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Ikke tilskud til www.stokkemarke.dk// 

Samarbejde mellem landsbyer
Stokkemarke sogn med landsbyerne Stokkemarke, Keldernæs og Blans, 
samt boliger i det åbne land, er et område, hvor beboerne ønsker at blive 
boende - i hvert fald de fleste. Men bliver det et godt valg i fremtiden, og vil 
det overhovedet blive muligt?

Sagen er jo den, at boligerne i landsbyerne og på landet systematisk ned-
lægges, og jo færre boliger, der er, jo færre beboere vil der være, og jo van-
skeligere vil det blive at opretholde den offentlige og private service, der er 
nu.

Det vil også gå ud over det resterende erhvervsliv og foreningsliv, og vil give 
færre, der betaler skat.

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget har sagt, at borgerne som udgangs-
punkt må tage et initiativ selv, inden de kræver noget fra kommunen.

- Og hvad kan vi så gøre ved det?

Stokkemarke Beboerforening og Beboerblad har taget initiativ til en møde-
række med deltagere fra Stokkemarke og Stokkemarkes nabolandsbyer. 
Formålet er at finde ud af, om vi kan hjælpe hinanden.

Det første møde blev holdt i januar. Der var mødt 19 personer fra Søllested, 
Stokkemarke, Keldernæs, Bandholm og Østofte. Der var enighed om at af-
søge de muligheder, vi har for at samarbejde i fremtiden. Men hindringerne 
er markante. Ingen ønsker at nedlægge noget lokalt, så længe foreningen 
eller virksomheden kan klare sig selv. Og længere transport koster tid og 
penge. En transport, der kun kan foreges i private biler, for der er ikke bus-
ser om aftenen, hvor de fleste aktiviteter foregår.

En af de ting, der på mødet var enighed om, var et samarbejde om at mar-
kedsføre arrangementer i alle landsbyer. Har vi f.eks. et arrangement i Stok-
kemarke (tænk på 5. maj i Stokkemarkehallen, Petanque stævnet i 2018 
og koncert i kirken i efteråret 2019), så vil det gavne, hvis nabolandsbyerne 
hjælper hinanden med at markedsføre arrangementer.

På mødet blev der sat fokus på, hvad vi selv kan gøre. Der var ingen, der 
havde færdige løsninger, men der fremkom en række forslag, som skal be-
handles på fremtidige møder. Nogle af forslagene handlede om, hvordan vi 
som beboere udenfor Nakskov og Maribo kan medvirke til at synliggøre, at 
vores område er et godt sted at bo.

Ikke tilskud til hjemmeside
Stokkemarke Beboerblad har i samarbejde med Stokkemarkehallens Fond, Menig-
hedsrådet og Beboerforeningen søgt Lolland Kommunes Landsbypulje om et tilskud 
til at opbygge en ny hjemmeside, der skal bidrage til en bedre information for alle 
sognets foreninger, myndigheder og institutioner.

Den 16. januar faldt afgørelsen i Fritids- og Kulturudvalget. Der blev ikke givet til-
skud. 

Fritids- og Kulturforvaltningen havde ellers indstillet projektet til støtte, idet det op-
fyldte de kriterier, der var for tilskud fra Landsbypuljen. Men afgørelsen gik projektet 
imod i udvalget, også selv om det samlede beløb, der var afsat til tilskud, ikke blev 
brugt.

Begrundelsen for afslaget var, at: ”udvalget ønsker at prioritere fysisk samarbejde 
med bredere fokus”. Dermed fastsætter Kultur- og fritidsudvalget nye kriterier for 
støtte fra Landsbypuljen, kriterier, som tilsyneladende kun gælder denne sag (eller 
Stokkemarke).

Formanden for Fritids- og Kulturudvalg, Tine Vinther Clausen, har til Beboerbladet 
oplyst, at udvalget står frit til at vælge, hvem de giver tilskud til, uanset  de udmeldte 
kriterier for puljen, og at: ”en hjemmeside kunne give mening, hvis den omfattede 
mere end Stokkemarke” (sogn). 

Hun oplyste desuden, at der kun var givet tilskud til de projekter, der lå mest i tråd 
med kriterierne, og at det var vurderingen i udvalget, at Stokkemarke Beboerblads 
projekt ikke understøttede puljens kriterier eller formål i en så tilstrækkelig grad, at 
det bør udløse tilskud.

Hjemmesiden www.stokkemarke.dk er etableret.

Tilskud eller ej, www.stokkemarke.dk er fornyet og ”i luften”. De foreninger, der har 
ønsket det, har deres egen del af siden, som de selv opdaterer, når de finder behov 
for det.

Finansieringen er også på plads. Stokkemarke Beboerblad betaler halvdelen af hjem-
mesiden, den sidste halvdel betales af menighedsrådet, Stokkemarke Beboerfor-
ening og Stokkemarkehallens Fond.

Afslaget på tilskud rejser nogle principielle spørgsmål, som hænger sammen med 
fraflytning og bosætningspolitik i kommunen. Om det er borgerne i landsbyerne, der 
selv alene skal sikre deres landsbys overlevelse uden støtte fra kommunen, og hvad 
beboere i landsbyer får for deres skattekroner. De spørgsmål skriver vi om på næste 
side.                                               /BM
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At overleve som landsby// 

At overleve som landsby
Af Bent Mortensen

I forbindelse med Fritids- og Kulturudvalgets 
afslag på tilskud til Stokkemarkes hjemmeside, 
har jeg stillet formanden for udvalget, Tine 
Vinther Clausen nogle spørgsmål, som hun ven-
ligt og fyldestgørende har besvaret.

Jeg spurgte, om det var udvalgets negative hold-
ning til Stokkemarke og måske til landsbyerne 
generelt, der var skyld i afslaget. Formanden sva-
rede bl.a:
 
Nej det er ikke tilfældet. Jeg kan især forholde 
mig til det område, som jeg er formand for, og inden for Fritid- og Kulturom-
rådet, vil vi gerne understøtte de aktiviteter og udviklingspotentialer, som 
lokalområderne selv understøtter, udvikler og benytter. I den seneste god-
kendte Plan- og Udviklingsstrategi for Lolland kommune fremgår det - - - - - at 
landdistrikter og øer er i fokus. Jeg tror dog personligt, at der skal tænkes i 
alliancer på tværs af landsbyer for at vi får et bæredygtigt udviklingspoten-
tiale, der kan tiltrække flest mulig borgere til aktiviteterne.

Jeg spurgte også til kommunens bosætningspolitik. Tine Vinther Clausen 
henviste til økonomiudvalget, men svarede vedr. Fritids- og kulturudvalget 
rolle bl.a.:

I Fritids- og Kulturudvalget er vi meget optaget af at sikre, at vi i kommunen 
har fritids og kulturaktiviteter og faciliteter, der er attraktive for borgerne 
men også for nye tilflyttere. Vi er også meget optaget af, hvordan man på 
tværs af flere lokalsamfund og landsbyer kan arbejde sammen i klynger, for 
at gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Lolland Kommune og for 
at styrke fællesskaberne mellem borgerne i de forskellige landsbyer. 

Derfor er vi meget interesserede i at støtte initiativer, der binder landsbyer 
og lokalsamfund sammen på tværs. I nogle situationer kan det betyde, at 
man skal køre lidt efter nogle af aktiviteterne, da alt ikke kan være tilgæn-
geligt alle steder. Vi fokusere på at understøtte de aktiviteter, hvor borgerne 
selv går foran og tiltrækker nye målgrupper.

Næste spørgsmål var: Hvordan ser du som kommunalpolitiker på en lands-
by som Stokkemarke. Skal den over tid nedlægges, så bosætning kun sker i 
centerbyerne? Her er svaret i uddrag:

At overleve som landsby// 

Det er et stort og svært spørgsmål. Vi ser tendenser til at borgerne vælger 
at klumpe sig sammen i nogle områder. Det kan man ikke gøre så meget 
ved som lokalpolitiker. Jeg er personligt overbevist om, at landsbyer eller 
landsbyklynger på Lolland også kan skabe lokalområder som virker tiltræk-
kende på nye målgrupper. 

Jeg er helt med på at det hjælper, at der er en skole, god infrastruktur m.v. 
alt sammen rammer som kan skabes fra politisk side, men disse rammer er 
der kun, såfremt der er en opbakning og bæredygtighed for, at det kan fun-
gere i hverdagen. Der skal med andre ord være kunder i butikken, for at den 
kan holde åbent. 

Stokkemarke ligger godt midt på Lolland, og der kan derfor sagtens være 
potentiale for udvikling, men der skal være nogle borgere, der ønsker at 
sætte den udvikling i gang. Sikre samarbejder med nabolandsbyer og finde 
ud af, hvad der er et unikke ved Stokkemarke, og derfor hvad det er som 
man kan tilbyde nye borgere som de ikke kan få andre steder. Det er ikke 
let, men det er den udfordring, som Stokkemarke står overfor.

Jeg er sikker på, at man kan gennemføre mange af de samme aktiviteter i 
Stokkemarke, som man f.eks. har gennemført i Errindlev, og derved sikre, 
at landsbyen udvikler sig i fremtiden, men det er efter min mening borgerne, 
der skal gå forrest, ikke kommunen. 

Tine Vinther Clausen nævnte i sit svar desuden, at hun mener, vi sagtens 
kan komme til at se nye former for landsbyer, nye former for boformer og 
fællesskaber på Lolland, og at arbejdet med den faste forbindelse over 
Femern Bælt vil kunne give både midlertidige og varige arbejdspladser, virk-
somheder og beboere, som vil kunne styrke landsbyerne.

Konklusionen

Tine Vinther Clausens gentager adskillige gange den holdning, at borgerne 
selv skal tage initiativ til forbedringer. Initiativet kommer ikke fra Lolland 
kommune.

Desuden gør hun det klart, at en landsby/et område som Stokkemarke 
(stokkemarke sogn) er for lille en enhed, og at samarbejde med andre 
landsbyer via et klyngesamarbejde er en betingelse for at opnå kommunens 
støtte til udvikling eller bare bevarelse af de lokale samfund i kommunen.

Tine Vinther Clausens svar vil uden tvivl være et vigtigt dokument i det sam-
arbejde mellem Stokkemarke og nabolandsbyerne i den møderække, der 
allerede er påbegyndt. Men svaret gør det også klart, som hun selv nævner, 
at det er op ad bakke.
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Hotel Lolland - et spændende sted
Tekst & Foto: Mette Bacher

Det er, som at gå direkte ind i en slags tidslomme, når man træder ind i foyeren på 
Hotel Lolland i Nørreballe, og det lidt tilbagetrukket fra landevejen, hvor mange pas-
serer forbi, når turen går fra Nakskov til Maribo - eller omvendt.

Hotellets ejer, Baldvin Bjørnsson, har budt Stokkemarke Beboer-
blad indenfor, og det bliver til flere timers samtale og rundvisning, 
hvor Deres udsendte udtrykker: - Ih, og næh, over alt det spæn-
dende og nostalgiske, der møder én, hvor der er indrettet værel-
ser og hotellejlighed med hver sit nostalgiske præg. Noget, der 
kan få en samler af effekter fra fortiden, til at falde i svime. Og 
Bjørnsson tager da også fuldstændig kegler, da han foreslår, at vi 
sætter os ind i Christian d. X´s værelse, fuldstændigt indrettet, 
som var det i en af de ældre gemakker på selve Amalienborg. 
Deres udsendte, der er tidligere hofreporter, kan næsten ikke få 
armene ned over al den kongerøgelse, der findes i dette rum. 

Har indrettet ventesal
På Hotel Lolland går man ikke på kompromis med indretningen. - Jeg vil gerne have 
det så perfekt, som muligt, og det betyder da også, at et par håndværkere, der ikke 
var dygtige nok, fik at vide, at så skulle de ikke være hos mig, smiler Baldvin Bjørns-
son, mens han peger ud mod den smukke pavillon i haven, der er indrettet, som en 
ventesal fra fordums tid. - Toget kørte i gamle dage lige ude i skellet, og der var også 
en lille station her i Nørreballe, fortæller Hotelejeren, der som det naturligste i ver-
den, kunne se ideen med at indrette pavillonen med magelige møbler fra 30´erne. 

Femern-projektet trak i hotelejeren
Ejendommen, hvor der nu er hotel, rummede tidligere et plejehjem, og det blev sat til 
salg i 2007. Det blev Baldvin Bjørnsson, der gik i gang med det omfattende arbejde 
at sætte ejendommen i stand, og han kunne slå dørene op til Hotel Lolland i 2009. 
- Allerede dengang, jeg købte ejendommen, så jeg muligheden for at kunne hægte 
tingene sammen med Femern-forbindelsen. Men desværre gik det så ikke helt efter 
planen alligevel, for Femern-projektet trak ud og trak ud, så det var en lidt svær start, 
husker Baldvin Bjørnsson, der i dag er 72 år, og har sin helt faste base i Vordingborg, 
mens han dog bebor sin indrettede lejlighed på hotellet, når der er gæster. - De skal 
jo have morgenmad, og i modsæt-
ning til andre hoteller, så byder jeg 
ikke på en buffet, men en direkte 
servering af morgenmaden ved bor-
dene. 

Den hjemlige atmosfære
Det med indretningen, som ejeren 
virkelig har sans for, skyldes det fak-
tum, at Baldvin Bjørnsson har været 
scenograf på Islandsk TV igennem 
mange år, så han har været vant til 

at skabe miljøer, og indrette, og finde de helt rigtige ting til lejligheden. - Da vi købte 
ejendommen i Nørreballe brugte vi meget tid på at tage rundt på loppemarkeder i 
ind- og udland, og finde effekter og interiør til hotellet. Det eneste, der hele tiden har 
været nyt, og altid skal være det, er sengene på værelserne, men ellers skal værel-
serne være hyggelige og hjemlige, og gæsterne skal føle, at de kan slappe af her, 
uden at det er FOR klinisk i forhold til andre overnatningssteder, siger Bjørnsson.

Gæsterne er ofte udenlandske, og kommer gerne igen. Det enten fra de nordiske 
lande, Holland og Tyskland, og i perioder har vi også haft polske gæster boende, 
fordi de havde arbejdsopgaver i området, som de har skullet passe, ikke mindst frem 
mod jul. Alle gæster er søde og rare, og passer på de mange gamle genstande, som 
findes på hotellet, fortæller Baldvin Bjørnsson.

Ros for god omtale
Deres udsendte besøger hotellet en lørdag, hvor det samme dag kommer frem i 
medierne, at kroer og små hoteller har det godt. 
 - Interessen er stor, og vi er netop blevet kåret af Hotels.com med rosende omtale, 
fordi gæsterne har givet positive tilbagemeldinger, smiler Baldvin Bjørnsson.

Fin modtagelse i byen
- Men jeg har også kun ros overfor den måde, vi er blevet modtaget på her i byen. 
Områdets beboere har,  med deres venlige måde at være på, virkelig betydet meget 
for mig, og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg gik i gang med at omdanne byens 
plejehjem til et hotel. - Vi blev taget godt imod, da vi flyttede herned, og en af byens 
kvindelige borgere sagde da også til mig, da hun mødte mig første gang: - Tænk, at 
byen har fået et hotel...

Baldvin Bjørnsson er i det hele taget en mand, der holder af gode ideer og udvikling. 
Han har også haft med Vandrerhjemmet i Maribo at gøre. - Jeg forventer, at man 
kommer til at mærke ef Femern-projektet de næste 8-9 år, siger Bjørnsson, inden 
Stokkemarke Beboerblads udsendte forlader det spændende hotel i Nørreballe.

En annoncør i Beboerbladet ... Hotel Lolland// En annoncør i Beboerbladet ... Hotel Lolland// 
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// Generalforsamlinger i Beboerforeningen og Beboerbladet ...

Beboerbladets generalforsamling

Stokkemarke Beboerforening afholder generalforsamling 
den 19 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 19 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 (Steen Quistgaard udtræder, Mette Bacher (webredaktør) og Peter Yttesen  
(kasserer) modtager valg. Som revisor modtager Palle Rasmussen genvalg.

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Stokkemarke Beboerforenings gene-
ralforsamling.

Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerblad

Efter generalforsamlingerne er foreningerne vært ved et par stykker smørrebrød 
og en øl/vand.

Annonce ...
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Arrangementer
marts, april og maj 2020

Det sker i marts.
Torsdag den 5. marts kl. 19.00 
EDB og jydewhist

Torsdag den 19. marts kl. 19.00
jydewhist

Søndag den 15. marts kl. 13.00 – søndagsfrokost
2 slags sild, æg og tomat, laksefilet med citronsauce,
salat, flæskesteg med tilbehør, lun leverposteg m. bacon og champignon,
ost og kaffe
Pris 75,00 kr. Tilmelding senest den 9. marts til Ruth Bak tlf. 20 32 74 18

Det sker i april.
Torsdag den 2. april kl. 18.00 – afslutning på EDB og jydewhist
1 stk. sildemad, 2 stk. smørrebrød ost og kaffe
Pris 60,00 kr. Tilmelding senest den 27. marts til Ruth 20 32 74 18

Onsdag den 22 april kl. 14.00 starter cykeltur
Herefter cykler vi hver 14 dag.
Vi mødes ved beboerhuset Godthåbsvej 7. Tag evt. kaffe eller the med
Alle kan deltage, både med alm. cykel og elcykel.

Det sker i maj.
Cykeltur den 6. og 20. maj kl. 14.00

Søndag den 24. maj kl. 13.00 – grillarrangement
1 slags kød, pølser, salat, kartoffelsalat, kaffe.
Pris 75.00 kr. Tilmelding til Ruth Bak senest den 18. maj tlf. 20327418

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

Nedrivninger i Keldernæs
Årets juletræ i 

Keldernæs

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 
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At over leve som landsby// 

Middagene bliver holdt i Hallens selskabslokaler
Billetter kan  købes i Brugsen

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

Adgang fra den gamle skolesti over den gamle skoles 
grund

Beboerbladet har modtaget forespørgsel fra beboere i Stokkemarke i anledning af, at 
ejeren af den gamle skole har opsat plankeværk langs en del af grunden.

Beboerbladet har spurgt Lolland Kommune og fået oplyst, at der er tinglyst adgangsret 
over den gamle skoles grund fra den gamle skolesti til Tjennnemarkevej. Der bliver 
altså ikke spærret af der.

Men på den anden side af bygningen er ejeren i færd med at opføre et plankeværk 
mellem den gamle skolegård og lærerboligerne. Det vides ikke, om plankeværket vil 
komme til at lukke af for adgangen fra skolestien til hallen mellem den gamle skoles 
bygninger og sportspladsen, men ejeren har tilsyneladende ret til det.

Det har ikke været muligt for Beboerbladet at komme i kontakt med ejeren, Boligsel-
skabet Sydhavsøerne Erhverv ApS, som nu ejer den gamle skole.

Stokkemarke

Der indkaldes til generalforsamling i Stokkemarke 
Brugsforening onsdag d. 15. april 2020 kl. 19,00 i 

Stokkemarkehallens cafeteria.

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:   

  Egon Jakobsen (modtager genvalg)

                        Solveig Clausen (modtager genvalg)

                        Birhe Jensen (modtager genvalg)

  Laust Larsen (modtager ikke genvalg)

    På valg som suppleant:   

  Lisbeth Faurum

7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

P.S. Efter generalforsamlingen vil brugsen være vært ved en let an-
retning: Pris for dette traktement er 25,- kr. – Billetter hertil købes i 
Dagli’Brugsen. 
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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

Stokkemarke Badmintonklub ... // 

Stokkemarke Badmintonklub
Vi spiller i Stokkemarke hallen på mandage kl. 16.00 - 22.00 og ons-
dage kl. 1700 - 2200. Det koster kun 300 kr. for at spille en hel sæson 
(1 time om ugen). Er du under 18, er det endnu billigere.

Timer kan fås ved henvendelse til bestyrelsen som består af:
•	 Klaus Christensen tlf 3027 1204
•	 Kurt Nielsen tlf 2012 7956
•	 Benny Green tlf 6019 7485
•	 Jan Mikuta tlf 5471 1397
•	 Rene Hansen tlf 2065 8104

Eller mød op mandag eller onsdag.

Ellers søger vi medlemmer, nye som gamle, til 
at spille badminton og støtte foreningen.

Og ikke mindst søger vi medlemmer til besty-
relsen, som efterhånden er noget brugt.

Gennemsnitsalderen er 70+

Bestyrelsen for SBK.

Løvfald ved plejecentret
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Stokkemarke Vandværk ...// SUFs Venner// 

SUF´s Venner
Juletræfest

Vi har holdt vores juletræsfest med stor deltagelse. Vi takker vores gode ju-
lemand for, at han havde tid til, at komme til Stokkemarke hallen på besøg, 
og det var godt med så mange børn til at finde dig på loftet. 

Vi takker for, at så mange bedsteforældre og forældre ville finde vej til vores 
festlokaler sammen med jeres børn. Vi syntes, at det var en rigtig hyggelig 
dag, og vi skylder en kæmpe tak til alle vores sponsorer for hjælpen. Uden 
jer kunne vi ikke byde på alt det, som vi gør, og til en pris, så alle har mulig-
hed for at deltage. Så kæmpe tak til alle. 

Præmiewhist
Vores præmiewhist er hver anden tirsdag i de ulige uger i kulturhuset kl. 
18.30. Det er bare så dejligt, at vi er blevet så mange, som deltager. Tak til 
alle

Forårsfest

Næste års forårsfest bliver afholdt lørdag den 7/3 2020 kl 18. Martin kom-
mer igen og spiller og synger for os, så vi håber på at I vil deltage i festen 
sammen med os. Se mere på www.stokkemarke.dk under foreninger og 
SUF’s Venner: nyt.

Keglespil

Vores keglespil bliver afholdt ved hallen lørdag d. 20/6 kl 13. Vi håber, at 
vi igen i år får en god deltagelse. Vi håber, at i vil bakke op, når vi kommer 
rundt og sælger lodder. 

Rigtig godt forår til jer alle

Jette, Lykke, Bente, Stina, Lene, Melanie og Theis  

Med venlig hilsen 

Christina Falck Jacobsen, tlf. 2830611

Afholder generalforsamling:

Tirsdag 31. marts 2020  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
1918



Kunst i Kulturhuset ...// 

Program forår 2020
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

 Stokkemarke Husholdningsforening, program... 

Sæson 2020 for malerier og skulpturer i Kultur-huset  

Fra august og til april (2020) udstiller 4-5 kunstnere fra gruppen ROC, samti-
dig i Kulturhuset. Kunstnerne, malere og skulptører, beriget Kulturhuset med 
skønne farver og dejlige værker. Løbende bytters kunstværkerne ud, så der 
har, og vil fortat være, nye værker at se på.
De fleste af kunstnerne har i 2019 udstillet en del steder i Danmark og udlan-
det. 
De enkelte kunstnere har stor glæde af udstillingerne, da brugerne af huset har 
oplevet, og har købt, flere billeder af kunsterne, og for de enkelte kunstnere er 
det altid dejligt at ”møde” publikum i smukke og indbydende lokaler.

En flot kombination af lyse, åbne rum, der samtidig spænder historie, og nutid, 
smuk sammen i den historisk smukke bygning, beliggende på byen Torv, med 
Kirken som vægtig nabo.
En ramme alle bruger, og udstillere nyder hver gang de er i Kultur-Huset.

sq

Stokkemarke Husholdningsforening

// 

Stokkemarke og Omegns Husholdningsforening

afholder generalforsamling  I Kulturhuset

Torsdag d 23. April 2020 kl 19.00
Generalforsamlingen afholdes efter vedtægter og dagsorden.

Vel mødt.

Bestyrelsen
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Søndergade 30

Annonce ...Annonce ...

‚

ARKITEKTGÅRDEN
DANSKE ARK

Østergade 21
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

  

 

ALT TIL KONTORET & VIRKSOMHEDEN

ARKIVERING/OPBEVARING • SKRIVEREDSKABER • 
BELYSNING/MØBLER • IT-PRODUKTER • PAPIRVARER • 

KANTINE/CATERING• AFTØRRING/RENGØRING • 
EMBALLAGE & MEGET ANDET...
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Eric Steffensen ...// 

Sneflokke kommer vrimlende.........!!!!
Sådan starter en kendt vintersang, der er skrevet af Jeppe Aa-
kjær i 1916. Når den sang pludselig dukker op i min erindring, 
skyldes det nok, at da jeg var barn, havde man bare vinter og 
sne i lange baner. I virkeligheden var der ikke mere vinter og 
sne dengang end de vintre, vi har her i nyere tid.

Når jeg alligevel er lidt fascineret af denne tekst, så skyldes 
det, at sangen også handler om ét af de små ”vejrvarsler”, 
man ofte brugte for at spå om fremtidens vejr. I sangen nævner 
Jeppe Aakjær begrebet ”Kjørmes Knud”, som hentyder til kyn-
delmisse, som er placeret på kalenderen som d. 2. februar. 

Den kristne betydning stammer fra historien om Jesus fødsel og Marias præ-
sentation af ham i templet 40 dage efter fødslen. Ordet kyndelmisse stammer 
fra latin og betyder ”lysmesse” og markeres i dag i katolske kirker. Hvorfor så 
udtrykket ”Kjørmes Knud”..?? I Jeppe Aakjærs verden betyder Kjørmes kyndel-
misse, og Knud betyder knude eller snarere midtpunkt. 

Ved en helligdagsreform i 1770 blev mange helligdage strøget fra den kristne 
kalender, blandt andet også kyndelmisse. Alligevel blev dagen fortsat fejret 
blandt landets bønder, idet d. 2. februar markerede vinterens midtpunkt, og at 
der nu ikke var lang tid til forårets komme. Dagen blev gjort til en festdag for 
familie og venner, da man nu havde et overblik over, hvor meget forråd man 
havde tilbage, inden man igen skulle tænke på det kommende års høst. Kyndel-
missefesten havde tidligere samme status som juleaften – man drak og spiste 
sig en pukkel til med flæsk, pandekager, øl og brændevin.

I dag er kyndelmisse igen så småt ved at vinde indpas i menneskers traditio-
ner, ligesom nogle kirker har genoplivet kyndelmissegudstjenesten. Et kendt 
konditori i København sælger endog marcipanæbler op til kyndelmisse, fordi et 
gammelt varsel fortalte, at hvis man kunne finde et godt æble i sit forråd d. 2. 
februar, så ville man holde sig sund resten af året.

Således har gensynet/-læsningen af sangen fået mig til at kigge på andre sjove 
vejrvarsler, som mine oldeforældre havde taget til sig, og alle med afsæt i kyn-
delmisse: 1) Hvis det blæste så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 
19. ved jorden, så ville foråret være på vej. 2) Og Kjørmes-tø var bedre end 100 
læs hø, forstået på den måde at tøvejr på kyndelmisse ville give en god høst. 
3) Hvis man ville sikre en god frugthøst, skulle man piske træerne med ris, 4) 
ligesom rituelle pløjninger skulle bringe held og fyldte lader.

Med afsæt i ovenstående håber jeg, at vi snart kan hilse på foråret og håbe, at 
den kommende sommer bliver én af den slags, som tilgodeser de mange øn-
sker, som vi hver især har.  

Eric Steffensen

Annonce ...

- mod rust

4930 Maribo
54 75 76 77

2524

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



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 ”foreninger” 
kan du læse om os og her finder du også navn og telefonnummer på bestyrelses-
medlemmerne.

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

Ivar Eliassen  tlf. 54 71 21 13 Hanne Jacobsen  tlf. 28 26 07 60
Inga Rasmussen  tlf. 29 65 25 19 Niels Mathiassen tlf. 60 74 13 55
Annelise Vestergård  tlf. 61 42 52 64 Kirsten Vammen  tf. 30 58 76 92

Annonce ...

Lailas
Loppemarked

Nystedvej 32 - Maribo

 40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

Maribo - tlf. 5478 31 00

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Generalforsamling 2019
Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 14.00 afholder Stokkemarke Pensionistfor-
ening generalforsamling i foreningens lokaler Tjennemarkevej 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 indkomne for-
slag.

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

6. Valg af kasserer

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en 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 12. marts, til Hanne Jacob-
sen, tlf. 28260760

Husk tallerken, bestik og glas.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

2726

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.



Pensionistforeningen ...  /// Plejecentrets Venneforening// 

Stokkemarke Plejecenters venneforening

afholder generalforsamling
på Stokkemarke plejecenter

Torsdag d. 2. april 2020 kl 12.00

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægter og dagsorden

Da foreningen er vært ved en let anretning er der tilmelding senest 

den 25.3.2020

Til Lise Andersen på

Mail: lise-kaj@mail.tele.dk eller på tlf .: 2127 7018

Julefrokost 2019

Aldrig ræd for mørkets magt

Stjernerne vil lyse

Der var plads til alle og vi glædede os.

Ved de flot pyntede borde satte vi os til rette og som sædvanlig indledte vi 
med en julesalme.

Buffeen så godt ud, snart blev der trængsel, men der var nok til alle. Mel-
lem de gode retter sang vi flere af de kendte julesalmer og sange, og inte-
ressen for at synge fortsatte hele eftermiddagen.

Årets julemad kom ikke som tidligere fra Landsbyen, men fra Dannemare 
forsamlingshus. Det var nyt, men godt.

Efter risalamanden og uddeling af mandelgaver kom kaffe småkager og slik 
på bordet. Sikken fest det var.

Amerikansk lotteri kunne så småt begynde, tre gange blev der solgt lodder 
til de mange gevinster. Vinderne så meget glade ud.

Tiden fløj afsted, klokken blev sen eftermiddag inden vi kunne bryde op.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår sluttede julefrokosten.
Det er en fornøjelse at være sammen med så mange glade mennesker  

Hilsen bestyrelsen

// Stokkemarke Plejecenters Venneforening ...

Stokkemarke Plejecenters venneforening
Søndag d 5. Januar.

5 beboere på Plejecentret havde lyst til at deltage i årets Hellig Tre Kongers 
Gudstjeneste  og efterfølgende kaffebord i Kulturhuset. Kaj kørte Sølvpilen 
frem og der var frivillige til at ledsage både i kirke og ved kaffebord.

Prædiken og valg af salmer var noget anderledes end vi her i Stokkemarke 
”plejer” at høre, men så længe vi har nye Vikarpræst vil det jo være sådan. 
Alle lyttede og sang med efter bedste evne. 

Kaffen, kringlen og lagkagen var dejlig og snakken gik flittigt. Der var Ameri-
kansk lotteri og mange gik hjem med fine gevinster.

Beboerne syntes det havde været en god eftermiddag og vi var hjemme ca 
kl 16.00

Torsdag d. 23 januar

Vi havde bestilt Vestlollands Visevenner til at underholde denne eftermid-
dag, og det gjorde de godt.  

Beboerne holder så meget af musik med harmonika, guitar, banjo og sav og 
de tre herre kunne håndtere dem alle og samtidig synge for. 

En dejlig eftermiddag hvor vi som frivillige nyder at se hvor begejstret bebo-
erne er for at synge med.

hilsen Irene

Torsdag d. 30. januar på Stokkemarke Plejecenter.

Til stor glæde for beboerne havde Venneforeningen arrangeret besøg hospi-
talsklovnen Kikki og hendes hund Mille.

Hun er helt fantastisk til at få kontakt og igangsætte beboerne til at deltage 
i løjerne. Alle der ville, fik fine hatte og røde næser på. Allerede det gav smil 
på læben, glimt i øjet og snak ved bordene. 

Der blev spillet musik, som vi sang med på. Mille havde sin egen madkasse 
med, fyldt med godbidder, som blev delt rundhåndet ud, så alle havde mulig-
hed for at fodre og klappe den dejlige hund.

Stokkemarke Pensionistforening
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Stokkemarke Plejecenters Venneforening ... /// Flagalle ...   // Det sker her ... ///Cykel- og gåture// 

Cykel og gåture - Cykel og gåture
Så tager vi cyklerne frem og traveskoene på igen. 

Vi håber vejrguderne vil være med os i år.

Start dato: mandag den 27. april 2020 kl. 18.30 ved hallen.

Deltagelse er gratis. Vi holder afslutning og hyggeligt samvær, hvor vi spiser 
smørrebrød på Bagtang

Kom og vær med og oplev naturen og fællesskabet  

Lise Andersen

Flagalleen opsættes i 2020:
12. april 1. påskedag

16. april Dronningens Fødselsdag

3. maj Konfirmation 

26. maj Kronprinsens fødselsdag

31. maj Pinsedag

5 juni Grundlovsdag

Sept. Høstfest

Julefrokost på Stokkemarke Plejecenter.
I år nåede vi op på 82 personer til Venneforeningens julefrokost på Stokke-
marke Plejecenter. Det er husets beboere, pårørende, personale, frivillige og 
medlemmer af venneforeningen. Alle med et eneste ønske, at give beboerne 
en dejlig start på december måned. Og det lykkedes endnu engang

Trods det måske kneb lidt med albuerum ved nogle af bordene, var der mas-
ser af fællesskab og hygge.

Maden var traditionel til lejligheden. Først et par slags sild, derefter Grøn-
langkål med hvad dertil hører, æbleflæsk og til slut risalamande. Maden var 
lækker, glassene fyldte og stemningen 
god. Vi er parat til underholdningen….. 
”Bakkesangerinderne fra Nykøbing F. ”

4 dejlige damer i en moden alder, i 
kjoler der både viste barm og figur, 
fik snart den blufærdige til at rødme 
og de mere frigjorte til at se forvent-
ningsfulde ud. Vi fik en fornemmelse af 
at være i variete’erne på Bakken og 
blev opfordret til at synge med hvor vi 
kunne.

Efter underholdningen blev der serveret kaffe og mundgodt. Der blev solgt 
lodder til Amerikansk Lotteri og udtrukket mange fine gevinster til glæde for 
vinderne.

Arrangementet sluttede kl 15.45

Det sker i Stokkemarke!

Lørdag den 7/3 kl. 1800: SUF’s Venner holder forårsfest i Stokkemarkehal-
len. (side 19).
Torsdag den 12/3 kl. 1800: Spiseklubben byder på gule ærter med tilbehør 
(side 15).
Torsdag den 19/3 kl. 1900: Beboerforeningens og Beboerbladets general-
forsamling (side 15). 
Torsdag den 9/4 kl. 1700: Påskespisning ved menighedsrådet (kirkebladet).
Onsdag den 15/4 kl. 1900: Brugsens generalforsamling i Stokkemarkehal-
len (side 14).
Torsdag den 16/4 kl. 1800: Spiseklubben byder på farseret mørbrad (side 
15) .
Tirsdag den 12/5: Opstillingsmøde vedr. valg til menighedsrådet (kirkebla-
det).
Onsdag d. 6/5 kl. 1900: Forårskoncert i Stokkemarke kirke kl. 1900 (kirke-
bladet).
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NørregadeTeatret
i Hylddalen

6.–15. august 2020
Billetsalg:

Vinhuset, Torvet, Maribo – tlf.: 54 78 02 90. 
Eller www.noerregadeteatret.dk

Velkommen i 

Stokkemarke Brugsforening 
Vestre Landevej 241    4952 Stokkemarke 

Åbent: Alle ugens 7 dage kl. 8:00 - 18:00 
Postbutik 

Postekspeditionen er åben i hele Dagli’Brugsens åbningstid. 
Du kan sende/afhente din pakke eller dit brev, veje og fastslå pris på 

forsendelsen og købe frimærker eller pakkelabel ved kassen 

Forsendelser i postbutikken via: 

Håndkøbsudsalg og medicinudlevering fra apoteket 

Tlf: 5471 1010 email: 04451@coop.dk 


