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Leder
Corona virus lukkede det hele
Men har Danmark og den vestlige verden overreageret? Økonomien ligger
nærmest i ruiner, og i Danmark har vi til nu kun haft halvt så mange Corona dødsfald som ved en almindelig influenza epidemi.
Spørgsmålet er naturligvis stillet i bagklogskabens mere eller mindre klare lys, og
skal ses i relation til situationen rundt omkring i verden. Her er er nogle kendsgerninger:
Belgien er verdens hårdest ramte land, målt i forhold til dødsfald pr. indbygger. Belgien har 785 døde pr. mio. indbyggere. Italien har 544, USA 282, Sverige 370, og
Danmark har 95. (tallene er pr. 20/5)
Hver dag registreres i Danmark ca. 145 døde af andre årsager end Covid-19, d.v.s.
ca. 9.000 i den periode, hvor knap 550 døde af Covid-19.
Økonomien tager skade. I Danmark kan vi nok klare et større antal arbejdsløse, konkurser og at miste 300 mia. kroner i statsbudgettet, men i Afrika har nedlukninger af
lande nogle steder medført et sammenbrud af sundhedssystemet, og eksperter taler
f. eks. om, at børnedødeligheden i Afrika i år vil vokse med langt mere end 1 mio.
børn.
Så Corona virussen er farlig, både på den ene og på den anden måde, bl.a. fordi den
er lumsk og ukendt. Vi ved noget om risikogrupperne (ældre, lungesyge, overvægt,
rygning m.v.), men det var først for en måned siden, man fandt ud af, at Covid-19
også kan give blodpropper, mens patienterne ligger i respirator. Det er også mindre
end en måned siden, man fandt ud af, at nogle personer, der havde været smittet
med Corona virussen, kunne blive syge igen. Og det sidste er, at børn, som ellers ser
ud til at slippe fra smitten uden problemer, i nogle tilfælde får en følgesygdom, der
skader lunger, kredsløb og hjerte, undertiden dødeligt.
Nu er tiden så kommet, hvor vi i Danmark er ved at genåbne samfundet. Det rejser
store spørgsmål. Kan trenden med stadig færre smittede fastholdes, så sygdommen
uddør? Skal vi forvente nye udbrud, så ”redningen” er, at et flertal af danskerne bliver immune? Eller skal vi afvente en vaccine?
Regeringen og sundhedsmyndighederne ser ud til at vakle i det spørgsmål, så det
må være op til foreninger og private hver især, hvilken strategi, vi følger. Fra 8. juni
er det tilladt at mødes 20-30 mennesker. Så kan foreningerne holde deres udskudte
generalforsamlinger og andre udsatte møder. Men tør vi? Den beslutning og det ansvar påhviler den enkelte forening og mødearrangør.

// Corona virus og Covid-19 ....

Corona virus og Covid-19
Som det fremgår af lederen på modstående side, klarer vi danskere os rigtig godt under Corona pandemien. Det såkaldte smittetryk er under
1, hvilket vil sige, at smitten er ved at uddø i Danmark.
Men tallet dækker over store forskelle. I Lolland kommune er der ikke registreret nye tilfælde af smitte i 14
dage (frem til 19/5). Det kunne tyde på, at Lolland Kommune er Coronafri, og at risikoen for smitte er særdeles
lav eller ikke til stede, sådan at det er tid at genstarte
fritidsaktiviteter, og at afholde udskudte generalforsamlinger og andre møder.
Men så enkelt er det nok ikke. Der skal jo bare komme
en enkelt tilrejsende med smitten fra en anden kommune, en anden landsdel, eller et andet land, så kan smitten være her igen. Og sådanne tilrejsende kommer jo til
Lolland kommune hver eneste dag, blandt andet
via dem, der arbejder udenfor Lolland kommune.
Løsningen ser ud til at være, at vi må leve med
Coronavirus længe endnu. Det vil sige håndvask,
håndsprit, afstand m.v. Selv om vi kan begynde at
leve nogenlunde normalt igen, så må vi erkende,
at livet i lang tid fremover vil være forandret.
Her i Stokkemarke sogn giver situationen udfordringer, mest for foreninger, myndigheder og erhverv. Og hvis vi ikke arbejder aktivt for at bevare det, vi har, så kan Corona
krisen betyde, at vi mister faciliteter og tilbud i Stokkemarke sogn hurtigere end ellers. Og hvad kan vi så gøre? Tjah, vi kan handle mere i Brugsen og hos bageren, og
foreningerne kan være med til at skabe aktiviteter i både Stokkemarkehallen, Kulturhuset og andre steder.						BM

Foreningerne er forsigtige
Som det kan ses i dette blad, har færre foreninger end normalt valgt at orientere om
aktiviteter, så bladet fylder lidt mindre end normalt. Det skyldes naturligvis, at vi er i
sommersæsonen med få aktiviteter, men også, at der er stor usikkerhed om, hvad
man kan tillade sig at gøre. Se mere på side 26.
Beboerbladet udtrykker hermed det ønske, at der i næste blad til september kan
fortælles om et aktivitetsniveau, som er helt normalt.
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// Brugsens årsberetning ....

Brugsens årsberetning
Dagli’ Brugsen i Stokkemarke har, ligesom de fleste andre foreninger, måttet aflyse deres generalforsamling på grund af Corona krisen. Bestyrelsen tager først
stilling til ny generalforsamling efter den 8/6. Dato bekendtgøres bl.a. ved opslag
i Brugsen.
Herunder er uddrag af formandens beretning for 2019, som den skulle have været
fremlagt den 15/4:
Coop er ved at indføre et nyt IT-system. som får betydning for butikken i Stokkemarke og måden som regnskabet tidligere blev præsenteret på. Her sker der store ændringer. Det kommer til at øge vores IT-udgifter. Men indførelsen af det nye system er
påkrævet for at kunne følge med udviklingen.
Flere og flere benytter Coop´s app på deres mobiltelefon. Der kan man se de personlige tilbud og få dem aktiveret. De medlemmer, som ikke benytter mobiltelefonen
eller pc, kan i stedet scanne deres medlemskort i scanneren, som er i brugsen og få
oplysning om de personlige tilbud.
Coop annoncerer flittigt dage, hvor der er smagsprøver. Også her er vi med - dog med
en noget begrænset lokal succes. Tidspunktet, som normalt er en fredag mellem
kl. 16,00 – 18,00 passer fint inde i storbyerne, Men måske ikke så godt her i Stokkemarke. Men vi fortsætter med smagsprøver, også selv om det blot bliver en hurtig
sludder i forbifarten.
Der udsendes ikke længere reklameavis for dagli´brugsen. Omkostningerne ved udsendelse blev for høj, så nu kan den i stedet hentes ved kassen.
For vores lokale brugs har 2019 været et år med udfordringer. Og en hel del ville vi
godt være foruden. Der blevet konstateret en voldsom forurening på Brugsens tankanlæg, som havde bredt sig til en nabogrund.
Årsagen til den omfattende forurening ved tankanlægget formodes at skyldes en
utæt olieudskiller. Olien er sandsynligvis trængt ud fra olie- og benzinudskillerens
samlinger eller tilslutninger til sandfyldet omkring udskilleren, hvorfra den langsomt
er spredt til et større område. Og så må man forundres og skuffes, når man ved at
der løbende er trykkontrolleret tanke, og anlægget er serviceret efter alle gældende
regler og standarder. Det har vi årligt betalt til netop for at sikre, at vi ikke kunne
komme til at stå i en situation som den nuværende.
Omkostningen ved fjernelse af den forurenede jord forventes at kunne blive dækket
af vores Miljøforening. Hvorimod genetablering af tankanlægget vil være for Brugsens regning. Og det er en forventet udgift på mellem ca. kr. 1,7 – 1,9 mio.
Bestyrelsen har undersøgt muligheder for finansiering. De selvstændige brugsforeninger har en låneforening. her har vi fået tilsagn om finansiering af det nye tankanlæg med et 10 års lån med en rente som p.t. er på 1,85 % og uden låneomkostninger i øvrigt.

// Brugsens årsberetning ....

Årets regnskab
Den samlede butiksomsætning for 2019 var på 14,8 mio, hvilket er ca. kr. 640.000
mindre end året før. Årsagen er nok, at sognets beboere har ladet sig friste af de
større butikker i Maribo og Nakskov. Det kan være et spørgsmål om tid, før vi kan
begynde at se enden for Stokkemarke Brugsforening som en selvstændig forening.
Det vil bestyrelsen kæmpe hårdt for at undgå, men det er den lokale opbakning som
er afgørende for om dette lykkes.
Men der skal ikke meget til for at vende den negative udvikling. Vi er nu 982 medlemmer af Stokkemarke Brugsforening. Hvis alle disse medlemmer blot handlede
for kr. 20,- mere pr uge ville dette give en meromsætning på godt 1. mio. kr. på
årsbasis. Så skulle vores problemer med omsætningen i hvert fald være løst i første
omgang. Så derfor - hvis vores brugs skal overleve, så er det afgørende, at den bliver
brugt. Også til andet indkøb end det som man har glemt at købe det andet sted,
hvor man har lagt sit storindkøb.
For vores lokale brugs har konsekvenserne som følge af de forventede udgifter i
forbindelse med forureningen og den manglende butiksomsætning været, at bestyrelsen har truffet beslutning om en besparelse på lønkontoen på ca. kr. 270.000,-.
Dette betød afskedigelse at en fastansat medarbejder. For at opnå denne besparelse var det ligeledes nødvendigt at ændre på brugsens åbningstider, så der fra 1.
nov. 2019 er åbent alle dage fra kl. 8.00 til kl. 18.00.
Som nyt tiltag vil der fremover den første fredag i hver måned vil være såkaldt ”pallesalg”. Her vil uddeleren komme med nogle gode tilbud af forskellig art.
Men der er områder hvor vi har succes. Der kan nævnes vores grillarrangement med
deltagelse af ca. 75 medlemmer. Tøndeslagning gav igen et mylder af børn i alle
aldre som slår på tønderne. Så her er det på sin plads at sige tak for opbakningen
både til børn og forældre.
Og som nyt har vi prøvet med bankospil. Det gik ligeledes godt, så vi bliver nok nødt
til at gentage dette i løbet af efteråret.
Og så vil vi opfordre til at benytte vores tankanlæg, når det på et tidspunkt åbnes.
Det gavner både brugsen og Stokkemarke beboerforening. Så det er til være til gavn
for begge parter.
Bestyrelsen havde lagt en plan over fremtidige forbedringer og renoveringer som vi
ville gennemføre over en årrække. Men indtil videre har vi sat disse planer i bero,
for vi må forberede os på at første halvår af 2020, hvor vi ikke har tankanlægget, vil
få negativ indflydelse på vores omsætning.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at have en velfungerende selvstændig Brugs med
et moderne tankanlæg i Stokkemarke. Men det kan ikke lade sig gøre uden jeres
opbakning. Brugsen kan ikke overleve uden Stokkemarke, og Stokkemarke kan ikke
overleve uden brugsen. Med andre ord – hvis borgerne i Stokkemarke svigter brugsen så svigter de samtidig Stokkemarke. Så vi har altså en fælles interesse.
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// En annoncør i Beboerbladet Vin og Velsmag ....

Vin - ikke kun lokalt - men også globalt
Tekst & Foto: Mette Bacher

Forretningen, Vin og Velsmag, i Maribo, byder indenfor til en hel rejse i en
verden, som både dækker de ypperste vine - men også spiritus, chokolade
og cigarer, når der skal kræses.
Michael var oprindelig salgschef hos Folketidende i 20 år,
men en stor privat interesse
for vine, lokkede ham til at
skifte spor, og da ejeren af
Vin & Velsmag, Ebbe Frahm,
i 2013, forsøgte at udvikle
forretningen, kom Michael
Gullits til.
Da Stokkemarke Beboerblads
journalist lægger vejen forbi
det store hjørne i Maribo,
hvor Vin & Velsmag er beliggende, bydes der indenfor til
en stor og meget omfattende
verden af alskens vine, spiritus, og plateuer med chokolade, samt glasskabe med
cigarer.

// En annoncør i Beboerbladet, Vin og Velsmag ....

og afholder i øvrigt Danmarks
største vinsmagning for kvinder,
som holdes i Maribo Hallerne,
denne gang den 25. september,
og det har vi prøvet 5 gange. Vi
deltager også i alt, hvad der er
af lokale aktiviteter, og det både
i lokalområdet og i København,
fortæller Michael Gullits.
Vinene er i alle prisklasser, og
der er rige muligheder for at
købe gode vine, som gaver, erfarer Stokkemarke Beboerblad,
da flere kunder kommer ind og
efterspørger spændende kurve
til glade modtagere.

Vi har et meget blandet salg, vin er det
mest populære endnu, og derefter gin,
som lige nu og her er blevet en trend.
Gin, fremstilles i dag, så den smager lidt
anderledes, og det giver mange oplevelser, fortæller Michael Gullits til Stokkemarke Beboerblad.

Da vi byggede her, var det for at tilgodese
lokalbefolkningen, og det skulle være et
fyrtårn på Lolland-Falster, og det skulle
samtidig være en turistmagnet.

Hele prisspektret er dækket, og hvis man skal helt op at ringe i den dyrere
ende, så er muligheden der, idet den dyreste flaske vin koster et pænt stykke over 6000 kroner.

Michael, der er direktør og medejer, har travlt. - Vi skal lige have sendt varer ud af huset, for hver eneste morgen skal der sendes varer ud til dem,
som har købt ind via vores webshop.
Vi har været i fire år på den nye adresse, hvor her er seks ansatte, en direktør og en medejer, og der er travlt, ikke kun i vinforretningen, for vi har
også åbnet en ny café, der hedder: Café Vin & Brød, på Torvet i Maribo,
fortæller Michael Gullits.
Michael kører selv ud, som sælger, og fortæller, at de ansatte ikke kun
skal koncentrere sig om enkelte ting, men er bredt uddannet, så de kan
dække hele spektret.
- Vi har en masse arrangementer, som vi benytter til smagninger,

Forretningen: Vin & Velsmag imponerer med et flot og rustikt interiør.
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Annonce ...

// Beboerforeningens og Beboerbladets generalforsamlinger ...

Beboerforeningens generalforsamling
Stokkemarke Beboerforening afholder generalforsamling
den 20. august 2020 kl. 19.00
i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke med flg. dagsorden:

Hems
Mobil: +45 20245306
info@hemsoebroderi.dk

Broder
& Garn

Web: hemsoebroderi.dk

JAN’s AUTOSERVICE

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

Beboerbladets generalforsamling
Stokkemarke Beboerblad afholder ordinær generalforsamling
den 20. august 2020 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 generalforsamling.
Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerblad

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

// Keldernæs & Omegns Beboerforening...

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Arrangementer
juni, juli og august 2020
Det sker i juni.
Torsdag den 11. juni kl. 14.00
Besøg i Peter Hansens Have i Kappel. Vi mødes ved Dueslaget, fælles kørsel.
Entre 40.00 kr. , rundvisning. Medbring selv kaffe og kage.

Cykelture 2020
22. april deltagere: Aage , Anne,
Kent, Henny, John, Bjørn, Bente
G. Karin K., Bo, Ruth. Turen gik til
Skifterne og Blans Havn, i alt 13
km
Første cykeltur gik til Næs hytten

Cykelture den 3. og 17. juni kl. 14.00
Tirsdag den 23 juni kl. 18.00
P. gr. a. corona krisen holder vi Sankt Hans aften i Dueslaget.
Der grilles forsk. kød, tilbehør kartoffelsalat m.m.
Pris 110,00 kr. Tilmeld senest den 16. juni til Ruth tlf. 20327418.

Det sker i juli.
Arbejdsweekend den 4. og 5. juli kl. 09.00
Vi mødes i Dueslaget begge dage.
Vi skal have klippet hæk, malet udendørs og indendørs, haveborde og flagstænger.
Oprydning i skuret m.m.
Begge dage er foreningen vært ved et let måltid efter arbejdet.

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

Cykelture den 1., 15. og 29.

Besty.medlem

Anne Pedersen

20 76 82 02 annepedersen47@gmail.com

1.suppleant

Lisbeth Høhne

28 73 99 84 hohne@vip.cybercity.dk

Det sker i august.

2. suppleant

Jørgen Rasmussen

42 19 11 11 rosengaarden77@gmail.com

Lørdag den 1. august kl. 14.00 Vandretur
Vi mødes ved dueslaget kl. 14.00 vi vandrer over Keldvigen 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.
Cykelture den 12. og 26.

Keldernæs & Omegns Beboerforenings Bestyrelse

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
Tjek også vores hjemmeside www.keldernaes.dk
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// Sankt Hans aften.... /// Plejecentrets Venneforening ...
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TS Biler

- ALTID min. 40 biler
på lager MO

Sct. Hans

Corona ??

Med de usikre udmeldinger der er kommet omkring ”større” arrangementer
og tilladte deltagerantal sammenholdt med de krav, der måtte blive stillet,
vil det være vanskeligt og meget usikkert at planlægge noget ved et Sct.
Hans arrangement på Mejeriet i år.
I Beboerforeningen er det derfor besluttet, at hvis der ikke er direkte afbrændingsforbud eller forsamlingsforbud,
vil det traditionelle bål blive tændt kl. 20.00.

BILER
KØBES
KONTANT!

TORKONTO
R
- SA

• Alle former for NUMMERLGPLAF
ADER
autoreparationer
• Køb og salg af biler
• Aircondition service
• Dækcenter
• Klargøring til syn
• Rudeskift og rep. af stenslag

SE ALLE
VORES
BILER PÅ
www.ts-biler.dk

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

Man er meget velkommen til at deltage ved bålet. Man kan benytte de møbler, der findes på stedet, eller selv medbringe udstyr. Man er selv ansvarlig
for overholdelse af afstandskrav m.v.
Der vil ikke blive arrangeret nogen form for forplejning, så man medbringer
selv madkurven m.m.
Der vil være lejlighed til et hyggeligt samvær i ”passende afstand”!
Vel mødt kl. 18.3o
Stokkemarke Beboerforening

Stokkemarke Plejehjems Venneforening.
På grund af Covid 19 har det desværre ikke været muligt at yde omsorg og
aktivitet for vores ældre på Plejecentret. Sidste gang var medio marts, hvor
der blev bagt pandekager. Allerede dagen efter besluttede regeringen at der
skulle lukkes helt ned for besøg.
Vi håber det snart lysner og vi igen kan færdes uden frygt for smitte, men
indtil det sker, ligger alt desværre stille.
Vores Generalforsamling er også I venteposition og vi giver selvfølgelig besked så snart det er muligt at få et lokale hvor vi må være.
Vi ønsker jer alle en god sommer og glæder os til vi ses igen.
På bestyrelsens vegne
Irene Alstrøm

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
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// Stokkemarke Badmintonklub ... /// Stokkemarke Husholdningsforening ...

Stokkemarke Badmintonklub
Sæsonen sluttede brat på grund af CORONA krisen og vi fik ikke afviklet
klubmesterskab og ligeledes heller ikke afholdt generalforsamling.
Vi starter friske op igen til september ( håber vi )..... og dato for generalforsamlingen følger senere.

// Stokkemarke Husholdningsforening, program...

Stokkemarke Husholdningsforening
Program efterår 2020
Kære medlemmer.
Grundet Covid-19 er det med forbehold, hvornår vi starter igen.
Det afgøres af Regeringen og Lolland Kommune, hvornår der åbnes op og vi
igen må bruge vores Kulturhus.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Stokkemarke Badmintonklubs bestyrelse:
• 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

God sommer til alle medlemmer
Bestyrelsen

Generalforsamling i Husholdningsforeningen
Torsdag d 27. august kl 17.00
Kulturhuset, Tjennemarkevej 4, 4952 Stokkemarke
Vi starter med lidt at spise og derefter afholdes generalforsamling efter
vedtægter og dagsorden.
Aftenen sluttes med kaffe
God sommer
Bestyrelsen

27. august OBS kl 13.30, dagtur til ”Blanshaven”
Vi mødes på Blansvej 21, 4941 Bandholm.
Haven er på 2.900 m2, opdelt i 6 rum, Her findes Alpine planter, stauder,
dværgtræer og løgvækster.
Foreningens medbragte kaffe og kage nydes I haven.
Der er plantesalg ved interresse.
I finder selv ud af samkørsel. Ring til bestyrelsen hvis transport mangler.
Efter besøget holdes generalforsaming, se side 16.
24. september kl. 19.00, høstmarked
I kommer med noget fra haven, køkkenet eller håndarbejde og vi sørger for
at sælge det hele på auktion. Indtægten gemmes til Grønkålsaften.
Husk tingene må IKKE være pakket ind, vi vil se hvad vi byder på.
29. oktober kl. 19.00, Papirkunstner Aase Nætterman

Kontakt til Stokkemarke Husholdningsforening:
Formand:
N. form.:
Kasserer:
Sekretær:

Karen Margrethe Clausen tlf. 54 71
Solveig Clausen
tlf. 22 78
Irene Alstrøm
tlf. 40 63
Birthe Johansen
tlf. 23 37

Priser m.v.
Medlemskort
Gæster		
Gratis kaffe til medlemmer

11
26
66
71

200.00 kr.
50.00 kr

32 mobil 51 31 95 26
38
64
91

Der er alt lige fra tasker til fade og krukker til kræmmerhuse og anden form
for julepynt, samt vaser og mange flere ting. Alt sammen skabt ud af ganske
almindeligt papir tilsat fingerfærdighed og tricks.
26. november OBS kl. 18.30, Grønkålsaften
Lige som de foregående år, det ønsker vi jo ikke at ændre. Mad sang og
hygge. …Til- og framelding til bestyrelsen. Husk du er automatisk tilmeldt,
hvis du har købt på høstmarkedet og skal afmelde, hvis du er forhindret.
Husk kontanter.
Vi bliver glade for en lille gave til Amerikansk lotteri.
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// OK tanken i Stokkemarke....

Ok tanken i Stokkemarke er åben igen
OK tanken har på grund af forurening måttet gennemgå en større oprensning og fornyelse. OK’s Miljøforening betalte for selve oprensningen, det vil
sige udgravning og fjernelse af forurenet jord, men det nye tankanlæg til 1,9
mio. kr. er betalt af Brugsen i Stokkemarke.
Som det ses på fotoet til
venstre, blev der gravet dybt,
men det var nødvendigt for
at fjerne olieforureningen.
Mellem tankstanderen og
Vestre Landevej er der stadig forurening fra et gammelt renseri og fra et værksted, men den forurening
vedkommer ikke Brugsen,
så den må regionen tage sig
af på et senere tidspunkt.

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

STEEN’S PLANTESKOLE
Stue- & Havecenter
Vestre Landevej 127 · 4951 Nørreballe
Tlf.: 54 78 93 29 · Giro 8 18 32 01

Det nye anlæg skulle
åbne i uge 21, men allerede den 15/5 stod anlægget klar til at modtage de
første kunder. Det passer

Stokkemarke Bageri

Det nye anlæg er lavet sådan,
at der stadig kan betales kontant i en seddelautomat. Og
det er faktisk ikke almindeligt
for et tankanlæg længere.

ARKITEKTGÅRDEN

DANSKE ARK

Det nye tankanlæg ser
ikke ud af meget, men under beton og asfalt er der
tanke, rør og en masse
teknik.

Dagli’Brugsen i Stokkemarke
godt, for en ekstra måneds
omsætning på tankanlægget
giver Brugsen en tiltrængt
indtjening.
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Anja & Tim Siegvardsen
Vestre Landevej 276
4952 Stokkemarke
tel : 5471 1029

Østergade 21
4930 Maribo - DK
+45 54 78 29 69
ag@ag-arkitekter.dk
www.ag-arkitekter.dk
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// Eric Steffensen ...

21

Et anderledes forår.
Foråret 2020 blev ikke som det plejer, altså overgangen fra lidt
råkolde dage til lunere dage, hvor nattens mørke afløses af forårets
meteorsværme (Lyriderne), som i skrivende stund har forladt os
igen, da deres lys på himlen var i april. Vi kan dog se frem til årets
største meteorsværm, Perseiderne, omkring 12.-14. august, hvor
man kan opleve op til 100 stjerneskud i timen.
Netop nu hvor stjernebilledet Orion (krigeren) er på vej under horisonten, går vi sommeren i møde, hvor vi i de kommende månederne vil opleve, at natten ikke bliver rigtig mørk, og hvor stjernebilleder som Karlsvognen og Cassiopeia vil være synlige. Vi har desuden passeret d. 20. marts og dermed
forårsjævndøgn, som markerer, at dagene nu bliver længere end natten.

Søndergade 30

Alle disse forårsiagttagelser har dog spillet en mindre rolle siden 11. marts, hvor
Danmark blev lukket ned på grund af den korona-krise, der indtog os. Hen over
natten gik vores samfund i stå, alle former for skoler og uddannelsesinstitutioner,
sportshaller, idrætsforeninger, offentlige kontorer, forretningscentre, hoteller, restauranter, caféer og meget mere blev lukket ned.
Hele befolkningen sad tilbage og ventede på, hvad Folketinget ville meddele som indsatsområder for at beskytte alle bedst muligt. Den almene hygiejne blev redskabet,
som alle i løbet af kort tid lærte at benytte og tage alvorligt. Nu var det blot at vente
på, at samfundet tog ansvaret for at sikre sig de ”våben”, der kunne imødekomme
de trusler, som ikke bare danskere, men alle folkeslag, var ramt af.

ALT TIL KONTORET & VIRKSOMHEDEN

ARKIVERING/OPBEVARING • SKRIVEREDSKABER •
BELYSNING/MØBLER • IT-PRODUKTER • PAPIRVARER •
KANTINE/CATERING• AFTØRRING/RENGØRING •
EMBALLAGE & MEGET ANDET...

Hverdagen blev med ét forandret fra at være hæsblæsende til at være dage, hvor
aktivitetsniveauet blev mere overskueligt. For mit vedkommende blev alle politiske
møder til Skype møder, hvor PC´eren blev kommunikationsredskabet. Det betød, at
alle væsentlige møder vedrørende byrådsarbejdet var elektronisk ”fjernbetjening”,
ligeledes blev mine møder med Regionens Sundhedskoordinationsudvalg, Samarbejdsudvalg og KKR (kommunernes kontaktråd) erstattet af lignende løsninger. Det
var en helt anden måde at arbejde politisk på. Det var ikke umiddelbart tidsbesparende og alligevel, for jeg sparede mange timer på landevejen.
Der var dog andre aktiviteter, der gled helt ud efter nedlukningen, og det var mine
aftalte foredrag og musikarrangementer for diverse foreninger, plejecentre og ældresagen. Pludselig opdagede jeg, at jeg manglede disse opløftende input til min dagligdag, glæden ved at se frem til ”næste” gang, glæden ved at gøre hverdagen mere
overkommelig for andre mennesker og glæden ved at bringe ”glæde”.
Ønsker alle en god sommer. Der er så meget, vi skal glæde os over .....!!!!

Eric Steffensen

22

Annonce ...

Annonce ...

ApS

OPGAVER VI LØSER
- Boliginstallationer
- Kontorinstallationer
- Industriinstallationer
- Industriservice
- Kommunikation, tele
& data
- Tyverialarmer og adg
angskontrol
- Ventilation og varmean
læg
- Belysningsanlæg
- Tavlemontage
- El-dokumentation
- PLC styringer

hatten.dk

- mod rust
4930 Maribo
54 75 76 77
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Lailas
Loppemarked
Nystedvej 32 - Maribo

Maribo - tlf. 5478 31 00

40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

BYG OM. BYG TIL.
VEDLIGEHOLD.
GÅRDBU TIK - VINGÅRD
F R EM V I S N I N G
GÅRDBU TIK - VINGÅRD
GÅRDBU TIK - VINGÅRD
F R EM V I S N I N G
F R EM V I S N I N G
Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

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

DIT LOKALE BYGGEMARKED
PÅ LOLLAND
STARK Maribo

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

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

6.00 - 17.00
9.00 - 14.00
Lukket
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// Stokkemarke Pensionistforening ...

// Stokkemarke Pensionistforening ...

Stokkemarke Pensionistforening

Stokkemarke Pensionistforening

Pensionistforeningens bestyrelse ser frem til igen at mødes med alle medlemmer. Der ser ud til at være en realistisk mulighed medio august. Vi fik
ikke holdt generalforsamling i starten af dette år, så det er der vi begynder
igen.

Generalforsamling 2020
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 14.00 afholder Stokkemarke Pensionistforening generalforsamling i foreningens lokaler Tjennemarkevej 4.
Generalforsamlingen starter efter kaffen.

Der indkaldes derfor til generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl.
14.00 i vores sædvanlige lokaler. Det er ikke meldt 100% sikkert ud at vi
må samles på det tidspunkt, derfor rådes medlemmerne til at tilmelde sig
tidligst en uge før, altså fra den 11. august.

Dagsorden:

Hanne Jacobsen, tlf. 2826 0760, tager imod dagligt mellem 9.00 og 11.00.

1.
2.
3.
4.
5.

Selve generalforsamlingen afvikles som det fremgik af indlægget i beboerbladet fra marts i år (se næste side). Bestyrelsen skal ikke undlade at beklage de manglende udflugter her i sommer, men alle ved hvad forhindringen
er.

6.
7.
8.

Måske kan vi nå at arrangere en løvfaldsudflugt i september, det må vi snakke om på generalforsamlingen. Håber det bliver udmeldt fra regeringen at vi
må samles mindst 50 personer, så kan det nok lige gå.
Bestyrelsen

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden.
Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren.
Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag.
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde 8 dage før
Generalforsamlingens afholdelse.
Valg af kasserer.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en 1 suppleant.
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 Jacobsen, tlf. 2826 0760.
Husk tallerken, bestik og glas.
Med venlig hilsen
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 ”foreninger”
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
Inga Rasmussen
Annelise Vestergård

tlf. 54 71 21 13
tlf. 29 65 25 19
tlf. 61 42 52 64

Hanne Jacobsen tlf. 28 26 07 60
Niels Mathiassen tlf. 60 74 13 55
Kirsten Vammen tf. 30 58 76 92
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// Lokal genåbning efter Corona krisen ...

// Det sker her i Stokkemarke... /// Flagalle ...

Det sker i Stokkemarke!

Lokal genåbning efter Corona krisen
Nedlukningen af samfundet som følge af Corona virussen ramte bredt, og også her
i Stokkemarke området. Beboerbladet har spurgt nogle foreninger, hvornår, de har
tænkt sig at vende tilbage til normale tilstande, både med hensyn til møder og fysiske aktiviteter. Nogle foreninger nåede at holde deres generalforsamling, men de
fleste nåede det ikke inden nedlukningen i marts.
Stokkemarkehallen holder lukket indtil videre. Der er endnu ikke sat en dato, hvor
motionslokaler, festlokale og andre indendørs faciliteter kan genåbnes, men Lynge
Christensen forventer, det vil ske i august, når den nye sæson starter.
Det påvirker alle foreninger, som dyrker idræt, herunder SUF, Gymnastikforeningen,
Badmintonklubben m.fl.
Kulturhuset er lukket. Solveig Clausen har spurgt Lolland kommune, hvornår det kan
genåbnes, og har fået oplyst, at det ikke sker foreløbig, og at der ikke for nuværende
kan udmeldes et tidspunkt.
En række foreninger har ikke kunnet afholde generalforsamlinger i henhold til deres
vedtægter. Pensionistforeningen, Husholdningsforningen, Beboerforeningen og Beboerbladet har planlagt generalforsamling i august, men øvrige foreninger, som Beboerbladet har kontaktet, har endnu ikke taget stilling til en dato.
Petanque klubben har haft lidt aktiviteter under nedlukningen, idet men kunne mødes udendørs og under 10 personer af gangen. Kurt Jørgensen oplyste, at Petanque
klubben skulle have haft et stort stævne i september. Det vides endnu ikke, om det
kan gennemføres. Han forventer, at efterårssæsonen starter op som sædvanlig.

Tirsdag den 9/6 kl. 1800: Orienteringsmøde til det kommende menighedsrådsvalg med grillpølser og brød (Kirkebladet).
Søndag den 21/6 kl. 1400: Gudstjeneste på Blans Havn (OBS: Tilmelding))
(Kirkebladet).
Tirsdag den 23/6 kl. 1830: Sankt Hans bål Mejerigrunden. (side 14).
”Det sker siden” er ikke så omfangsrig som normalt. Vi er jo i en sommertid med Corona virus. Beboerbladet håber på mere aktivitet til september

Billedet til højre er
fra Vin og Velsmags
butik på C. E. Christiansensvej i Maribo.
Vin og Velsmag er
Juni bladets udvalgte annoncør

SUF’s Venner har bl.a. måttet aflyse keglespillet den 13/6, og overvejer at gennemføre det i september i stedet. Jette Ellehammer forventer, at SUF’s venner kan genoptage alle aktiviteter i efterårssæsonen, altså fra september.
Pensionistforeningen og Husholdningsforeningen har, som det ses i dette blad, planlagt efterårets aktiviteter, men er forberedt på, at der kan komme ændringer.
Beboerforeningen har planlagt en alternativ sankt Hans aften og generalforsamling,
men afventer situationens udvikling for så vidt anår andre aktiviteter.
Kirken/Menighedsrådet har planlagt aktiviteter hen over sommeren (se kirkebladet),
men under iagttagelse af en række smitteforebyggende regler. For eksempel bliver
der gudstjeneste, men når der er mere end 20 kirkegængere, må der ikke synges
salmer fælles.
Alle repræsentanter for foreninger, som Beboerbladet har talt med, tager forbehold
for situationens udvikling. Sommeren ser ud til at blive med få arrangementer, men
medmindre Corona situationen udvikler sig, ser det ud til, at efterårssæsonen bliver
som sædvanlig, dog med forbud mod store forsamlinger. Det vil formentlig sige forsamlinger på mere end 200 eller 300 personer.

Flagalleen opsættes i 2020:
26. maj
31. maj
5 juni
Sept.

Kronprinsens fødselsdag
Pinsedag
Grundlovsdag
Høstfest
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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

