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

Corona virus og Covid-19

En fælles stemme
Vi i Stokkemarke sogn ved jo godt, at vi er de bedste, eller i hvert fald, at vi er så
gode, at vi kan sige nej tak til ændringer – særlig dem, der er påført af nogen udensogns. For eksempel har vi 11 aktive foreninger i sognet, vores egen sportshal,
læge, vandværk, Brugsforening og bager. Hvem andre kan prale med det?
Men når vi så stiger ned fra den høje hest, så må vi erkende, at det er en stadig
udfordring at bevare det, vi har. Det kræver et vedvarende arbejde, og måske en
erkendelse af, at selv om vi føler, at vi er os selv nok, så har vi brug for andre – for
flere end os selv.
Et godt spørgsmål er, om ”vi” - 11 foreninger, virksomheder og institutioner - formår
at tale vores alles sag, når vi gør det hver for sig. Det landsbysamarbejde, der for
tiden arbejdes med (se andetsteds i bladet), har synliggjort det problem. Søllested
har et Borgerforum og Østofte/Nørreballe har et fællesråd, som begge repræsenterer alle foreningerne i området/landsbyen. Én repræsentant for de landsbyer får
input fra alle foreningerne, og kan udtale sig på alles vegne. Sådan en ordning har vi
ikke i Stokkemarke.
Landsbysamarbejdsgruppen arbejder for tiden med at skaffe midler til større kulturelle arrangementer. Der har problemet vist sig, for hvem repræsenterer Stokkemarkes
foreninger m.v.
Som Beboerbladets formand har jeg til dels påtaget mig rollen i samarbejdsgruppen.
Men jeg har ikke noget mandat. Uanset hvad jeg mener og giver udtryk for, så står
det for egen regning. Sådan får vi (foreninger m.v.) ikke indflydelse. Helt galt går det,
hvis ”man” kan spille de lokale ud mod hinanden.
Det gælder også tiden, der kommer, hvor vi i landsbysamarbejdsgruppen skal tale
med Lolland Kommune om landsbyklynger, hvor vi som landsby skal forpligte os i et
evt. samarbejde. Det går ikke, hvis vi ikke kan sende en ”forhandler” med mandat
fra alle interessegrupper.
Vi kan naturligvis sige, at vi har det som vi vil have det, og ikke ønsker ændringer. Og
så kan det der med samarbejde jo være ligegyldigt. Men ændringerne kommer, uanset om vi vil det eller ej. Spørgsmålet er, hvordan vi får indflydelse på ændringerne?
Måske er tiden kommet, hvor vi i Stokkemarke sogn skal skabe et organ, der kan
repræsentere os samlet. Et organ, der kan arbejde for hele sognet, og udtale sig på
vegne af alle i sognet.

Nu troede vi lige, vi danskere var bedre end borgere i andre lande til at begrænse
coronasmitten, men så, allersidst i juli, bredte smitten sig igen i foruroligende omfang. Ringsted (slagteri) og Århus med bl.a. ghettoen Gellerupparken tegnede sig for
rigtig mange af nye smittede, men også andre byer kom i spil. Tendensen viste sig
også i vore nabolande. Det ser simpelt hen ud til, at vi skal leve med smittefaren og
restriktionerne, indtil der kommer en vaccine.
Lokalt - i Lolland kommune - har vi klaret os mellemgodt. I maj og juni var der samlet
kun 3 nye smittede, i juli var der 2, men så, i den første uge af august kom der 8
nye smittede til. Selv om der ved bladets deadline, ikke 17/8 ikke havde været nye
smittede ud over de 8, så viser tallene, at vi skal passe på - hele tiden.
Corona virus ter sig uventet, igen og igen. Det er for eksempel besynderligt, at vi
efter at have haft forhøjede smittetal i 14 dage stadig har færre hospitalsindlagte.
Årsagen kan være, at det er unge og stærke personer, der er smittet, at virusset er
muteret, eller noget helt andet. Det vides simpelt hen ikke. Men det er da uventet.
Mundbind og forsamlinger
Regeringen har meldt ud, at vi nu skal til at bruge mundbind i en række situationer,
bl.a. ved brug af offentlig transport. Det er virkelig irriterende, for det er slet ikke
rart at bære mundbind. Men der ser ud til at være en god grund til det, så vi må alle
hjælpe og bære mundbind, når det er påkrævet, også selv om vi ikke har lyst.
Det har været svært at få mundbind, fordi efterspøgslen pludselig steg. men COOP
og Brugsen i Stokkemarke har været på forkant, så mundbind har været til salg i
nogle uger her i Stokkemarke, og er det stadig.
Efter de nyeste højere tal for coronasmittede, har regeringen besluttet:
Der må ikke åbnes for diskoteker m.v., hvor der danses, før tidligst 31/10
•

Restauranter m.v. kan holde åbent til kl. 0200, men der må ikke lukkes nye
gæster ind efter kl. 2300.

•

Forsamlingsforbuddet på 100 personer (foreninger, møder o.lign) forlænges til
31/10.

•

Forsamlingsforbuddet på 500 personer (sportbegivenheder m.v.) forlænges til
31/10.

•

Ved udendørs begravelse er forsamlingsforbuddet ændret til 200 personer.

•

Politiet kan kontrollere personer, der er i isolation, og kan tage magtmidler i brug
for at gennemtvinge isolationen.

•

Der sættes ind på at fastholde og udvidde testkapaciteten overalt i landet.
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// Spiseklubben ....

// Landsbysamarbejde ....

Samarbejde mellem landsbyer
Først på året blev der startet en møderække, som havde til formål at undersøge mulighederne for et samarbejde mellem Stokkemarke og dets nabolandsbyer. Der viste sig at være en positiv holdning til ideen om et samarbejde, så nu handler det om at føre ideen ud i livet. Herunder lidt information
om projektet.
Samarbejdet ser ud til at komme til at omfatte de 6 landsbyer Østofte/
Nørreballe, Stokkemarke, Søllested, Birket, Keldernæs og Bandholm. Det
første, der blev opnået enighed om, var en fælles information, som indebærer, at landsbyerne vil være hinanden behjælpelig med at annoncere større
arrangementer i en af landsbyerne.
Større kulturelle arangementer
Men der kom også et forslag frem om at arrangere større kulturelle arrangementer. Sådan noget kræver penge, og landsbyerne er for tiden ved
at undersøge muligheder for at få foreninger til at indskyde samlet mindst
50.000 kr. Det ser lige nu ud til at være sikkert, at beløbet bliver indskudt.
Der er tale om et indskud. Når et arrangement bliver gennemført, giver det
forhåbentlig et overskud. Oveskuddet foredeles til de foreninger, der har
indskudt penge til formålet.
Samarbejdet i en ramme
For at koordinere samarbejdet mellem landsbyerne, er der behov for en formel struktur. Til næste møde den 23/9 foreligger forslag om at oprette en
forening, som skal koordinere samarbejdet, herunder de kulturelle arrangementer. Besluttes det at oprette en ny forening, vil der blive afholdt stiftende
generalforsamling i november eller januar.
Klyngesamarbnjde
På samarbejdsmøderne drøftes, om landsbysamarbejdet skal ske som
”klyngesamarbejde”. Lolland Kommune anbefaler og støtter en sådan model, men hvad får vi ud af det som landsby?
For at få det spørgsmål afklaret, deltager formanden for Fritids- og kulturudvalget, Tine Vinther Clausen på samarbejdsgruppens næste møde den
23/9 for at redegøre for kommunens holdning, samt fordele og ulemper ved
ordningen.
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// Stokkemarkehallen ....

Stokkemarkehallen
Stokkemarkehallen er et af de store samlingssteder i Stokkemarke med et alsidigt
tilbud til brugerne. Hallen blev opført af 3 omgange. Første etape fra 1980 var slet
ikke en del af halbyggeriet, men et klubhus, bygget af SUF, Gymnastikforeningen og
Badmintonklubben. Klubhuset udgør nu den del af halbyggeriet, der ligger ud mod
parkeringspladsen (tidligere cafeteria).
Den nuværende sportshal med omklædningsrum stod færdig i 1988, og bygningen
med festlokale, fitness center, depotrum og kontor blev bygget i 2013.

// Stokkemarkehallen ....
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I hallen er der oprettet et fitness center (foto på forrige side), hvor mere end 70 personer deltager aktivt. Prisen er 720 kr. om året, og centret er rigt udstyret.
Til højre ses Joan og Hanne,
som er flittige gæster i Fitness centret.
Samlet betyder det, at hallen
har ca. 500 aktive brugere.
Desuden udlejes lokaler til
private og foreningsmæssige
arrangementer.

SUF (Stokkemarke Ungdomsforening) har en stor andel i
driften af hallen. For eksempel betaler SUF en fast pris
for at benytte festlokalet, som
SUF så står for udlejningen af. Det er også SUF, der står for rengøring i i hallen.
Lejere af festlokalet får ikke bare lokalet, men også borde/stole, service, adgang til
køkken m.v., og hvis man ønsker det, arrangerer SUF også f.eks. kaffe til begravelsessammenkomster.
En central figur i Stokkemarkehallen er
Lynge Christiansen, som er formand for
Stokkemarkehallens Fonds bestyrelse.

Hallen er ejet af en fond, og blev opført ved en stor indsats fra områdets beboere.
Det er blevet sagt dengang, at borgere i Stokkemarke i 1988, der ikke havde bidraget, de ville ikke indrømme det. Halbyggeriet var helt enkelt en folkesag. Den daværende Maribo kommune betalte halvdelen af de 3,4 mio. kr. hallen kostede, den
anden halvdel blev betalt af foreninger, lokale virksomheder og private.

Han startede sit arbejde for hallen allerede nogle år før hallen blev bygget, idet
han var formand for ”Hallens Venner”.
En forening, som havde til formål at
skaffe penge til byggeriet, og senere til
drift og tilbygning.

Stokkemarkehallen har altid haft en sund økonomi. Udover Lolland Kommunes betaling for bookede tider til sportsaktiviteter. er der er en række andre aktiviteter i hallen, som giver indtjening, bl.a. Sumba og Yoga. Samlet set betyder det, at hallen har
et årligt driftsbudget på ca. 400.000 kr. Og der er ikke gæld i bygningerne.
Det hjælper også, at der er brugere
udefra. For eksempel Halstedhus efterskole, som i de sidste år har fået
dobbelt så mange elever. Men der er
plads til mere, så i Stokkemarkehallen
ønsker man sig, at Lolland Kommune
vil kigge lidt mere i retning af Stokkemarke, når man fordeler haltimer fra
de haller, der ikke har mere plads.

Den forening blev nedlagt efter, at tilbygningen med festsal, fitness center,
depotrum og kontor blev bygget i 2013.

efter endnu et par år blev han formand.

Et par år efter, at hallen var bygget, blev
han medlem af fondens bestyrelsen, og

Lynge Christiansen fortalte, at bestyrelsen har besluttet at anvende 100.000 kr. i
år til renovering af cafeteriaet, hvor brugerne længe har efterspurgt bedre faciliteter,
blandt andet i køkkenet.
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Annonce ...

// Brugsens generalforsamling ...
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Stokkemarke
Beslutningsreferat fra brugsens generalforsamling afholdt tirsdag d. 11. aug. 2020 i
Stokkemarke Hallens lokaler.
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering.
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
7. Eventuelt.
Ad. 1. Valg af ordstyrer.
Ebbe Ladefoged blev valgt til ordstyrer.
Oplyste at en lovlig afholdelse af generalforsamlingen først er blevet mulig nu
hvor forsamlingsforbuddet er blevet lempet. Konstaterede at generalforsamlingen
er indkaldt i henhold til brugsens vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Hems
Mobil: +45 20245306
info@hemsoebroderi.dk

Broder
& Garn

Web: hemsoebroderi.dk

JAN’s AUTOSERVICE

Ad. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
Bestyrelsens beretning fremlagt v/formanden Egon Jakobsen. Efter kort debat
blev beretningen godkendt enstemmigt.
Ad. 3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering.
Årsrapporten fremlagt af uddeler Jane Skytte. Efter supplerende oplysninger og
debat blev årsrapporten enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag.
Ad. 5. Indkomne forslag.
Ingen forslag.
Ad. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
På valg var:
Egon Jakobsen, Solveig Clausen, Birthe Jensen, Laust Larsen. Alle blev genvalgt
uden modkandidater
Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslog Karin Sørensen, som blev valgt uden modkandidat.
Ad. 7. Eventuelt
Kort debat om tankanlæg m.m.
Generalforsamlingen afsluttet af ordstyrer ca. kl. 20,00 med tak for god ro og orden.
Ref. Egon Jakobsen
Umiddelbart efter generalforsamlingen d. 11. aug. 2020 konstituerede bestyrelsen
sig som følger:
Formand og sekretær Egon Jakobsen
Næstformand Torben Skude
Bestyrelsesmedlem Joan Thorlin
Bestyrelsesmedlem Boye Clausen
Ref. Egon Jakobsen

Bestyrelsesmedlem Solveig Clausen
Bestyrelsesmedlem Birthe Jensen
Bestyrelsesmedlem Laust Larsen
Bestyrelsesmedlem/Uddeler Jane skytte
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// Keldernæs & Omegns Beboerforening...

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Arrangementer
september, oktober og november 2020
Det sker i september.

// Keldernæs & Omegns Beboerforening...

Søndag den 29. november kl. 15.00 juletræstænding
Vi mødes ved Dueslaget. Går over og tænder juletræ.
Herefter serveres gratis gløgg og æbleskiver i Dueslaget.
Torsdagsaftener den 5. og 19. november.
Aktiviteter se under oktober.

Søndag den 20. september kl. 13.00 søndagsfrokost
Sild, æg og tomat, fiskeret, flæskesteg, lun leverpostej, salat, ost, og kiks,
kaffe.
Pris 75,00 kr. Tilmeld senest den 14. september til Ruth tlf. 20327418

Det sker i oktober.
Torsdagsaftener starter den 1. oktober kl. 19.00 med:
EDB- undervisning med Hans Henrik som underviser,
Jydewhist med Christian H. Rasmussen som underviser
Brug af mobiltelefon med Susanne Høimark som underviser
Herover til venstre: Tur til Peter Hansens Have
Til højre: vandretur over Keldvigen.

Herefter torsdagsaftener den 15. og 29. oktober
Deltagelse i undervisning er gratis for medlemmer
Som noget nyt har vi også billard og skak samt dart på programmet.
Medbring dit håndarbejde og få en hyggelig aften.
Kaffe og brød til 15,00 kr.
Lørdag den 10. oktober kl. 10.00 til 16.00 loppemarked
i Beboerhuset Godhåbsvej 7 Keldernæs
Der vil blive solgt kaffe og kage, pølser med brød
Loppeeffekter kan afleveres i Beboerhuset, Godthåbsvej 7 Keldernæs.
Kontakt en i bestyrelsen
Det sker i november.
Lørdag den 21. november kl. 18.00 julefrokost
Det bliver en traditionel julefrokost.
Maden kommer fra Dannemare forsamlingshus.
Pris 185,00 kr. Tilmeld senest 16. november til Ruth tlf. 20327418
Denne aften vil der blive solgt amerikansk lotteri.

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

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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Annonce ...

// Sankt Hans aften....

Sankt Hans Aften i Stokkemarke
Uanset risikoen for infektion med Corona virus, så blev årets Sankt Hans
aften afholdt på Mejerigrunden i Stokkemarke. Det var ikke helt som sævanligt. Der var ikke mad og
drikkelse til salg, men deltagerne havde medtaget deres
egen mad.
Der var kun 20-30 deltagere,
og der var ikke båltale. Men
der var bål og der var fælles
hygge - omend med den påkrævede fysiske afstand.
Og mens bålet brændte, kom der flere deltagere til. Lyset og røgen tiltrak nogle, der ikke
kunne finde et andet sankt Hans Bål, der opfyldte de danske traditioner.
Midsommervisen blev sunget, og det blev
klart, at uanset corona truslen, så vil vi i Stokkemarke stadig det fælles. Vi vil komme hinanden ved. Vi vil være noget for hinanden. Vi
vil stadig være fælles om noget.

15

TS Biler
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Direkte: 54 76 06 02
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// Stokkemarke plejecenters Venneforening ...

Stokkemarke Plejecenters Venneforening
afholder generalforsamling

// Stokkemarke Husholdningsforening ...
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Stokkemarke Husholdningsforening
Program efterår 2020
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.

I Kulturhuset
Torsdag den 3. september 2020 kl. 12.00
Venneforeningen er vært ved
smørrebrød, øl og vand.
Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Beretning ved formand
Regnskab ved kasserer
Liftbus beretning og regnskab
Valg af bestyrelse:
Inga Rasmussen, Solveig Clausen
Valg af suppleant:
Margrethe Christoffersen
 Valg af revisor:
Hans Hansen
• indkomne forslag
• Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der kaffe
•
•
•
•
•

Tilmelding senest den 24.august
til Lise Andersen på
mail:lise-kaj@mail.tele.dk eller på tlf.: 2127 7018
På bestyrelsens vegne Irene Alstrøm

29. oktober kl. 19.00, Papirkunstner Aase Nætterman
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.

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
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// Stokkemarke Gymnastikforening....
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Generalforsamling
Stokkemarke Gymnastikforening afholder generalforsamling
onsdag den 23. september 2020 Kl. 19.00 i Stokkemarke Hallen:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden 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

Jørgen Poulsen
Managing Director

ARKITEKTGÅRDEN

DANSKE ARK

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

Bestyrelsen

Stokkemarke Gymnastikforening
Kom og vær med til en gang god motion.
Stokkemarke Bageri

Dameholdet starter onsdag den 16. september fra klokken 17.30 til 18.30 i
Hallen. Leder: Charlotte Nielsen.

Anja & Tim Siegvardsen
Vestre Landevej 276
4952 Stokkemarke
tel : 5471 1029

Herreholdet starter tirsdag den 20. oktober klokken 18.30 til 19.30 i den
gamle gymnastilsal på skolen. Leder: Niels Krogh Jensen. Omklædning og
bad i Hallen.
Yoga
I hallen den 24/9 kl. 17.30 til 19.00. Leder Hanne Lund.
Revisor

Østergade 21
4930 Maribo - DK
+45 54 78 29 69
ag@ag-arkitekter.dk
www.ag-arkitekter.dk
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// Eric Steffensen ...
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Det var den sommer, eller.....????
Der er sikkert en del mennesker, der vil være parate til at glemme eller fortrænge
den sommer, der snart er ved at nå sin afslutning, til trods
for at vejret her i august indtil nu har vist sig fra den sommerlige side, hvad temperaturer angår. I nu to weekender
skrivende stund) har ”folk og fæ” valfartet til vore strande for at få
den forfriskende afkøling, man er nødt til at have, når dagtimerne
viser sydeuropæiske temperaturer.

Søndergade 30

ALT TIL KONTORET & VIRKSOMHEDEN

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

(i

Jeg er alligevel sikker på, at denne sommer, sommeren 2020, vil
fremstå som en særlig sommer, hvor coronakrisen neddroslede næsten alt liv i byerne, på festivaller af enhver slags, og har holdt danskerne fra at rejse
udenlands til de steder, de normalt vil besøge i deres ferier. Alle de oplevelser, som rejsedrømmene har været fyldt af, fortsatte med et slag med at være rejsedrømme. Samtidig oplevede vi, at hele samfundet blev lukket ned, stod på ”standby” – arbejdspladser
blev for en stund lukket ned, og her var det ikke en enkelt branche, det gik ud over. Det
var mange af vore store arbejdspladser, der måtte holde for, ligesom det var den lille
håndsværksvirksomhed, der blev presset, selv om man var fuld kompensation for udgifter og tabt arbejdsløn. Det blev altså en sommer, der i den grad sendte mange familier
i tovene, boksemæssigt talt, og indtil nu ser det ud til, at normaltilstanden i vores samfund stadig er langt væk. Vi er nok nødt til at vænne os til, at løsningen, alle venter på,
stadig er et stykke væk. Forskere verden over er i gang med at udvikle en ny vaccine,
der skal beskytte os mod fremtidige coronavira, men indtil det sker, skal vi følge de råd,
der er vigtige for vores sundhed, nemlig sundhedsstyrelsens fem råd, der skal beskytte
os, når vi går ud ”virkeligheden”.
I kølvandet på de mange måneder, hvor landet var lukket ned, hvor udlandsrejser var
”No go”, og hvor skoleferien stod for døren, skete der pludselig en ændring af danskernes ferievaner. Rigtig mange planlagde nu deres sommer med besøg på danske destinationer, som i den grad blev løbet over ende af det oplevelseshungrende feriefolk, børn
som voksne. Efter de restriktioner der var kommet i kølvandet af krisen, der startede
11. marts, kom det som en lavine, at alle danskere gik på oplevelse i deres eget land.
For en hel del var det en overraskelse, at Danmark indeholdt så mange forskellige emner, der kunne byde på oplevelser, viden, nysgerrighed, kunst og natur.
Her på Lolland har vi andet end Knuthenborg Safaripark og Lalandia, selv om jeg på
ingen måde vil underkende disse to mastodonters betydning for turismen i vores landsdel. Der findes imidlertid mange andre, mindre og interessante muligheder, og her vil
jeg gerne påpege vores dejlige strande, der langtfra blev fyldte, den lille turisme, som
for mig er de små kunsthåndværksteder, der findes i rigt mål her på øerne, ligesom
vores småøer har givet anledning til ”ø-hop” i den store stil og så vores skove, slotte og
museer. Trods nedlukning af samfundet kom vi i gang igen, og mit ønske er, at der snart
bliver opfundet en vaccine, der vil hjælpe os.
Sommeren 2020 bliver i hvert fald for mig en sommer, der vil gå over i mindebogen som
en ”særlig” sommer.

Eric Steffensen
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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

Lailas
Loppemarked
Nystedvej 32 - Maribo

Maribo - tlf. 5478 31 00

hatten.dk

- mod rust
4930 Maribo
54 75 76 77
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40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

BYG OM. BYG TIL.
VEDLIGEHOLD.
DIT LOKALE BYGGEMARKED
PÅ LOLLAND

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

STARK Maribo

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

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

Her er der plads til din annonce i Stokkemarke Beboerblad.
Den koster 450 kr. om året
(4 udgivelser)

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

Arrangementer i efteråret 2020
Ved efterårets arrangementer er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de
herunder nævnte aktiviteter:
29. september kl. 14.00,
Gudstjeneste,vi mødes i kirken
Efterfølgende hygge med kaffe og lagkage i kulturhuset.
Underholdning: Præsten fortæller og vi synger lidt
13,oktober kl. 14.00
Bankospil
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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

27. oktober kl.14.00
Musikalsk underholdning
Toreby spillemændene kommer, vi synger fællessang
10 november kl. 14.00
Ebbe Blockman fortæller og viser billeder fra en af sine mange rejser
24. november kl. 14.00
Postbåden Vesta og dens stovte postbådsførere
Otto Paludan fortæller og viser billeder
8. december kl. 12.30
Julefrokost
nærmere i beboerbladet til december
Vel mødt
Bestyrelsen

Arrangementer i foråret 2021 afholdes på nedenstående datoer:
12. januar, 26. januar, 9. februar (fastelavn), 23. februar, 9. marts, 23.
marts (generalforsamling).
Hvad der konkret skal ske ved et arrangement vil fremgå af beboerbladet.

Herover: Søen i Vesterhaveskoven (foto: Lønning Christoffersen
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// SUF’s Venner .../// Flagalle ...

SUF´s Venner
Tidligere arrangementer
Vi har holdt sidste års juletræ. Det var rigtig godt besøgt med mange
spændte børn, der fandt julemanden og fik danset og sunget med ham. Vi
siger stor tak til julemanden fordi han havde tid til at komme på besøg. Det
var vi meget glade for. Og kæmpe tak til alle sponsorer. Uden jer kunne vi
ikke holde en så fin fest.
Vi nåede også at få holdt vores forårsfest. Det gik rigtig godt. Der var fuldt
hus. Det er rigtig dejligt med så mange glade mennesker. En rigtig god fest.
Vores keglespil måtte vi aflyse, og vi turde ikke løbe an på at kunne holde
det senere.
Generalforsamlingen holdt vi den 17/8 2020
Præmiewhist
Vi genoptager vores præmiewhist. Vi starter tirsdag den 1/9 i Beboerhuset
i Bandholm. Næste gang er tirsdag den 8/9 i kulturhuset i Stokkemarke,
og så fortsætter vi hver tirsdag, skiftevis i Bandholm og i Stokkemarke. Vi
spritter af og starter med nye kort, så der er taget hensyn til coronarestriktionerne. Vi håber at I møder op og får nogle gode whistaftener.

Flagalleen opsættes i 2020:
13. Sept.
20. sept.

Høstfest
Konfirmation

// Det sker her i Stokkemarke... ///Juletræstænding ... /// Nørkleklubben

Det sker i Stokkemarke!
Søndag den 13/9 kl. 1400: Høstgudstjeneste med efterfølgende fest og
underholdning i kulturhuset. (Kirkebladet)
Tirsdag den 15/9 kl. 1900: Menighedsrådets valgforsamling i kulturhuset,
hvor kandidaterne til det kommende menighedsråd vælges. (Kirkebladet)
Mandag den 7/10 kl. 1900: Koncert i kirken med Peter Vesth og Kristian
Rusbjerg.

Juletræstænding
Lørdag den 28. Nov. 2020 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.

Nørkleklubben
Starter mandag den 14 september 2020 kl. 14.00
På grund af Covid 19 , kan vi ikke være på Stokkemarke Plejecenter, så derfor starter vi op i Kulturhuset.
Lise Andersen, tlf. 2127 7018

27

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

26. nov - 13. dec

