker og erantis skyde deres 
hvide og gule blomster op ad jorden. Vinteren synes meget langt væk.

Klimaet er i øjeblikket under stor forandring, fordi vi mennesker ikke passer på 
den ”gave”, som er blevet os overladt, og som vi bare har til ”låns”. Det var 
forventet, at vi kunne beskytte ”moder jord” og ikke ødelægge den, som vi er på 
vej til lige nu. Der er mange grunde til, at vi har disse forandringer, og næsten 
ingen mennesker kan sige sig fri for ikke være en del af den forandring, som vi 
oplever. Alene her i vores lokalområde, Lolland Kommune, ser vi, at vandstan-
den langs vore kyster står højere end tidligere. 

Der tales om en bedre kystsikring på Lolland, men ikke bare her er nødvendigt 
at kystsikre – stort set alle Danmarks lavtliggende kystområder er truet af den 
forhøjede vandstand. Hele Lollands sydkyst skal have højere diger, hvis vi i frem-
tiden skal undgå en stormflod som den, der ramte området, som vi kalder Rødby 
Fjord, i november 1872. Den voldsomme oversvømmelse dannede baggrunden 
for de store diger, der beskytter Sydlolland. Lolland ligger lavt, og vi er som 
landsdel den mest udsatte, hvis vandstanden fortsætter med at stige. Nu er 
det, som afdøde forfatter og satiriker Storm P. sagde, ”svært at spå om vejret”, 
og han har helt ret, men flere eksperter har gang på gang advaret om det scena-
rie, som først lige er begyndt.

De seneste 30 – 40 år har politikere verden over været klar over, at det store 
forbrugervanvid, som vi alle er en del af, er skyld i, at vi er dér, hvor vi lige nu i 
fællesskab med politikere, både nationalt og internationalt, er nødt til at finde 
på holdbare løsninger, hvis ikke store dele af vores klode skal kollapse.

Jeg er sikker på, at med den interesse, der i øjeblikket er omkring genbrug, 
økologi og recycling (en ny form for genbrug, hvor materiale/affald bruges til 
fremstilling af forbrugsgoder/produkter, som materialet ikke i første omgang var 
tiltænkt), vil der komme løsninger, der om ikke andet vil udskyde ”katastrofen”                                                                             

Eric Steffensen
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Annonce ...Annonce ...

Bangshavevej 23 · 4930 Maribo
Tlf.: 5478 1911

CVR. nr. 32675581

Lailas
Loppemarked

Nystedvej 32 - Maribo

 40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

- mod rust

4930 Maribo
54 75 76 77

Maribo - tlf. 5478 31 00

24 25

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

Mandag - fredag 6.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søn- og helligdage Lukket

STARK Maribo
C. E. Christiansens Vej 8 • 4930 Maribo • Tlf. 5478 1988

DIT LOKALE BYGGEMARKED 
PÅ LOLLAND

BYG OM. BYG TIL. 
VEDLIGEHOLD.

hatten.dk



Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Julefrokost 2018

Synger og danser 
og klapper i eders småhænder

Alle fandt en plads, vi glædede os over de fint pyntede borde. Før vi gik til 
”biddet” sang vi traditionen tro en julesalme. 

Der blev hurtigt trængsel ved buffeen, sild, laks og fiskefilet, der var måske 
ikke mad som der plejer, men alle blev mætte

I mellem ribbensteg og grønlangkål sang vi flere af julens salmer. Lysten til 
sang fortsatte hele eftermiddagen.

Snakken gik lystigt, alle hyggede sig. 

Vi sluttede med både ost og risalamande med kirsebærsovs. Der var 3 gla-
de vindere af mandelgaver, og nu kom kaffe og te med slik og julesmåkager 
på bordet.

Snart kunne det amerikanske lotteri begynde, der var 3 omgange med 9 
præmier i hver.

Dagen gik på hæld det var ved at være tid til opbrud, det havde været en 
god eftermiddag, alle havde deltaget i snakken og sammenholdet.

Vi ønskede hinanden en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for i dag.

Bestyrelsen 

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening

Generalforsamling 2019
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 14.00. afholder Stokkemarke 
Pensionistforening generalforsamling i foreningens lokaler, Tjen-
nemarkevej 4.

Generalforsamlingen starter efter kaffen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden.

4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren.

5. Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og ind-
komne forslag.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde 8 dage 
før Generalforsamlingens afholdelse.

6. Valg af formand

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlem plus 1 suppleant.

8. Eventuelt. - forskelligt kan drøftes men ikke vedtages

Efter generalforsamlingen

Hyggeligt samvær og amerikansk lotteri.

Ved 16.30 – 17.00 tiden er foreningen vært ved en let anretning.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 14. marts, til Hanne 
Jacobsen, tlf. 28 26 07 60.

Husk tallerken, bestik og glas.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formanden takkede Peder Kistrup for mange års deltagelse
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Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening

Slægtsforskning

Pensionistforeningen opretter kursus i slægtsforskning. Er det noget for 
dig? 

Kender du dine aner eller har du lyst til at finde dem, så meld dig. 

Du behøver ikke være medlem af foreningen, alle fra Stokkemarke og om-
egn er velkomne.

Kurset afholdes i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 (lige overfor kirkens hoved-
dør), parkering i gården.

Undervisningen er gratis, men der opkræves 10 kr. per gang, til kørsel og 
formiddagskaffe.

Du skal selv medbringe computer.

Kurset afholdes om torsdagen kl. 10.00 – 12.00 i første omgang 6 ons-
dage, kan evt. forlænges.

Første gang den 7. marts.

Vel mødt

Stokkemarke Pensionistforening

Hvordan kontakter du Pensionistforeningen
Ring til et medlem af bestyrelsen eller mød op til et foreningsarrangement.

I beboerbladet kan du finde arrangementerne og i netudgaven under ”for-
eninger” kan du læse om os og her finder du også navn og telefonnummer 
på bestyrelsesmedlemmerne.

Har du ikke mulighed for at komme på nettet, er navnene her:

Ivar Eliassen   tlf. 54 71 21 13
Inga Rasmussen  tlf. 29 65 25 19
Annelise Vestergård  tlf. 61 42 52 64
Hanne Jacobsen  tlf. 28 26 07 60
Niels Mathiassen tlf. 60 74 13 55

// Generalforsamlinger i Beboerforeningen og Beboerbladet ...

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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Cykel- og gåture ... /// Flagalle ...   // Det sker her ... // 

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:

Cykel- og gå ture · Cykel- og gåture · Cykel- og gåture

Så tager vi cyklerne og traveskoene på igen

Vi håber vejrguderne vil være med os i år

Start dato: 29. April 2019 kl. 18.30 ved klubhuset

Vi holder afslutning og hyggeligt samvær,
hvor vi spiser smørrebrød på Bagtang

Kom og vær med og oplev naturen.

Vi mødes ved klubhuset

Lise Andersen.

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

Beboerforeningens kontonummer er:  0693 2892110569 hvortil kontingent kan indbe-
tales.

Stokkemarke Beboerforening

Det sker i Stokkemarke!

Torsdag den 7. marts kl. 1000: Slægtsforskning i kulturhuset. Se mere 
side 28. 

Søndag den 24. marts kl. 1600: Musikudstjeneste i kirken. Se mere i kirke-
bladet. 

Tirsdag den 26. marts kl. 1900: 
Vandværkets generalforsamling, se 
mere på side 14.

Tirsdag den 9. april kl. 1900: Brug-
sens generalforsamling i Stokke-
markehallen. Se mere på side 11.

Skærtorsdag den 18. april kl. 
1600: Gudstjeneste med efterføl-
gende fællesspisning. Se mere i 
kirkebladet. 

Mandag den 29. april kl. 1830: 
Cykelture starter igen, se mere på 
side 30.
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STOKKEMARKE FJERNVARME

Milj¿venligÊ

PrisbilligtÊÊ

StabiltÊ 

StokkemarkeÊ
Fjernvarme
VestreÊLandevejÊ227
mobilÊ:Ê4015Ê6699



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

Spilledage:
22. marts
23. marts
24. marts


