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// Set i billeder
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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, december 2019 er den 17. november.
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Arbejde på Bar2

Petanqueklubben hygger
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Stokkemarke Beboerforening ... Juletræstænding// 

Juletræstænding 
 

Lørdag den 30. Nov. 2019 kl. 16.00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra kl. 15.00 kan der købes  
æbleskiver og gløgg  

ved Juletræet 
Vi håber, at julemanden kommer i sin 
kane igen i år og tænder juletræet 

 

   Stokkemarke Beboerforening 
 

Gudstjeneste for børn og barnlige sjæle
Forud for juletræstændingen er der gudstjeneste for børn og barnlige sjæle 
kl. 1400 i Stokkemarke kirke, efterfulgt af juleklip i konfirmandstuen. Alt 
sammen tilpasset, så alle kan være med til juletræstædingen kl. 1600.

Stokkemarke lige nu
I september 1996 blev det første Stokkemarke Beboerblad udgivet. Selv 
om det ikke er en rund fødselsdag, vi fejrer, så er det dog værd at bemærke 
som et tegn på, at frivillige stadig kan få ting til at fungere i sognet.

Beboerbladet har udviklet sig fra et sort/hvidt blad til et blad i farver og 
med en hjemmeside som supplement til foreningernes lokale information. 
Og i de 24 år, bladet har eksisteret har byens foreninger, hallen, vandværket 
og kirken trofast støttet bladet med økonomi, artikler og fotos, ligesom vore 
annoncører har været mange og trofaste.

Hjemmesiden blev nævnt ovenfor. Netop den skal gennemgå en revolution 
i en kommende tid. Det er beskrevet i dette blad på side 16, hvor vi også 
efterlyser nye kræfter. Bladet skal nemlig bruge en webredaktør, som bliver 
en central figur i bestyrelsen, og som får en altafgørende rolle i forhold til 
hjemmesiden. Om vi finder den webredaktør, bliver endnu en test af, om vi 
stadig kan skaffe frivillige til at udføre professionelle opgaver i vores lokale 
område. Vi i bestyrelsen tror på det.

Opbakningen til den nye hjemmeside har også været stor. Der søges et til-
skud fra Lolland Kommunes Landsbypulje til siden, og ansøgningen skrives 
af Beboerbladet, Beboerforeningen, menighedsrådet og Hallens Fond i for-
ening. Endnu et tegn på, at vi kan holde sammen, når det gælder.

Stokkemarkes veje og rabatter er blevet hele igen efter at arbejdet med 
fjernvarmeudgravningerne er afsluttet. Det føles rart, for en opgravet by er 
ikke noget kønt syn. Selv om det er vemodigt at miste vores lokale fjernvar-
meværk, så ser den nye leverandør ud til fuldt ud at leve op til den hidtidige 
standard.

Det ser også ud til at gå godt på en anden front. En række huse i Stok-
kemarke, som har stået til salg længe, er blevet solgt. Det pynter bestemt 
også på byen, at der er blevet færre huse med tilgroede haver og uden no-
get i vinduerne. Lad os håbe, at der er tale om en blivende tendens, for der 
er stadig ledige huse til salg i Stokkemarke området.
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Annoncør i beboerbladet... Bar2// 

Bar2

Annoncør i beboerbladet... Bar2// 

Straks efter opkøbte Bar2 forkromningsvirksomheden på V. Henriksensvej i 
Maribo og en virksomhed på Rukanvej i Nakskov, der dengang og nu laver over-
fladebehandling af stålprodukter, d.v.s. maling og stål- og glasblæsning Alle 3 
produktionssteder fungerer stadig, så Bar2 er beliggende på 3 adresser. 

Hvorfor navnet Bar2?

Da Bar2 skulle oprettes, var det egentlig meningen, at virksomheden skulle hed-
de Barto. Det betyder ”stål” på Esperando (et internationalt kunstsprog, som 
ikke stammer fra noget andet kendt sprog). Det navn forekom dækkende, men 
der opstod problemer med registreringen af navnet. Det var imidlertid muligt at 
registrere virksomheden under navnet Bar2. Så det blev sådan.

En velkonsolideret virksomhed

Ved overtagelsen var der en enkelt stor kunde, som stod for op mod 85% af 
virksomhedens produktion. Det gjorde virksomheden sårbar, og i årene, der er 
gået, er kunderne blevet flere og mindre. Det betyder, at virksomheden kører en 
meget stabil produktion. Det ses på regnskabet. Siden Bar2 startede i 2010 
har der hvert år været positive tal på regnskabets bundlinje.

Når man bliver vist rundt i virksomheden ses det tydeligt, at der produceres 
mange og meget forskellige komponenter. Nogle ganske små og enkle, andre 
komplicerede og med mange elementer i. Der bruges en lang række forarbejd-
ningsmetoder. Der svejses, slibes, presses og bukkes. Og så anvendes laser-
skæring, som er en metode, hvormed man kan skære meget præcist i metallet 
og uden at opvarme det, så det bliver misfarvet.

Virksomheden har ca. 35 ansatte på de 3 adresser, og fremtiden tegner lyst og 
sikkert. Steffen Bak fortæller, at der ikke er planer om at sammenlægge virk-
somhedens produktion og dermed nedlægge en eller flere af de 3 adresser. Det 
giver lidt transport med 3 adresser, men en sammenlægning er dyr.

Bar2 er annoncør i Stokkemarke Beboerblad, men mange ved formentlig 
ikke, hvad bar2 er for en virksomhed, og hvad de tjener deres penge med. 

Derfor tog Beboerbladets 
medarbejder til virksomhe-
den i Nakskov, hvor Steffen 
Bak, som er medejer af virk-
somheden og bosat i Stokke-
marke, fortalte om og viste 
rundt på virksomheden. Han 
ses på fotoet til højre foran 
virksomhedens facade.

Og hvad er det så for en 
virksomhed? Steffen Bak 
havde et kort svar. Bar2 er 
underleverandør vedrørende 
alt i stål. Underleverandør 
betyder, at man fabrikerer dele, som indgår i andre virksomheders produkter. Alt 
i stål skal forstås helt bogstaveligt, d.v.s. jern, rustfrit stål, galvaniseret stål, og 
så aluminum.

Bar2 laver blandt meget andet metaldele til designerstole, f.eks. for fa. Fritz 
Hansen, dele til insustribageovne til bl.a. fa. Meincke og kabinetter til homo-
geniseringsanlæg. Men der produceres også dele til en længere række andre 
producenter i både ind- og udland. 

ca  35% af virksomhedens produktion går til eksport. Modtagerlandene er man-
ge, men Polen, Kina og USA kan nævnes som nogle af de vigtige.

Virksomhedens start

Bar2 har historie tilbage til virksomheden Nakskov Stålindustri, som startede i 
1965, og lå på Sandvikenvej 3 i Nakskov, hvor Bar2’s nuværende administration 
og en stor del af produktionen ligger. Nogle få år efter årtusindeskiftet blev virk-
somheden opkøbt af af en ny ejer sammen med en række andre virksomheder. 
Ideen var at samle og effektiviseree produktioner, administration og salg.

Det gik bare ikke, for i 2010 gik ejeren konkurs. Det gav de 
nuværende ejere mulighed for at erhverve virksomheden. 
Søren Slot Jensen, som da var direktør på forkromnings-
virksomheden i Maribo, valgte sammen med Per Hansen 
og Steffen Bak at oprette et aktieselskab, hvor kun de 3 
ejer aktierne, og overtage virksomheden.
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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



Middagene bliver holdt i Hallens selskabslokaler
Billetter kan  købes i Brugsen

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

Besøg på Nakskov Sukkerfabrik. 

Stokkemarke Beboerforening inviterer til rundvisning på Nakskov Sukkerfabrik 

Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 13.00 

Der arrangers fællestransport med afgang fra Brugsen kl. 12.30. 

Da max. 30 personer kan deltage i en rundvisning er tilmelding nødvendig. 

Kørestol‐ og rolatorbrugere samt gangbesværede kan desværre ikke deltage. 

Min. alder er 14 år. 

Der anbefales ”robust” fodtøj og i øvrigt fornuftig påklædning. 

Varighed for et besøg er ca. 2½ time incl. en filmforevisning. 

Besøget er gratis. 

 

 

 

Tilmelding til besøget skal ske på tlf. 2042 5203 – 5471 1132 senest 27/10 2019 

Velkommen til et interessant fabriksbesøg. 

Stokkemarke Beboerforening 

Stokkemarke Beboerforening... Virksomhedsbesøg// 
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Arrangementer i 
september, oktober og november 2019

Søndag den 8. september kl. 13.00 søndagsfrokost

Sild, æg, fiskeret, hotwings, frikadeller, lun leverpostej, salat, ost og kiks, 
kaffe.
Pris 70,00 kr. Tilmeld senest den 2. september til Ruth tlf. 20 32 74 18

Torsdag den 3. oktober kl. 19.00 starter EDB – undervisning

med Hans Henrik som underviser, næste gang den 7. november.
Det koster 25,00 kr. for medlemmer.

Samme dag fortsætter vi med jydewhist, hver 14. dag. De næste datoer er 
den 17. og 31. okt. 7. og 21. nov.
Nyt i år er ”Læg til syv”
Spillet består af 6 runder, I de første 5 runder gælder det om at få så få 
stik som mulig. Hver runde har en opgave som : færrest mulig stik, færrest 
klør stik, undgå konge osv. Runde 6 afslutter spillet med en fælles kabale, 
hvor den samlede vinder af alle 6 runder er den, der først får lagt alle sine 
kort. Der kan være 3,4,5,eller 6 spillere. Begge kortspil med Christian som 
underviser.

Lørdag den 12. oktober kl. 10.00 til 16.00 loppemarked

i Beboerhuset Godthåbsvej 7 Keldernæs.
Der vil blive solgt kaffe og kage, pølser med brød.
loppeeffekter kan afleveres i Beboerhuset, Godthåbsvej 7, Keldernæs.
Kontakt en fra bestyrelsen.

Lørdag den 23. november kl. 18.00 julefrokost

Maden kommer fra Dannemare forsamlingshus
En slags sild med karrysalat æg og tomat. 
Fiskefilet med remoulade og citron.
Gravad laks med rævesauce.
Tarteletter med høns i asparges. 
Æbleflæsk.
Grønlangkål, flæsk og pølse.
Ris a la mande med kirsebærsauce. Kaffe.

Pris 170,00 kr. Tilmeld senest den 18. november til Ruth tlf. 20 32 74 18
Denne aften vil der blive solgt amerikansk lotteri.

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Søndag den 1. december kl. 15.00 juletræstænding

Vi mødes ved Dueslaget. Går derpå over og tænder juletræet.
Bagefter serveres gratis gløgg og æbleskiver i Dueslaget

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 

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

Cykeltur til Stokkemarke Hestehave
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     Stokkemarke

Brugsen inviterer medlemmer og kunder til
bankospil i Stokkemarkehallen

torsdag d. 24. okt. 2019 kl. 19,00.
Reserver dagen nu og læs nærmere om arrangementet 

i brugsen senere.
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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

Stokkemarke Badmintonklub
Badmintonsæsonen begynder 2. september.

Efter sidste sæsons store medlemsfremgang kan vi konstatere, at ketcher-
ne også bliver svunget livligt i Stokkemarke.

Vi er dog ikke flere, end at der også er plads til DIG.

Vi har timer i Stokkemarkehallen mandag fra 16.00 – 22.00 og onsdag fra 
17.00 til 22.00. Det koster kun 300 kr. for spille en hel sæson (1 time om 
ugen) og en yderligere ugentlig time kan tilkøbes billigt. Er du under 18, er 
det endnu billigere – ring til Klaus.

Hvis du ikke har nogen at spille med, vil vi gerne hjælpe dig med at finde 
en single- eller doublemakker, så der er vel 
ingen undskyldning for ikke at komme i gang, 
vel?

Klubbens kontaktperson (og formand) er Klaus 
Christensen på telefon 30 27 12 04.

H. C. Højbjerg Hansen
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Stokkemarke Beboerblad ...// Stokkemarke Beboerblad ... /// Plejecentrets Venner// 

Stokkemarke Beboerblad får ny hjemmeside
Den har vi brug for hjælp til. Vi søger en webredaktør, og beder vore læsere 
om hjælp til at finde en ressourceperson, der kan være webredaktør.

Den nye webredaktør skal helst bo i eller i nærheden af Stokkemarke, men 
det vigtigste er, at han eller hun har lyst til at være med til at forme www.
stokkemarke.dk som foreningernes lokale formidlingscentrum, og som si-
den, hvor hele Stokkemarke sogn med dets mange foreninger og resterende 
forretningsliv og myndigheder, tegnes på den bedst mulige måde.

Om den nye hjemmeside

Beboerbladets nye webside bliver bygget i et system, der fastlægger sider-
nes udseende, herunder menuers udseende, farvevalg og den grafik, der går 
igen på alle sider.

Hver af foreningen Stokkemarke Beboerblads medlemmer og støttemedlem-
mer får deres eget afsnit af siden, som de selv kan opdatere. Det fungerer i 
praksis sådan, at der på forsiden er et link til foreningens hjemmeside. Føl-
ger brugeren det, kommen han til foreningens side.

På foreningens hjemmeside opdaterer foreningen selv alt stof, lægger bille-
der op, og sletter gammel tekst. Opdateringen sker direkte på hjemmesiden 
ved brug af et simpelt tekstbehandlingssysten (noget i retning af Microsoft 
Word, bare langt mere simpelt og med langt færre faciliteter).

Foreningens afsnit af hjemmesiden vil få sit eget password, så kun forenin-
gens webredaktør (og Beboerbladets jf. nedenfor) kan ændre på siderne. 

Foreningen behøver naturligvis ikke bruge siden, hvis den f.eks. har en an-
den hjemmeside.

Om økonomi

Det er tanken, at Beboerbladets medlemmer ikke skal betale for hjemme-
siden, men Beboerbladet har kontakt med nogle få medlemmer/foreninger, 
som er villige til at støtte den nye hjemmeside økonomisk.

Beboerbladet søger i samarbejde med Stokkemarke Beboerforening, Menig-
hedsrådet og Stokkemarkehallens Fond Lolland Kommunes Landsbypulje 
om tilskud til siden. Der vil være en egenbetaling, som betales af Stokke-
marke Beboerblad, Beboerforeningen og måske en eller to mere.

Webredaktør

Beboerbladet har behov for en webredaktør. Hans eller hendes opgave bliver 
opdatering af Beboerbladets del af siden, teknisk bistand til foreningerne og 
fejlretning.

Webredaktøren vil derfor (som den eneste) have adgang til hele hjemmesi-
den, altså også til alle foreningernes dele af siden.

Webredaktøren skal arbejde frivilligt (uden løn), og vil blive medlem af Bebo-
erbladets bestyrelse.

Beboerbladets bestyrelse beder foreningerne spørge blandt egne medlem-
mer, om der er en, der kunne tænke sig at påtage sig opgaven. Men webre-
daktøren behøver ikke være medlem af en forening.

Bestyrelsen for Stokkemarke Beboerblad

Stokkemarke Plejecenters Venner

Afholder 

julefrokost onsdag den 4. december kl. 12, 

hvor der også vil være underholdning.

Tilmelding til Lise Andersen, telefon nr. 21 27 70 18

Nørregadeteatret opfører
Dødsdansen

Spilledage: 9., 10., 11., 12. og 13 oktober
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Program 2019/2020

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

Grønkålaften, lige som vi plejer. Mad, sang og hygge. Husk du er automatisk 
tilmeldt hvis du har købt på høstmarkedet og skal afmelde hvis du er forhin-
dret.

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

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.

 Stokkemarke Husholdningsforening, program... Sankt Hans i Stokkemarke ...// 

Sankt Hans i Stokkemarke
Traditionen tro blev der holdt Sankt Hans aften på Mejerigrunden i Stok-
kemarke. I år kunne der ikke købes mad, men det så ikke ud til at påvirke 
deltagerantallet, for omkring 70 personer var mødt op med medbragt mad 
og godt humør.

Første del af musikken blev i år leveret 
af bandet ”Leftover”, der kender hinan-
den fra Maribo Musikskole. 

På fotoet ses fra venstre mod højre:
Freja Svale. Sofie Linnet, Philippa Keller  
og Gustav Fredensborg.

Derefter spillede Emil Olsen, som også kom-
mer fra Maribo Musikskole, og spillede på el-
klaver. (Foto til venstre)

Årets båltale blev holdt af Bent Mortensen

Og så blev bålet tændt. Vejret var godt, varmt, 
men ikke som året før, hvor der var afbræn-
dingsforbud på grund af tørke. Så bålet blev 
tændt, og heksen sendt afsted.

Det var endnu en dag i Stokkemarke med fællesskab, arrangeret af frivillige. 

Stokkemarke Husholdningsforening

// 
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 Stokkemarke Husholdningsforening...// 

Stokkemarke og omegns Husholdningsforening

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

Grill aften i Brugsen
Fredag den 9/8 var vi til grillaften i Brugsen. Der var omkring 80 deltagere, 
og som det ses på billederne herunder, var der god stemning, og alle nød 
den lækre grillbuffet i det gode vejr.

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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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

Det var den sommer eller var det …???
Forventningen om at sommeren er på vej, er som at glæde sig 
til juleaften, hvor spændingen først udløses efter julemiddagen, 
der tager ufattelig lang tid, især for børnene, men altså også for 
voksne barnlige sjæle.

Endelig bliver det sommer, tror man! Vi skal altså først over forårs-
jævndøgn  d. 21. marts, før det giver mening at tale om sommer. 
Nu er det imidlertid blevet synligt, at det snart er sommer. Dagene 
bliver nu længere og nattetimerne færre, så nu er der noget at 
have sommeren i, altså stadig forventningen om, at det bliver den sommer, som 
hver især ønsker sig.

På den tid af året cykler jeg dagligt min rundtur gennem Løjet og omegn af de 
små veje, hvor biler og andre trafikanter er en sjældenhed, og man bliver altså 
lige overrasket hver gang, der dukker andre op i horisonten, der dog indsnævres 
af den frodige skov, der strækker sig over store arealer og omringer markerne 
– Danmarks tredje største sammenhængende skovområde ligger i en del af Stok-
kemarke Sogn. 

Det er en af de lokale hemmeligheder, som vi ikke fortæller andre. Sådan har vi 
mange skønne områder på Lolland, der kunne fortjene at blive omtalt og formidlet 
videre, så de mange fejlagtige benævnelser af vores kommune/landsdel kunne 
forstumme. Vi har ro, vi har højt til loftet, vi har natur med vilde planter og dyr og 
frisk luft (når vi tager gyllespredningen ud af kalenderen). Disse kvaliteter skulle 
man bare kunne ”frede” og få certifikat på, så ville Lolland blive et sted, hvor folk 
ville ”bygge og bo”. 

Vi, der bor på Lolland, er klar over disse kvaliteter, landsdelen indeholder, og jeg 
for min del er stolt over, at mine barnesko og mine børns barnesko er blevet godt 
slidte her. Senere blev skoene slidte andre steder, hvor mulighederne var andre, 
udviklingen mere krævende, og hvor den personlige styrke blev afprøvet. 

Forunderligt var det dog i mange år, hvor skoene blev slidt i hovedstaden, at til-
knytningen til Lolland holdt ved – ja, det var ligesom om, at tilknytningen blev stær-
kere. I alle mine arbejdsår uden for Lolland, har alle weekender og ferier været 
placeret på Lolland, og det var også her, jeg/vi valgte at fortsætte efter et særde-
les aktivt arbejdsliv. 

Sommeren har i alle disse år været en del af Lolland. Trods ferier i udlandet eller 
Danmark rundt flere gange, så er det stadig Lolland/Tjennemarke, der er vores 
hjem. Når vores børn taler om ”vi kommer hjem til jul” eller andre nære begivenhe-
der, så er det gården i Tjennemarke, de mener og ikke lejligheden i Ørestaden.                                                                                                   

Denne sommer har været, som en dansk sommer ofte er – jævnfør:” Du danske 
sommer jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig ………. Mer, mer, mer, jeg 
dog dig elsker, hver gang du ler”, (tekst af Thøger Larsen 1923 og melodi af Otto 
Mortensen, 1932). Det var min sommer.

Eric Steffensen
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Annonce ...Annonce ...

- mod rust

4930 Maribo
54 75 76 77

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

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

hatten.dk

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
Arrangementer i efteråret 2019
Ved efterårets arrangementer er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de 
herunder nævnte aktiviteter: 

1. oktober kl. 14.00 
Gudstjeneste i Stokkemarke kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage i Kulturhuset.
Underholdning: Vi finder på noget

15. oktober kl. 14.00  
Mennesker i og omkring Nakskov Fjord.
Otto Paludan fra postbåden fortæller.
29. oktober kl. 14.00  
Bankospil. 

12. november kl. 14.00  
Musikalsk underholdning
”De tre fra Nordfalster” underholder med sang og musik og vi synger med

26. november kl. 14.00
Et år i haven
Christian Holgaard Rasmussen fortæller om haven i Blans

10. december kl. 12.30
Julefrokost.
Mere i beboerbladet i december
 

Vel mødt Bestyrelsen 

Forårsudflugt 2019
Vi mødtes i Maribo på Hjulsporet. Her har Maribo Miniby deres værksted.
Vi blev godt taget imod og vist rundt. Det var meget interessant, alt var i 
miniaturestørrelse.

Både mursten, tagsten, vinduer og facadeudsmykning blev vist frem, meget 
imponerende. Hvordan kan nogen lave så små ting i de rigtige faconer, så 
det kan sættes sammen til bygninger fra før i tiden. Vi fik fortalt hvordan det 
hele var startet og hvordan nogle medlemmer havde været meget kreative 
og fundet på maskineri til fremstilling af forskellige bygningsdele f.eks. tag-
sten.

Efter besøget på ”fabrikken” kørte vi ud til selve minibyen der allerede var 

opstillet og på plads. Det var et fascinerende syn, flere medlemmer kunne 
kende og huske de forskellige huse og hvor de havde været i byen. I et telt 
på pladsen var flere i gang med at bygge Maribo Domkirke, en stor sag. Den 
blev bygget på stedet fordi det ville være umuligt at flytte den.

Efter en meget interessant oplevelse tog vi afsked og kørte til Pilgrimshuset 
lige ved siden af Domkirken. Her var dækket op med frokost, det var dejligt 
med en bid brød efter formiddagens ”strabadser”
Da alle var mætte tog vi afsked med hinanden. 
Det havde været en god og lærerig dag

Bestyrelsen

SUFs Venner
Vi fra SUF’s Venner håber at I alle har haft en god sommer. 

Keglespil 
Vi har afholdt vores keglespil. Vi siger mange tak til Jørn Andersen, for at 
have sponsoreret lodderne til keglespilsnumrene. Og også mange tak til jer 
der har købt lodder. Vi startede ud med noget af et regnvejr under opsæt-
ningen, men det stoppede heldigvis da spillet gik igang. Derefter vil vi også 
sige stor tak til alle der trodsede vejret, og kom og spillede med os. Der var 
godt humør blandt spillerne, det er altid dejligt at være vidne til. 

Præmiewhist
Vi starter præmiewhist op igen den 10/9-19 kl 18:30 i Kulturhuset. Vi hå-
ber på at se mange nye og gamle ansigter, så vi kan få en god vintersæson. 

Juletræsfest
Vi afholder juletræsfest lørdag den 14/12-19 i hallens festlokale. Der kom-
mer mere information i næste blad, og ellers kan I holde øje med plakaterne 
der kommer op i tiden op til arrangementet. Vi har selvfølgelig en aftale med 
julemanden igen i år. 

SUF’s Venners bestyrelse 

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

Stokkemarke Pensionistforening ...  /// SUF’s Venner// 

Stokkemarke Pensionistforening
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Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening

Sommerudflugt 2019
Også denne udflugt startede i Maribo. Vi parkerede i nærheden af Domkirken og 
gik ned til søen, vi skulle ud og sejle.

Præcis kl. 11.15 hentede Anemonen os ved anløbsbroen. Alle kom ombord, 
inkl. forplejning. 

Vi havde 2 timers sejltur foran os. Mandskabet på Anemonen foreslog at vi ret 
hurtigt delte maden rundt, temperaturen taget i betragtning. Det gjorde vi så, øl 
og vand var der også.

Undervejs fik vi fortalt om det vi kunne se og om stedets historie.

Maden var rigtig flot og der var nok af den, vi blev godt mætte. I bunden af søen 
lagde vi til, flere gik i land og udforskede naturen. På vejen tilbage fik vi udpeget 
flere seværdigheder på land. Både sejlturen, frokosten og oplevelserne ved at 
kigge ind på land var meget gode.

Vi nåede anløbspladsen ved kirke og fandt vore biler og de fleste kørte til Stok-
kemarke.

I Kulturhuset var der arrangeret kaffe og wienerbrød som afslutning på dagen.

Det havde været en dag ud over det sædvanlige, sejltur, frokost eftermiddags-
kaffe, hvem kan ønske sig mere.

Alle var med til at gøre dagen rigtig vellykket.

Bestyrelsen

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

// Stokkemarkeventrets Venneforening ...

Stokkemarkecentrets Venneforening
Hermed lidt fra Venneforeningens aktiviteter i sommerens løb:

Sankt Hans på Stokkemarke Plejecenter Mandag d. 24/6 2019.

Kaj fra Venneforeningen startede 
grillen op og snart duftede der af 
lækre pølser og dejligt tilbehør. 
Der blev dækket fine borde og 
personalet havde pyntet op I Ca-
feteriaet . 

Under spisningen underholdt 
Gunner og Kamma med guitar-
spil og sang. Noget beboerne 
altid er meget glade for og de 
synger flittigt med. Så dejligt at 
se

En dejlig hyggestund med be-
boer, personale og frivillige hjæl-
pere .

Sommerudflugt 20/6 2019

Kl 10.00 var bussen fra Skør-
ringe Busser og husets liftbus 
Sølvpilen klar til afgang fra Plejecentret.
Efter opsamling I Maribo, kørte vi over Refshale til Engestofte og  ned langs 
Maribo sø mod Godsted ..Hejrede og forbi Ulriksdahl. Herefter gik turen mod 
Fjelde.. Kartofte, forbi Krenkerup til Radsted. 

Så skulle vi finde Falster og ad snørklede veje kom vi forbi Korselitze, Næs-
gård og endte ved Restaurant Kongsnæs ved Stubbekøbing. Her havde vi 
bestilt vores middagsmad. Menuèn bestod af gammeldags oksesteg og ci-
tronfromage og sluttede med kaffe….
Da alle var mætte forsatte turen rundt på Falster. Vi var alle begejstret for 
den dygtige chauffør . Han fandt steder vi knap kendte, kørte stille og roligt  
så alle fik set en masse og han kunne fortælle om steder vi kom frem. Stor 
tak til ham.
Sidst på eftermiddagen fandt vi en god rasteplads hvor vi fik lidt at drikke. 
Derefter gik turen hjem til Centret.

Venneforeningen siger tak for en dejlig til alle, der deltog
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Stokkemarke Gymnastikforening ... /// Flagalle ...   // Det sker her ... // 

Stokkemarke Gyumnastikforening afholder generalforsamling onsdag 
den 25. september 2019 kl. 19.00 i Stokkemarke Hallen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest 3 dage før.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af: a. bestyrelse b. suppleanter c. revisorer
6. Eventuelt

Bestyrelsen

Kom og vær med til en gang god motion

Dameholdet starter onsdag den 18. september kl. 17.30 til 18.30 i Hallen. 
Leder er Charlotte Nielsen

Herreholdet starter tirsdag den 22., oktober kl. 18.30 til 19.30 i den gamle 
gymnastiksal på skolen. Leder er Niels Krogh Jensen. Omklædning og bad i 
hallen.

Yoga

Yoga starter torsdag den 19. septamber i Stokkemarke Hallen kl. 1730. 
Leder er Hanne Lund.
Hanne har været på kurser i det sidste nye inden for yoga.

Henvendelse til Lønning Christoffersen, tlf. 2989 6091

Generalforsamling

22. Sept. Høstgudstjeneste

Flagalleen opsættes i 2019:

Det sker i Stokkemarke!
Mandag den 2/9 kl. 1900: Start på Hyggedans i Stokkemarke (se side 14)

Tirsdag den 5/9 kl. 1300: Virksomhedsbesøg på Nakskov Sukkerfabrik (se 
side 11)

Torsdag den 12/9 kl. 1800: Sognets spiseklub inviterer på stegt flæsk og 
persillesovs i hallen. (se side 10)

Søndag den 22/9 kl. 1900: Høstgudstjeneste med kaffebord (se kirkebla-
det) og høstfest.

Onsdag den 9/10 kl. 1900: Koncert i Stokkemarke Kirke med Peter Vesth 
og Kristian Rusberg. (Se kirkebladet)

Torsdag den 18/10 kl. 1800: Sognets spiseklub inviterer på Skipperlab-
skovs i hallen. (se side 10)

Torsdag den 24/10 kl. 1900: Bankospil i Stokkemarkehallen ved Brugsen i 
Stokkemarke. (se side 15)

Lørdag den 2/11 kl. 1500: Koncert i Stokkemarke Kirke med Jeanet Been, 
Rune Møller Nielsen og Jesper Nielsen. (Se kirkebladet)

Torsdag den 14/11 kl. 1800: Sognets spiseklub inviterer på Svinekam, 
stegt som vildt, i hallen. (se side 10)

Lørdag den 30/11 kl. 1500: Juletræstænding med gløgg og æbleskiver. 
Forud for det er der gudstjeneste med juleklip for børn og barnlige sjæle kl. 
1400. (se side 5 og kirkebladet)
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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:
21. til 30 november
1. til 15. december


