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// Set i billeder

Fjernvarme i Stokkemarke

Fastelavn i Brugsen

LF Brandsvæsen søger brandmænd i Stokkemarke

Planlægningsmøde på 
Mejerigrunden

I Keldernæs er sommerens 
cykelture startet

Vejarbejdet på Vestre Landevej
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Keldernæs

Stokkemarke
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Tjennemarke
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Bandholm

Knuthenborg

Erikstrup

Østofte

Nørreballe Pårup

Maribo
Ladegaard
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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, september 2019 er den 18. august.
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Stokkemarke vil gerne Lolland kommune –men vi 
er i tvivl om det også går den anden vej!

Forud for kommunevalget i 2017 havde vi på eget initiativ sat al information ang. 
hvordan vi borgere skulle forholde os ved valget i vores Beboerblad – bl.a. hvordan 
man gør, når man stemmer pr. brev – hvordan man fik kørsel til valgstedet osv. 

Vi er nok for godtroende – for vi havde regnet med – at kommunen ved dette valg 
ville indrykke en annonce om hvordan vi borgere skal gøre til Folketingsvalget den 5. 
juni – og vi har ikke hørt fra kommune.

Derfor har vi konkluderet, at de nok tænker, at den information borgerne i Stokke-
marke og i Lolland kommune i det hele taget, har brug for – ja, den må de se efter i 
Lollandsposten – Ekstraposten eller Folketidende.

Så derfor kære læsere må vi fra Beboerbladet redaktion henvise jer til aviserne, hvis 
der er noget I er i tvivl om ang. valget – for vi har ikke skrevet noget om det denne 
gang. 

I denne tid tales der så meget om, at vi vælgere har det lidt svært med tilliden til 
folketingspolitikkerne – for de lover et og så sker det ofte, at de gør noget andet.

Tilliden til Lolland kommune bliver også prøvet i denne tid i Stokkemarke.

Da vi i januar måned havde en debat om brugen af Kulturhuset i Stokkemarke, kon-
kluderede Lolland kommune at huset kun var belagt med 15%. 

Vi kunne ikke forstå hvordan de dog var kommet frem til det tal, for vi synes jo at 
huset bliver brugt en hel masse, fordi det er et rart sted at være for os beboere i 
Stokkemarke.

Kommunen lovede at sende en beregning af hvordan de dog var kommet frem til de 
15% - men nu omkring 4 måneder efter – har vi endnu ikke hørt fra dem....

Ja, så er det, at vi godt kan komme i tvivl om Lolland kommune vil Stokkemarkes 
beboere. 

Ellers frygter vi, at det ender med, at den eneste samlende institution som vi har i 
Stokkemarke er kirken – og selv vi er glade for vores kirke – ja, så har vi også brug 
for et Kulturhus og et Beboerblad, der fortsat bliver bragt ud til beboerne. 

Vi lever i håbet om, at Lolland kommune besinder sig og begynder at bakke op om 
alle de gode frivillige initiativer som finder sted i Stokkemarke - og vi ved jo, at kom-
munalpolitikkerne får beboerbladet, så de kan læse om alle de gode ting, der sker 
her hos os – det sørger en venlig Stokkemarke-beboer for. 

Håbefulde hilsner fra redaktøren af Stokkemarke Beboerblad.
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Stokkemarke Beboer foren ing og Mejer iudva lget :

Igen i  å r   Sankt  Hans af ten på 
       Mejer iet

KL. 18.00 : 
Velkommen! Til en hyggelig aften. !
OBS! I år skal du/I selv sørger for maden til aftenen.  
Tag egen madkurv med, eller bestil fx. smørrebrød hos Bagernen.  
Der vil også være en mindre grill, så I kan grille fx. medbragt kød.
Der er stadig borde og bænke klar til dig og din familie, men tag gerne 
selv bord og stole med.
Der bliver, som tidligere, mulighed for at købe drikkevarer til rimelige 
priser.

KL. 18.30 : 
Vi kan også i år byde på musik gennem aftenen.  
I år prøver vi noget nyt! Glæd jer til de nye musikere.

KL. 20.20: 
Båltale

KL. 20.30
Sankt Hans bålet tændes, midsommervisen 

Alle er velkommen! Kom og vær med i det store arrangement på det grønne  
  og aktive område i Stokkemarke. Mød by og område på en dejlig aften! 

Mejeriet · Vestre Landevej 291 · Stokkemarke

Arrangementet støttes af Stokkemarke Brugs
Tak til alle aktive der gør arrangementet mulig

(Spørgsmål m.m. – mail: stb@stokkemarke.dk )



Annoncør i beboerbladet... P. E. Auto// 

P. E. Auto i Søllested

P. E. Auto i Søllested har eksisteret i mange år, men nu er der kommet ny 
ejer. Poul Erik Rasmussen har nået pensionsalderen og har trukket sig 
tilbage. Værkstedet er siden 1/5 2018 blevet drevet af Kenneth Frahm.

Kenneth Frahm er 32 år gammel. Han har i sine 
yngre dage haft forskellige jobs, hvort han bl.a. har 
kørt taxa og lastbil, men i 2013 gik han i lære hos 
Poul Erik Rasmussen som automekaniker. Da han 
i 2017 var udlært  blev han hos P. E. Auto, og den 
1/5 2018 overtog han så værkstedet.

Kenneth Frahm bor i Købelev, og har ikke tænkt 
sig at flytte nærmere lige nu. Poul Erik Rasmussen 
med hustru bor jo stadig i huset ved værkstedet, 
så der er altid nogen til at holde øje med værkste-
det, når Kenneth ikke er der.

Det er dyrt at købe et autoværksted, så Kenneth Frahm har lavet en aftale 
med den tidligere ejer, der går ud på, at han lejer værkstedet af Poul Erik 
Rasmussen. De to har også et dagligt samarbejde, hvor Poul Erik Rasmus-
sen støtter på forskellig vis, og blandt andet hjælper i værkstedet ved spids-
belastning. 

Værkstedet er en mangesidig forretning. Udover at reparere biler, repareres 
mekaniske haveredskaber, for eksempel havetraktorer, ligesom der sælges 
trailere, foretages undervognsbehandling og omsyn af biler.

Alle bilmærker serviceres og repareres, og de må gerne være fabriksnye. En 
kunde mister nemlig ikke garantien på sin nye bil, når den er serviceret eller 
repareret hos P. E. Auto. 
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Annoncør i beboerbladet... P. E. Auto// 

De data, værkstedet skal bruge på nye biler, leveres af Teknicar. Et værk-
sted skal have reservedele. også dem får P. E. Auto gennem sin tilknytning 
til Teknicar, der har lager i Nykøbing Fl. Teknicar tilbyder levering 4 gange på 
en hverdag. 

Det betyder, at man på værkstedet undersøger en kundes bil, og så får lige 
præcis de dele, der er brug for indenfor et par timer, så bilen vil normalt 
være færdig samme dag, den indleveres. Og det selvom der ikke er nogen 
form for reservedelslager i værkstedet.

Ud over Kenneth Frahm er der en fast mekaniker på værkstedet, og så hjæl-
per Poul Erik Rasmussen i situationer med spidsbelastning.

Det kræver jo, at 
der er plads til fle-
re biler på værkste-
det samtidig, men 
det er der også. 
På fotoet til højre 
ses Kenneth i 
værkstedet, hvor 
der sagtens kan 
være 5 biler på en 
gang. 

P. E. Auto undervognsbehandler også biler med midlet Mercasol til at beskyt-
te undervognen. Det er normalt Kenneth, der udfører det arbejde.

Der forhandles trailere af mærket Variant på værkstedet. Den forhandling 
kræver likviditet, for forhandleren af trailere skal selv betale trailerne, når de 
leveres og inden de sælges til en kunde. De udstillede trailere hos P. E. Auto 
repræsenterer derfor en sum penge, der er betalt på forhånd. Også her støt-
ter Poul Erik Rasmusen, så trailerne sælges i et samarbejde mellem ham og 
Kenneth.

Værkstedet har Trafikstyrelsens godkendelse til at foretage omsyn. Det be-
tyder, at en kunde, der skal stille til omsyn, kan få den repareret hos P. E. 
Auto, og derefter ikke skal stille til omsyn på det sted, hvor bilen blev synet 
første gang.
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Annonce ...
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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
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Middagene bliver holdt i Hallens selskabslokaler
Billetter kan  købes i Brugsen

Med venlig hilsen
Lise Frederiksen, tlf. 41 78 46 61
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Middagene bliver holdt i Hallens selskabslokaler
Billetter kan  købes i Brugsen

Med venlig hilsen
Lise Frederiksen, tlf. 41 78 46 61  

 
   

STOKKEMARKES VENNEFORENING  
inviterer medlemmerne til  

SOMMERUDFLUGT 
Torsdag d. 20. juni 2019 

 
Afgang fra Stokkemarke Plejecenter kl. 10.00 

Blå tur på Falster og spisning på Restaurant Kongsnæs ca. kl 12.00 

Årets fantastiske menu består af gammeldags oksesteg, citronfromage og  kaffe  
 

Pris 225,00 kr. 

Tilmelding senest den 7. juni 2019 til Lise Andersen på tlf. 21 27 70 18  
eller mail lise‐kaj@mail.tele.dk 

For at deltage skal du være medlem af Venneforeningen.                                
Årligt kontingent er 50 kr. Indmeldelse skal ske til Lise Andersen. 

Vi håber mange har lyst til at deltage.  
 Vi har allerede bestilt godt vejr og høj humør. 

M.v.h. Stokkemarke Venneforening 

 

     
    



Arrangementer 
juni, juli og august 2019

Søndag den 23. juni kl. 18.00

Vi fejrer igen i år Sankt Hans aften i Blans Havn sammen med Blans Både-
klub. Der serveres helstegt pattegris med flødekartofler og salat.

Pris 135,00 kr. Børn under 12 år 65,00 kr.

Tilmelding til Karsten tlf. 40 13 83 13 eller Ruth tlf. 20 32 74 18 senest 
den 17. juni

Arbejdsweekenden den 6. og 7. juli kl. 09.00

Vi mødes i Dueslaget begge dage. Vi skal bl.a. have lagt nye fliser foran 
hoveddøren, malet udvendig, renset tagrender, ryddet op og kørt på gen-
brugspladsen.

Foreningen er vært ved et let måltid begge dage efter arbejdet.

Lørdag den 3. august kl. 14.00 Vandretur

Vi mødes ved Dueslaget kl. 14.00. Vi vandrer over Keldvigen og diget til 
Blans Havn, hvor vi drikker kaffen. Der er de sædvanlige pitstop undervejs, 
hvor foreningen byder på øl og vand.

Aftenen slutter med optænding af grill (hvis vejret tillader det) og her kan 
man tilberede sin egen mad ved Dueslaget.

Lørdag den 17. august kl. 13.00

Vi inviterer nye tilflyttere og medlemmer af beboerforeningen til grill-komsam-
men i  Beboerhuset, Godthåbsvej 7.

Formålet er at få nye tilflyttere til at føle sig velkomne og lære hinanden 
bedre at kende.

Nye beboere vil få en speciel indbydelse.

Arrangementet er gratis

Tilmelding til arrangementet senest den  12. august til Ruth Bak 

tlf. 20 32 74 18

Keldernæs & Omegns Beboerforening

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 
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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 Christian H.Rasmussen 60 51 59 65 blanshaven@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 Jørgen Rasmussen 42 19 11 11 rosengaarden77@gmail.com

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 

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

Cykelturene blev startet den 24. april, her er nogle stemningsbilleder.

Herunder til venstre kaffepause i Blanshaven,

og herunder til højre et foto fra cykelturen til Ugleholdt.
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Stokkemarke Beboerforening

Ok benzin-kort

Har du i forvejen et OK-benzin-kort så vær opmærksom på, at der er 
indgået en sponsoraftale mellem Stokkemarke Beboerforening og 
OK. 

Der vil således tilfalde Beboerforeningen et beløb pr. liter du tanker, 
når du anvender OK-kortet.

Det eneste det kræver er, at dit kort bliver registreret som sponsor-
kort, at du kontakter OK på tlf. 89322235 og opgiver nr. 781976. 
eller Kaj Andersen 2162 8405 eller Solveig Clausen 2278 2638.

Er du ny OK-kunde, så husk at få kortet registreret som sponsorkort.

Husk også at du støtter såvel Brugsen som Beboerforeningen, hvis 
du tanker i Stokkemarke, selvom aftalen gælder for alle OK-tanke.

Stokkemarke Beboerforening

Grillarrangement i Brugsen... ///Stokkemarke Beboerforening ... // 
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 Stokkemarke

Grillarrangement i brugsen afholdes fredag d.9. aug.2019 
kl.17,00

Reserver dagen allerede nu.

Vi lægger igen i år op til en aften med masser af velsmagende gode 
grilltilbud, som vil blive tilberedt af vores selvudnævnte grillmestre.

Nærmere om arrangementet meddeles senere. 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen



Dagli’ Brugsen i Stokkemarke...// 
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På Stokkemarke Dagli’Brugs’ generalforsamling den 9/4 fremlagde 
formanden, Egon Jakobsen, beretning for Brugsen. 

Han fortalte bl.a., at Brugsen er meget opmærksom på sine udgifter. Året 
2018 gav et lille overskud, men det var ikke stort nok til, at bestyrelsen tør 
kaste sig over de forbedringer, man ønsker.

I årets løb er der dog opsat LED lys i Brugsen, og den gule lade er revet ned, 
så på trods af den stramme økonomi, gør bestyrelsen, hvad den kan.

Blandt de forbedringer, bestyrelsen kunne ønske sig, er et nyt indgangsparti, 
forbedring af isoleringen på loftet over butikken, og ventilation på lageret. 
Desuden byder tankanlægget på udfordringer. Underlaget på OK tanken skal 
renoveres inden udløbet af år 2023. Arbejdet forestås af OK, så er det dem 
der beslutter, hvornår dette igangsættes. 

Desuden ved bestyrelsen, at der i 2020 sker en ændring af ferieloven som 
betyder at brugsen det ene år skal indbetale – eller have stående som skyl-
digt beløb til Feriefonden - et beløb på ca. kr. 300.000 ekstra.

Desuden er COOP begyndt at investere i nyt IT-system. Det kan ses hver 
måned i driftrapporten og betyder en øget udgift for brugsen i Stokkemarke. 

Og Den generelle udvikling i Stokkemarke smitter helt naturligt af på udvik-
lingen i brugsen. Bestyrelsen har naturligvis drøftet, om de kunne gøre no-
get for at bidrage positivt med diverse tiltag, men at stoppe udviklingen med 
bl.a. fraflytning, er en kamp op ad bakke.  Bestyrelsen har desværre ikke 
fundet nogen mirakelkur for det, ud over at forsat kunne tilbyde beboerne en 
god butik med konkurrencedygtige priser.

Formanden gjorde opmærksom på, at det ikke fremmer den lokale udvikling, 
at politikerne med regnearket i hånden ser en centralisering som eneste 
økonomiske mulighed for at drifte aktiviteterne. 

Formanden opfordrede alle til at handle i Brugsen. For det er den eneste 
måde at sikre, at Stokkemarke også i fremtiden har en lokal Brugs.

Uro i COOP.

Formanden fortalte også om en strid, der har været internt i COOP, og som 
bl.a. indebar, at formanden for COOP forgæves blev forsøgt væltet. Årsagen 
var, at der blev truffet for mange beslutninger, som de enkelte Brugser ikke 
havde indflydelse på. Det var de selvstændige brugsforeninger, som førte 



Dagli’Brugsen i Stokkemarke...// 
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an i forsøget på at vælte formanden. Selv om det ikke lykkedes, er det dog 
indtrykket, at man fra centralt hold er blevet klar over at man nok skal til at 
tale mere sammen, inden de store beslutninger træffes. 

I Coop er der i det forløbne år lukket omkring 80 butikker heraf også en lille 
håndfuld selvstændige underskudsgivende forretninger. Alt andet lige bety-
der det, at man er færre til at dele udgifter til f. eks. IT. Så det har økono-
misk betydning for alle i Coop når der bliver lukket en butik.

Den lokale Brugs

Der sker heldigvis også glædelige ting i Brugsen i Stokkemarke. I somme-
ren 2018 blev afholdt et grillarrangement i gården. Det var en succes med 
deltagelse af ca. 75 medlemmer. Arrangørerne var tilsmilet at et godt vejr 
hvor solen skinnede og hvor brugsens gode grillretter kom til sin ret. 

Som traditionen foreskriver, så har Brugsen igen i året løb afholdt det sæd-
vanlige fastelavnsarrangement med deltagelse af ca. 40 børn. Op til jul var 
der som tidligere år en dag med gløgg og æbleskiver, hvor julemanden ud-
delte godteposer til børnene. Og så har Coop løbende i årets løb planlagt 
uddeling af smagsprøver af diverse varer. Også her har bestyrelsen været 
med.

Som noget nyt vil Brugsen til efteråret prøve med et bankospil i Kulturhuset. 
Tilslutningen og fremtiden må afgøre, om det er noget, som skal vare ved.

Formanden sluttede sin beretning med at rette en særlig stor tak til alle 
dem, som med deres handel er med til at sikre brugsen en forsat eksistens, 
og han lovede, at bestyrelse og personale vil arbejde for at Brugsen forbliver 
et godt sted at handle, og vil leve op til den tillid, kunderne viser. 



Konfirmandjubilæum...// 

50-års konfirmationsjubilæum
Lørdag d.13. april var vi 17 kvinder og mænd, der havde sat hinanden stævne i 
Stokkemarke Kirke for at fejre, at det på denne dato var 50 år siden, vi blev kon-
firmeret af  provst Davidsen. 
Vi startede dagen med at gense kirken indvendig, hvor vi også fik taget et fælles 
foto med alle fremmødte. 
Det var begrænset, hvad vi hver især kunne huske fra selve konfirmationen, 
men mange kunne huske, at det nærmest havde været snestorm den dag.
Efter besøget i kirken gik vi over i konfirmandstuen, som vi godt kunne genkende 
til trods for eftertidens renoveringer. Forskellige minder dukkede op, mens vi 
stod i lokalet. Bl.a. kunne de fleste af os huske, at provstens kone og til tider 
også mor overværede undervisningen af os. Hvorfor de var tilstede fik vi aldrig 
at vide.
Da vi var færdige i konfirmandstuen fortsatte vi til et lokale i hallen.
Her spiste vi frokost og drak kaffe, mens minderne, og hvad der ellers var sket i 
løbet af de sidste 50 år blev vendt.
Timerne fløj afsted, og vi hyggede os i hinandens selskab. 
Da vi skiltes, var vi enige om, at vi skulle samles igen - måske om et par år.

Maria Metelmann

Øverst fra v.: Susanne W.Jørgensen (Jensen), Benny Larsen, Allan Kristiansen, Bent 
Ole Jørgensen, Hans Erik Hansen, Jan Baltzer, Søren W. Jensen.
Midten fra v.: Birthe Johansen (Jørgensen), Bente Kristiansen (Jensen), Annette Clau-
sen, Bente Fornitz, Bente Bentsen (Henriksen), Gerner Hovmand.
Forrest fra v.:Connie H.Larsen (Hansen), Dorte Rasmussen(Andersen), Gurli Bentø 
(Christiansen), Maria Metelmann.
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Program 2019/2020

29. August. Dagtur til Fejø. Medlemmer informeres direkte om tidspunkter 
og pris. 

Vi besøger Kernegården som dyrker økologisk frugtavl og producerer b.l.a. 
Cider og Æblemost. Familien driver også bondegårdsferie og har en fin gård-
butik. Her må vi spise vores medbragte madpakker.

Senere skal vi kigge på Den gamle mølle, her drikkes eftermiddagskaffen. 

26.September Høstmarked. Kl 19.00

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.

31. Oktober kl 19.00

Denne aften står i musikkens tegn. Erik Steffensen underholder med guitar 
og sang. Vi synger med så godt vi kan.

28. November kl 18.30

Grønkålsaften, lige som vi plejer. Mad, sang og hygge. Husk du er automa-
tisk tilmeldt hvis du har købt på høstmarkedet og skal afmelde hvis du er 
forhindret.

Vi vil gerne bede om en lille pakke til lotteri.

30.  Januar kl 19.00

Vi skal ’ud af huset’ og besøge  ”Den glade amatør” Helle Christensen på 
Kragsminde, Keldernæsvej 33.

Hun har lavt hestestalden om til stort værksted og binder alt i naturmateria-
ler og blomster til skønne kreationer. 

Spændende hvad hun vil glæde os med i denne mørke vintermåned.

 Stokkemarke Husholdningsforening, program... 

Stokkemarke Husholdningsforening

// 
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 Stokkemarke Husholdningsforening...// 

Stokkemarke og omegns Husholdningsforening

27. Februar kl. 19.00

Lisbeth Bælum, ”Mit liv i Østen” fortæller og viser billeder.

Har boet med sin mand i den Kinesiske millionby Shanghai fra 2002 til han 
døde i 2006. Herefter rejste hun hjem.

26. Marts kl 19.00

Thereses Køkken fra Rødby kommer og giver os inspiration til lækker mad 
på påskebordet. Mon ikke der bliver nogle lækre smagsprøver.

23. April kl. 19.00

Generalforsamling. Vi starter med lidt at spise, derefter generalforsamling.

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

Frivillige på tu med Plejecentrets beboere
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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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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

22



Eric Steffensen ...// 

De holder, hvad de lover og rydder pænt op.

Lige nu er der krig på at besætte alle lygtepæle og master 
i næsten hele Lolland Kommune, og årsagen ved vi jo alle 
– der er 2 meget vigtige valg, der skal overstås, d. 26. maj 
er det EU valget, det drejer sig om, og d. 5. juni på Dan-
marks Grundlovsdag er det folketingsvalget, der afvikles.

Jeg har nu set rigtig mange plakater her i området, hvor 
mange politiske reklamer fortæller om de fortræffelig-
heder, man som dansker kan forvente, hvis man netop vil stemme på et 
bestemt parti eller person. Der skal foretages mange personlige valg, før det 
endelige kryds bliver placeret på stemmesedlen i den ”private” stemmeboks.

Efter mange overvejelser med hensyn til plakaternes løfter, kunne jeg være 
fristet til at stemme på Cirkus Baldoni og hvorfor, vil nogle spørge. Jo, de gen-
nemfører, hvad de lover i deres program, de rydder pænt op efter sig og så 
kalder de en klovn for en klovn.

Det er selvfølgelig blot en tanke, jeg har gjort mig, for det er ikke det, jeg gen-
nemfører. Siden mit 18. år, hvor jeg fik stemmeret, har jeg stemt til alle de 
valg, der har været udskrevet. Det er ikke altid gået, som jeg forventede af 
det parti, jeg stemte på, og det vidste jeg egentlig godt, da det er de partier, 
der kan tælle til et flertal, der gennemfører de kompromisser, som det ofte 
bliver til.

Jeg er ikke af den grund blevet skuffet, men har i mit stille sind glædet mig 
over, at vi Danmark har ret til være med til at bestemme, hvilken retning, vort 
land skal sigte efter. Vi har som danske statsborgere valgret, som mange 
bare betragter som en selvfølgelighed, hvilket ikke er tilfældet i flere lande. 
I disse lande er det ofte en diktator eller anden stærk person, der har taget 
magten over folket og med et stærkt militær presser og undertrykker befolk-
ningen, således at andre meninger end den officielle er forbudt og kan med-
føre hårde straffe, flere år i fængsel eller dødsstraf. 

Tænk blot på Sydafrika, hvor en veluddannet sagfører og antiapartheidaktivist, 
Nelson Mandela (1918 – 2013), sad i fængsel fra 1962 til 1990, fordi han 
ønskede, at alle skulle være lige. 

Vi er nødt til at huske, at lighedsprincippet og den kultur og de traditioner, 
vi er vokset op med, er værdier, som vi bør forsvare, da disse er vort livs- og 
eksistensgrundlag. Det er ikke en selvfølgelighed, vi har disse rettigheder. De 
er opnået gennem fælles kampe om fælles mål.  

Eric Steffensen
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Annonce ...

- mod rust

4930 Maribo
54 75 76 77
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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

hatten.dk



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

Maribo - tlf. 5478 31 00
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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.



Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening

Sommerudflugt 2019
Sejltur på Maribosøerne

Tirsdag den 23.  juli 2019 kl. 11.00
Vi mødes ved anløbsbroen ved Maribo domkirke.
Anemonen venter os, vi skal ud at sejle, og vi har båden helt for os selv. 
Undervejs på den 2 timer lange tur serveres en picnicpose med alskens 
lækkerier fra restaurant Bangs Have. Posen indeholder foruden maden også 
tallerken med bestik. Foreningen er vært ved drikkevarerne (øl og soda-
vand). 

Deltagelse i turen koster 250,- kr.

Tilmelding til Hanne Jacobsen tlf. 28 26 07 60, fra den 11. juli til den 18. 
juli Mellem kl. 09.00 og 11.00.
(tilmelding via indtaling til telefonsvarer accepteres ikke)

Løvfaldsudflugt 2019
Stegte ål

Den 17. september 2019 kl.12.00 fra Toftevej

Igen skal vi til Guldborg, Lagunen kan også i år servere stegte ål med tilbe-
hør. Det er vi mange der glæder os til.
Nærmere introduktion er næppe nødvendig.
Medlemmer der gerne vil deltage, men ikke har lyst til ål, har mulighed for at 
bestille noget andet.  

Forventet hjemkomst kl. ca. 16.30

Deltagelse i udflugten koster 250,- kr.

Tilmelding til Hanne Jacobsen, tlf. 28 26 07 60, fra den 4. sep. til den 10. 
september mellem kl. 09.00 og 11.00.
(tilmelding via indtaling til telefonsvarer accepteres ikke)

Til Sommerudflugt er der mulighed for ikke selvkørende medlemmer at 
aftale køremulighed. Ved tilmelding oplyses om ønsket til kørsel og telefon-
nummer så vil I blive kontaktet.
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Generalforsamling 2019    
   
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 14.00 

Referat:

1. Valg af dirigent.   
 Lønning Christoffersen valgt

2. Valg af stemmetællere.   
 Ingen 

3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden.  
 Beretningen godkendt  

4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren.        
 Regnskabet godkendt                 

5. Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag.  
 Ingen indkomne forslag.
 Kontingentet fastsat til 150,-

6. Valg af formand   
 Ivar Eliassen valgt 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant 
 Hanne Jacobsen, Annelise Vestergård og Niels Mathiassen valgt til besty-
 relsen
 Kirsten Vammen valgt til suppleant

 Valg af revisor og revisorsuppleant
 Birger Nordsund valgt til
 revisor
 Ingeman Kjæp valgt til 
 suppleant

8. Eventuelt  
 Intet

Bestyrelsen:
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
Kirsten Vammen tlf. 30 58 76 92

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Datoer for arrangementer i sæson 2019 – 20

2019. 1. okt. – 15. okt. – 29. okt. – 12. nov. – 26. nov. – 10. dec. 
2020 7. jan. – 21. jan. – 4. feb. – 18. feb. – 3. marts – 17. Marts
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Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening

Formandens beretning for 2018

2018 har været et anderledes år, ungdomsklubben er lukket og kommunen overvejer 
hvad der skal ske med bygningen her.

I løbet af 2018 har vi haft mange aktiviteter. 

Foråret startede i Gedser ved den gamle remise, 

Sommerturen gik til Fakse kalkbrud, bussen havde tilladelse til at køre helt ned i 
bruddet. Varmen satte en stopper for den helt store aktivitet. I Fakse Ladeplads fik 
vi en dejlig frokost 

Løvfaldsudflugten gik endnu engang til Lagunen i Guldborg, der var kommet nye vær-
ter så vi var meget spændt på hvordan de klarede at forsyne os alle med stegte ål. 
Det gik faktisk rigtigt godt.

Efteråret startede i kirken. underholdning i Kulturhuset, Peder Kistrup fortalte meget 
interessant om sit liv. I januar fylder han 70 år og skal forlade sit embede og flytte 
fra præstegården.

De næste aktiviteter var musikalsk underholdning, både Bandholm Husmandsorke-
ster og Erik Steffensen gjorde det rigtigt godt. Siden banko og en fortælling om den 
magiske verden under polarcirklen.

Julefrokosten var også i 2018 et tilløbsstykke.

2019 startede med medbragt mad og pakkefest, som sædvanlig fik foreningen en 
del penge ud af det, TAK.

Vestlollands visevenner kom og spillede. Bankospil havde vi også. Aase Helvig Povl-
sen fortalte om de mange stede hun havde boet på Lolland, et anderledes foredrag, 
måske havde vi forventet noget andet.

Så blev det fastelavn, Per Jacobsen underholdt os, som sædvanlig en god dag.

Så er der fremtiden.

Det er i dag umuligt at sige hvad der sker med Kulturhuset. Kan vi fortsat holde vo-
res aktiviteter her eller vil kommunen finde et andet sted til os. Afgørelsen træffes 
her før sommerferien, men den gælder først fra 2020. Julefrokosten er altså reddet.

Om lidt er der formandsvalg, og selv om jeg genopstiller, så er det med den tilføjelse 
at jeg ikke fortsætter som formand hvis vi skal flytte til lokaler ved sportshallen. Der 
vil så blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor jeg trækker mig. I må 
så ud og finde en anden formand.

Kommunen har for 2019 nedsat vores tilskud meget, i stedet for 25.000, - kr. har vi 
fået bevilget 12.000.-kr. Det vil nødvendigvis have indflydelse på vores økonomi. Til 
sidst vil jeg gerne  takke alle jer for et godt år og ikke mindst bestyrelsesmedlem-
merne for deres store indsats, uden jeres hjælp var det ikke lykkedes. Jeg kan med 
mit vejr desværre ikke selv hjælpe ret meget, så I er helt uundværlige for os alle.
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// SUF’s Venner ...
29

Generalforsamling 

Vi har haft vores årlige generalforsamling. Ud af bestyrelsen gik Susanne 
Hertz. Vi siger mange tak for det arbejde, hun har lagt hos bestyrelsen. 
Stina Jacobsen kom ind i stedet for Susanne, det er vi rigtig glade for. 

Forårsfest

Vi afholdte jo forårsfest i starten af marts. Det gik rigtig godt, og vi hyggede 
os og havde en god fest. Det var dejligt at vi kunne melde udsolgt af billet-
ter, og vi siger mange tak for den store opbakning vi fik. 

Præmiewhist 

Vi har afsluttet præmiewhisten for i vinter, hvor vi har haft en pæn opbak-
ning. Tak for det, og tak til Hanne for hjælpen. Vi starter op igen efter som-
meren, den 10/9 kl 18:30 i kulturhuset. 

Keglespil

Nu er det ved at være tid til at afholde keglespil igen. Det foregår igen i år 
på hallens parkeringsplads, lørdag den 15/6 kl 13:00. Vi håber på stor op-
bakning, og vi glæder os til at se jer. Vi begynder også at sælge lodder, så vi 
håber at I vil tage godt imod vores sælgere når de kommer rundt. 

Til sidst vil vi ønske alle en rigtig god sommer.

S.U.F´s bestyrelse:
Formand: Jette Ellehammer
Næstformand: Lykke Larsen
Kasserer: Lene Ellehammer
Stina Jacobsen

Bente Mikkelsen
Theis Jacobsen
Melanie Ellehammer

SUF’s Venner - siden sidst

Fra cykelturene i Stokkemarke



Badmintonklubben ... /// Flagalle ...   // 

5 juni Grundlovsdag

9. juni Pinsedag

Sept. Høstfest

Flagalleen opsættes i 2019:

Stokkemarke Badmintonklub
Stokkemarke Badmintonklub har nu sluttet sæsonen, og som altid blev det 
med et brag af et klubmesterskab. Årets klubmestre i herre -double blev:

•	 Sv. Aage Vammen og
•	 H. C. Højbjerg Hansen.

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

Vi har haft en fin medlemsfrem-
gang i år, som vi håber fortsætter.

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.
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Det sker her ... // 

Det sker i Stokkemarke!
Søndag den 16/6 kl. 1000: Gudstjeneste på Blans havn med efterfølgende 
kaffe og kage. ( Se kirkebladet)

Torsdag den 20/6 kl. 1000: Sommerudflugt ved Plejecentrets venner. 
Deltagelse kræver medlemskab 
af Venneforeningen. Alle kan være 
medlem, prisen er 50 kr. om året. 
(Se side 11)

Søndag den 23/6 kl. 1800: Sankt 
Hans aften på Mejerigrunden. (Se 
side 5)

Søndag den 30/6 kl. 1000: Indsæt-
telse af ny præst med efterfølgende 
arrangement i Kulturhuset. (Se kirke-
bladet)

Fredag den 9/8 kl. 1700: Grillarran-
gement i Brugsen (Se side 15)
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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:
6. juni
7. juni 
8. juni 
9. juni


