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// Set i billeder ....

Saltvig

Keldernæs

Stokkemarke

Abed

Tjennemarke

Skovhuse
Rersnæs

Bandholm

Knuthenborg

Erikstrup

Østofte

Nørreballe Pårup

Maribo
Ladegaard

Grimstrup

Havlykke

Sørup

Blans

Lindholm

Birthe Johansen
Menighedsrådet
Sursvej 2
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 11 15
email: Birthe.johansen@hotmail.com

Peter Yttesen
Kasserer
Havløkkevej 21
4952 Stokkemarke
tel: 20 91 19 48
email: peteryttesen@stokkemarke.dk

Stokkemarke Beboerblad udgives af foreningen Stokkemarke Beboerblad, CVR 38189964. Bestyrelsen 
og redaktionen består af følgende:

Fotos: Lønning Christoffersen, Mette Bacher og Bent Mortensen.

Bladet kan ses og hentes digitalt på www.stokkemarke.dk, hvor også arrangementer og seneste nyheder kan ses.

Indlæg/artikler/historier til bladet sendes til: bemo@stokkemarke.dk

Annoncer til: lisefred@icloud.com · Teknik vedr. annoncer, farver m.m. til: bemo@stokkemarke.dk

Indbetaling: Annoncer og støttebeløb kan indbetales til reg. nr. 9570 konto nr. 12063016 i Danske Bank

Lise Andersen
Stokkemarke Beboerforening
Vestre Landevej 318
4952 Stokkemarke
tel: 2127 7018
email: lise-kaj@mail.tele.dk

Bent Mortensen
ansvarshavende redaktør
Brandsmosevej 10
4952 Stokkemarke
tel: 54 71 11 78
email: bemo@stokkemarke.dk

Lise Frederiksen
Annoncer
Sdr Boulevard 111 o
4930 Maribo
tel: 41 78 46 61
email: lisefred@icloud.com

Mette Bacher
Redaktør af Hjemmesiden 
www.stokkemarke.dk

tel: 61 73 43 08
email: mb@stokkemarke.dk

Laura Håkansson
Sognepræst
Tjennemarkevej 6
4952 Stokkemarke
54 71 10 76
E-mail: laha@km.dk

Oplag: 850 eks. Husstandomdeles gratis i Stokkemarke sogn. Abonnement uden for sognet: Kr 50,- pr, år + porto.
Annoncer – 2020 (4 udgivelser): Pris for 1/10 side: Kr. 450,-. 
1/2 side på indersider af omslag/bagside kr. 2.000. Ved kun en indrykning : Pris for 1/10 side – Kr. 150.-.

Deadlinie for materiale til næste blad, marts 2021 er den 16. februar.
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Stokkemarke Kulturhus ....// 

At være en del af noget større
”At være en del af noget større” lyder ofte teatralsk, men når det gælder Stokkemar-

kes placering i kommunen og i lokalområdet, er det en reel kendsgerning, at Stokke-

marke er en del af noget større.

Trods Coronakrisen arbejdes der stadig på at danne en landsbyklynge / et samar-

bejde mellem Stokkemarke og nabolandsbyerne. Fritids- og Kulturudvalget har med 

Byrådets opbakning valgt at satse på ”landsbyklynger” som en måde at involvere 

landsbyerne mere og bedre end hidtil. Og Stokkemarke med omkringliggende lands-

byer er med på ideen. Se mere om det andetsteds i bladet.

Det handler i bund og grund om at have adgang til kommunen og andre myndigheder, 

når det gælder lokale forhold. Mange kender vist følelsen af, at kommunen er ”noget 

langt borte”, som ikke er kontaktbar og som ikke interesserer sig det mindste for 

vores område. Landsbyklyngen skal ændre på det.

Man må vel erkende, at Stokkemarke - hvor kun ca. 1,3% af kommunens indbyggere 

bor, ikke kan bestemme ret meget i kommunen. Det gælder også Stokkemarkes 

nabolandsbyer. Men måske kunne vi komme til orde, hvis vi arbejder sammen. Der 

er jo forhold, som er lige relevante, om man bor i Bandholm, Stokkemarke eller Ve-

sterborg. For eksempel kommunens bosætningpolitik.

Lolland kommune har for et par år siden iværksat en ordning med tilflytterambas-

sadører. Borgere i kommunens små og større byer, som stiller sig til rådighed for nye 

tilflyttere for at orientere dem om området, inde vælger at flytte til Lolland, at byde 

dem velkommen, og medvirke til at de bliver her. Et oplagt emne for tilflytterambas-

sadørerne kunne være at arrangere møder for nytilflyttere.

Se mere om tilflytterambassadørerne på www.lollandleverlivet.dk.

Tilflytteramnbassadørerne og landsbyklyngerne supplerer hinanden, men begge dele 

kræver arbejdskraft. Lolland kommune støtter, men der skal lokale frivillige til at 

drive værket. Og sådan nogen mangler der, både i Stokkemarke og nabolandsbyerne. 

Faktisk kan man af og til få det indtryk, at beboerne er ganske ligeglade med, hvad 

der sker.

Men sådan er det forhåbentlig ikke. Beboerbladet opfordrer alle, der har lyst og ev-

ner til at deltage i arbejdet for det lokale, til at henvende sig til deres forening, even-

tuelt Beboerbladets bestyrelse. Der er brug for alle, og lige nu særlig for en, der kan 

og vil repræsentere Stokkemarke Fællesråd (se side 13). En slags mini-lokalpolitiker.

Halanalyse og statusark
Lolland kommune har i 2020 iværksat et arbejde, som går ud på at 
kortlægge brugen af sportshaller og kulturhuse. Stokkemarkehallen har 
allerede i sommers i samarbejde med lolland Kommune udarbejdet en 
halanalyse, som belyser hallens nuværende avendelse og potentialer i 
fremtiden.

Den 5. oktober blev det så Kulturhusets tur. 
Konsulent for Fritids- og kulturforvaltningen Dorthe 
Skydsbjerg, som ses på fotoet til højre, mødtes i 
Kulturhuset med brugerrådet og nogle af husets 
brugere for at bistå med oprettelse af et statusark 
og evt. ny driftsaftale.

Statusarket skulle tage udgangspunkt i nogle 
kriterier, blandt andet samarbejde på tværs, 
socialt ansvar, flere brugere, belægning og 
benyttelse samt drift og øonomi.

Det kom hurtigt frem, at Kulturhuset, selv om det bruges af 13 foreninger 
med tilsammen mere end 400 medlemmer, primært bruges udenfor 
arbejdstid. Belægningen vil derfor ikke kunne svare til de 8 timer om dagen, 
kommunen tilstræber.

I statusarket indgår også en udviklingsplan, som beskriver, hvad brugerrådet 
vil udvikle i den kommende tid. Der er plads til mere aktivitet, navnlig i 
dagtimerne, og Kultur- og fritidsforvaltningen blev anmodet om at reklamere 
lidt for stedet, når der mangler plads andre steder i kommunen. Men 
grundlæggende var det holdningen, at Kulturhuset anvendes i passende 
omfang, og kun meget sjældent står tomt en hel dag.
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Landsbysamarbejde ....// Spiseklubben ....// 

Landsbyklynge omkring Stokkemarke
I løbet af 2020 er der afviklet en møderække, som har haft 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 sam-
arbejde, og nu har Lolland Kommune vedtaget at satse på landsbyklynger.

Samarbejdsgruppen havde inviteret formanden for Fritids- og kulturudvalget, 
Tine Vinther Clausen, samt konsulent Johan West til samarbejdsgruppens 
møde den 23/9 for at redegøre for kommunens holdning, samt fordele og 
ulemper ved en landsbyklynge.

Fritids- og kulturudvalgets udmelding

Kommunens udmelding var så positiv, at mødedeltagerne besluttede at 
etablere landsbysamarbejdet i de rammer, en landsbyklynge tilbyder.

Oprettelse af en landbsyklynge indebærer, at samarbejdet indenfor lands-
byklyngen understøttes af en kommunal konsulent. Der er kommunal øko-
nomi til at løse nogle opgaver i en landsbyklynge, men udgangspunktet er, at 
arbejdet i og med landsbyklyngen er frivilligt og ulønnet arbejde.

Som en del af landsbyklyngens struktur i kommunen, etableres en fælles 
indgang til kommunen. Det vil sige, at landsbyklyngen får hjælp til at kon-
takte den rette forvaltning eller person, når der er et behov for det.

Lolland Kommune satser på at danne 2 landsbyklynger allerede inden års-
skiftet 20/21. Den ene klynge har arbejdstitlen ”Midtlolland”, og kan omfat-
te de landsbyer, der i løbet af 2020 har arbejdet med et landsbysamarbejde.

Lolland Kommune tager initiativ til at invitere relevante foreninger i de be-
rørte landsbyer for at samle landsbyernes foreninger under en fælles repræ-
sentation. Noget, vi i Stokkemarke har gjort det selv (Se side 13).

En landsbyklynge defineres som: 

”Et antal landsbyer i relativ nærhed til hinanden, som samarbejder om fæl-
les strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benyt-
ter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyn-
gen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt 
fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter”.
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Bangs Have ændrer på konceptet

Af Mette Bacher
Der er ingen tvivl. Da bladets udsendte kontakter forpagter: Max Christen-
sen i den smukke gamle pavillon ved Maribo Sø, lyder der et lille suk i tele-
fonen. - Det er ikke nemt for tiden. 

Det taler vi lidt om, og da vi mødes 
dagen efter i de smukke omgivel-
ser fortæller Max, at de har været 
nødsaget til at ændre på konceptet. 
Det bliver ikke sagt med bitterhed i 
stemmen. Snarere tværtimod. - Vi 
skal nok klare os, lyder det. Vi har 
ændret tingene fra kun at omhandle 
selskaber til, at der nu er åbnet 
mulighed for ala carte. Og det har 
folk taget positivt imod, siger Max 
Christensen til Stokkemarke Bebo-
erblad. 

Det er godt nok otte år siden, vi 
sidste prøvede dette, men det har givet os noget i disse corona-tider. Nu 
har alle mulighed for at bestille mad hos Bangs Have, og Max fortæller, at 
der også sælges mad ud af huset. Udover at pavillonen har frokoståbent, 
så er der åbent alle hverdage fra 17-21, men søndag holdes der lukket. A la 
Carte-kortet rummer i alt: Tre forskellige forretter, fire forskellige stege, og 
tre slags desserter.

Ud over Max Christensen, som tidligere har været 31 år hos Lysemose v. 
Maribo, men har forpagtet Bangs Have de seneste 9 år, er der otte ansatte.
Den formiddag, hvor bladets udsendte skriver dette interview, er man ved at 
gøre klar til aftenens store rykind, til Mortens Aften, hvor 88 forventnings-
fulde gæster har bestilt borde og ser frem til en dejlig tre retters menu, der 
naturligvis indeholder den traditionelle andesteg.

I den næste tid kommer det til at handle om julefrokoster, og juleaftensdag 
leverer Bangs Have anderetter til frokosten på Margrethehjemmet, men 
også ud af huset. 

En annoncør i Beboerbladet ....// En annoncør i Beboerbladet ....// 

Max Christensen behøver ikke at holde sig tilbage, hvis vi taler om de smuk-
ke omgivelser, Bangs Have er placeret i. - Vi har byens flotteste udsigt, hvor 
det på den ene side består af Maribo Sø, Domkirken ovre på den anden 
side af søen, og i modsatte side af pavillonen, den flotte udsigt til skoven.

Selve lokalerne kan også rumme ganske mange gæster. - Vi har, for år til-
bage, haft 550 gæster på én gang. Der er plads til fem selskaber af gangen, 
og vi kan også tage 1. salen i brug, hvor udsigten er endnu bedre, hvor man 
kan få sig et langt vue ud over søen.

Der er stadig mange sel-
skaber i vente, og Max 
Christensen fortæller, at 
de allerede nu har fået en 
bestilling af en konfirmati-
onsfest til 2032 ! 

- Det er jo sådan, at en del 
vælger at holde deres spi-
searrangement efter bar-
nedåben her i Bangs Have, 
og så kunne de lige så godt 
bestille tid til konfirmatio-
nen også, smiler Max Chri-
stensen, der runder inter-
viewet af med - Man skal 
være glad og tilfreds over 
at gå på arbejde hver dag. 

Det skal være sådan, at 
når man går i seng om af-
tenen, så skal man glæde 
sig til at stå op til en ny og 
dejlig dag med sit arbejde, 
det er mit motto, slutter 
Max Christensen.

Indgangen til de flotte selskabslokaler i Bangs 
Have

Max Christensen, Forpagter af Bangs 
Have
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Roehøsten er i gang, og 
sukkerfabrikkerne kører 
på fuld kraft. 

På fotoet til højre er 
en roeoptager, næsten 
skjult bag den store 
bunke roer, som er ved 
at blive endnu større, og 
som lå klar til levering.

Fotos herover og på forrige side er taget af Lønning Christoffensen, som 
også har haft øje for efterårets smukke farver.

I august blev branddammen på Brandsmosevej renset op.Det var også nød-
vendigt, for den var blevet så tilgroet, at man næste ikke kunne se vandet.

Efteråret i Stokkemarke....// Efteråret i Stokkemarke ....// 

I efteråret indtil november 
var corona-restriktionerne 
begrænset, så der kunne 
trænes og spilles i Stokke-
markehallen igen.

På fotoet til venstre gælder 
det håndbold.

Også i kirken var der aktivitet. 
Der kunne holdes gudstjenester, 
koncert med reduceret deltager-
antal og andre spændende ting. 

På fotoet til højre er det ”En 
time med højskolesangbogen”, 
hvor kirkens organist og kirke-
sanger spillede og sang for, og 
hvor præsten gjorde, hvad hun 
kunne for at gøre det hyggeligt 
for de fremmødte.

Petanque klubben lå heller ikke på den lade side. De to fotos herunder er fra et 
stævne, som Petanque klubben holdt i Stokkemarke.

På Tjennemarkevej måtte endnu et af Stokkemarkes gamle huse lade livet.
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// Stokkemarke Fællesråd ...

Mobil: +45 20245306
Web: hemsoebroderi.dkinfo@hemsoebroderi.dk

Hems
Garn&

Broder

Stokkemarke Fællesråd
Stokkemarke har fået et fællesråd. Det er oprettet af Stokkemarkes forenin-
ger på et møde den 22/10, hvor 9 af Stokkemarkes foreninger var repræ-
senteret.

Fællesrådet er oprettet i forbindelse med, at der arbejdes på at danne en 
landsbyklynge (se mere om det på side 7). Landsbyklyngen skal dannes af 
en styregruppe og senere drives af en bestyrelse. Stokkemarke kommer 
naturligvis til at være en del af styregruppen og bestyrelsen. 

Fællesrådet er dannet for at give Stokkemarkes 
repræsentant(er) et mandat, så de kan tale på hele Stokke-
markes vegne.

Regler for Stokkemarke Fællesråd

På mødet blev det besluttet, at følgende regler skal gælde 
for Stokkemarke Fællesråd:

1. Det er fællesrådets formål at skabe en repræsentation i forhold til 
landsbyklyngen og kommunen, som har et bredt mandat.

2. Fællesrådet medlemmer er alle foreninger i Stokkemarke, Vandværket, 
Menighedsrådet og Stokkemarkehallens Fond.

3. Fællesrådet er et formelt og forpligtende samarbejde mellem byens for-
eninger m.v. Det fungerer på frivillig basis, og har hverken selvstændig 
økonomi eller traditionel Foreningsmæssig opbygning.

4. Fællesrådet vælger/udpeger 2 repræsentanter, som skal indgå i lands-
byklyngens styregruppe (senere landsbyklyngens bestyrelse).

5. De valgte repræsentanter indkalder en gang årligt samt efter behov til 
et møde. På det årlige møde vælges repræsentanterne på skift for en 
periode på 2 år, således at der vælges én repræsentant hvert år.

6. På det årlige møde orienterer repræsentanterne om landsbyklyngens 
virke, søger tilslutning til landsbyklyngens forslag/tiltag, og indsamler 
medlemmernes ideer og ønsker.

Valgt som Stokkemarkes repræsentant blev Bent Mortensen. Der arbejdes 
stadig på at finde yderligere en repræsentant.

Annonce ...
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Arrangementer
november og december 2020, januar og februar 2021

Det sker i november.
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.

Det sker i december.

Torsdag den 3. december kl. 19.00
Torsdagsaften med jydewhist og billard.

Det sker i januar.

Torsdag den 7. og torsdag den  21. januar kl. 19.00
EDB undervisning med Hans Henrik som underviser
Jydewhist med Christian H. Rasmussen som underviser
Brug af mobiltelefon med Susanne H. Rasmussen som underviser

Torsdag den 28. januar kl. 19.00 Banko
Kaffe og kage kan købes til 15.00 kr.

Torsdag den 4. og den 18. februar kl. 19.00 torsdagsaften
Med jydewhist, EDB og brug af mobiltelefon

Det sker i januar.

Onsdag den 24. februar kl. 18.00 generalforsamling
Vi starter med gule ærter, pris 50,00 kr.
Tilmelding til Ruth tlf. 20327418 senest den 18. februar.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00

Alle arrangementer er med forbehold, p.g.a corona

Keldernæs & Omegns Beboerforening.

Keldernæs & Omegns Beboerforening Keldernæs & Omegns Beboerforening
Generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i ” Dueslaget ” Godthåbsvej 7

Onsdag den 24. februar kl. 19.00
Dagsorden:

1. Velkomst af formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Valg af sekretær
5. Formandens beretning
6. Fremlæggelse af regnskab
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Fastlæggelse af kontingent 2022
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 
dage før.
Formand: Aage Andersen Saltvig Hovvej 32 4952 Stokkemarke, 
aabasaltvig@gmail.com, tlf. nr. 54 71 12 50

Husk du skal have betalt kontingent for 2021 for at kunne stemme til       
generalforsamlingen.

Keldernæs & Omegns Beboerforening...// Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 

Billard i Dueslaget
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Keldernæs & Omegns Beboerforening... /// Plejecentrets Venneforening// 

Stokkemarke Plejecenters Venneforening
Generalforsamling torsdag d. 3. September for Stokkemarke Plejehjems 
Venneforening. På grund af Corona- restriktionerne måtte vi som forening 
ikke færdes på Centret, så generalforsamlingen blev holdt i byens Kulturhus

Kulturhuset er stort og samtlige hygiejneregler blev fulgt, så de 32 medlem-
mer der mødte frem kunne trygt sætte sig til bordet og nyde den mad der 
blev serveret. 

Derefter blev generalforsamlingen afholdt, og til slut kaffe med lidt sødt.

Alle I bestyrelsen, samt bilagskontrollanten blev genvalgt. Eneste udskiftning 
var suppleant Margrethe Christoffersen som ikke ønskede genvalg. Karin 
Keinicke Sørensen blev valgt til posten

Vi håber det snart lysner og vi igen kan færdes uden frygt 
for smitte, men indtil det sker ligger al aktivitet og omsorg 
for vores ældre på centret stille for os.

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

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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 Stokkemarke Husholdningsforening ... // 

Program forår 2021
28. Januar kl 19.00. Siriuspatruljen
Roland Hansen, Sakskøbing fortæller om sine 26 måneders tjeneste ved 
Slædepatruljen Sirius. Der fortælles om oplevelser med is i maven, patrul-
jens baggrund, historier om makkerskabet på den lange slædetur og der 
vises smukke billeder fra det store land.
Denne aften er vores mænd velkomne som gæster

25. Februar kl 19.00. Vestlollands Visevenner
Vi har bedt Tom Svendsen og et par af “ gutterne” komme og underholde 
med sang, Harmonika, guitar og sav. De har lovet at komme med sanghæf-
ter, så alle har mulighed for at synge med

25. Marts  kl 19.00. Tereses køkken
Terese Christiansen driver Bager og Café’ i Rødby og har også “mad ud 
af huset”. Du kan bestille dagens ret til udbringning I eget hjem. Festmad 
som Brunch, buffet eller smørrebrød klares også. Altalen glippede sidste år 
grundet Coronavirus, men Terese vil gerne forny vores aftale. Så, glæd jer til 
inspiration til påskemaden og dejlige smagsprøver

29. April kl 19.00. Generalforsamling
Et foreningsår er igen til ende og vi skal se tilbage på året der gik. Vi starter 
med lidt at spise, derefter generalforsamling  efter vedtægter og dagsorden.
Medlemskort til kommende sæson kan købes, og vi slutter med at bort-
lodde et af disse.

Vi Aflyser året ud.

Stokkemarke og Omegns Husholdningsforening har valgt at gå på tidlig jule-
ferie. Regeringens restriktioner rammer igen foreningslivet og derfor aflyser 
vi alle arrangementer i resten at 2020 og tager forbehold for, hvornår for-
eningen igen lukker op for komsammen. 

Det vil blive meddelt, når der atter kan tages hul på møderne. 

Hilsen bestyrelsen

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
Sekretær: Birthe Johansen tlf. 23 37 71 91

Priser m.v.
Medlemskort 200.00 kr.
Gæster    50.00 kr
Gratis kaffe til medlemmer

Stokkemarke 
December måned 2020 i brugsen 

 Coronareglerne har betydet at vores traditioner i december måned med smagsprøver 
på gløgg/æbleskiver m.m. ikke er muligt at gennemføre. 

Julemanden er ligeledes ramt af Corona og har derfor også afmeldt sin deltagelse.  
 Vi forsøger derfor på anden vis at skabe lidt julestemning i brugsen med en masse gode tilbud. 

 
Hver søndag i december måned vil der være overraskelser til alle kunder 

 
Vær opmærksom på vores åbningstider mellem jul og nytår 

Juleaften d. 24 dec. kl.8,00 – 14,00 

1.juledag d. 25 dec. kl.10,00 16,00 

2.juledag d.26 dec. kl. 10,00‐18,00 

Nytårsaftensdag d 31 dec. kl. 8,00 ‐15,00 

Nytårsdag d. 1 jan. Kl. 10,00 til 18,00  

Der vil blive orienteret nærmere på facebook, Coop appen og på opslag i butikken.  

 

Med ønsket om en glædelig jul til alle vores medlemmer og kunder.  

 Personale, uddeler og bestyrelse. 

 

Stokkemarke plejecenters Venneforening ...// 

Stokkemarke Husholdningsforening
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Endelig fik vi taget hul på en ny sæson. Vi har været på tur og afholdt vores 
udsatte generalforsanling. 

Blanshaven torsdag d 27.08.2020. 

27 medlemmer tog på eftermiddags besøg I Blandshaven. Det blev en sær-
deles god oplevelse. Christian stod klar I forhaven og bød velkommen, viste 
rundt i det 3000 m2 tæt beplantet haveanlæg, som er opbygget i 6 forskel-
lige haverum. Alt fra sø med åkander, alpine planter på kalkbjerget, rhodo-
dendron I surbundsbedet, stauder, roser, dværgtræer og løgvækster udfolder 
sig I bedste pragt i deres afgrænsede afdeling. 

Christians  viden og fortælleevne om alt, der gror I haven er helt utroligt, og 
han nyder det. Vores medbragte kaffe og kage blev indtaget I havestue og 
dagligstue. Her fortalte Christian om hvordan livet og interressen for planter 
endte med et lille hus på Lolland og derefter opbygningen af haven til det, 
den er idag. Alt på adressen emmer af fred og idyl, både ude og inde og 
som gæst føler man sig meget velkommen.

Haven findes på Blansvej 21, 4941 Bandholm.

Generalforsamling

Efter besøget I Blanshaven forsatte vi til Kulturhuset I Stokkemarke, hvor  
Generalforsamlingen skulle holdes. Her deltog 36 medlemmer 

Vi startede med lidt at spise, derefter generalforsamling efter vedtægter og 
dagsorden. 

Alle I bestyrelse og suppleant blev enstemmigt genvalgt. 

Bilagskontrolant Birgit Munk Petersen ønskede ikke genvalgt, Winnie Glud 
blev valgt til posten.

På bestyrelsens vegne
Irene Alstrøm

 Stokkemarke Husholdningsforening ... // 

Stokkemarke Husholdningsforening

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

Revisor
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Søndergade 30

Eric Steffensen ...// 

Det´ den dejligste morgen ......!!
Midt i en tid hvor både verden og Danmark befinder sig i en krise, der ikke er set siden Den 
spanske Syge (1918 – 1920), hvor præsidentvalget i USA netop er blevet afgjort, hvor le-
digheden i Danmark er stigende, så er det en dejlig morgen, også i dag, 
og ligesom det har været rigtig mange morgener i dette efterår. Jeg har i 
denne klumme valgt at kigge på lidt lysere udsigter, da vores medier i stort 
tal i lange perioder har haft deres fokus på Corona-krisen, som har udviklet 
sig til en større pandemi, som sammenlignet med Den spanske Syge, der 
var særdeles omfattende, men dog ikke havde den udbredelse, som pan-
demien i dag. Heldigvis er der en vaccine på vej, og den vil være en stor 
hjælp til udsatte borgere, hvilket ikke var tilfældet i  1918, hvor dødstallet 
var enormt stort, 50 millioner døde og heraf 15 – 18.000 danske borgere. 

Når jeg benytter overskriften ”det´ den dejligste morgen i hundrede år, og jeg lever”, skyldes 
det netop de sidste 3 ord ”og jeg lever”, der repræsenterer ønsket om at være til, at få no-
get ud af livet og de ønsker, man måtte have til det. Overskriften stammer fra en sang, som 
Århusgruppen Gnags med Peter A. G. Nielsen i front indspillede for mange år siden. Her fort-
sætter teksten med ”verden åbner sig og jeg åbner mig....” og viser, at optimismen er afgø-
rende for at få fat i de indtryk, der gør det værd at være til.                                            I 
lyset af den optimisme er det samtidig værd at lægge mærke til, at Lolland Kommune er på 
vej ind i en opadgående spiral, hvor tryghed, lykke, velfærd og arbejde kan danne grundlaget 
for den udvikling, som hele området mangler på grund af tidligere tiders beslutninger, og her 
tænker jeg på tiden før kommunesammenlægningen i 2007.

Vi kigger alle ind i fremtidens Lolland, når projektet omkring Femernbælt sættes i gang. Alle 
tilladelser vedrørende byggeriet er på plads, og jeg regner med, at projektet skydes i gang 
senest til foråret. I øjeblikket kan man se, at arbejdshavnen er ved at blive anlagt, ligesom 
infrastrukturen omkring Rødby Havn ændrer form. Man regner med i gennemsnit med ca. 
3.500 personer (årsværk) beskæftiget frem til 2029, samtidig vil der i baglandet være ligeså 
mange arbejdspladser, så i alt vil projektet generere i gennemsnit ca. 7.000 arbejdspladser 
(årsværk) om året frem til 2029. Det betyder, at der vil være arbejde til stort alle de, der vil. 
Dette er en mulighed, som ikke har været til stede siden 1980´erne.

Tanken om, hvad der derefter vil ske beror på, hvordan man kan markedsføre Lolland som 
landsdelen med de mange muligheder, men det kræver en indsats ikke blot fra Lolland Kom-
mune, men også en indsats fra borgerne, der skal være med til at fortælle den ”gode” hi-
storie. Der er mange gode historier om, hvad Lolland er, det er ikke kun Knuthenborg og La-
landia, det er i høj grad også vores natur, skove, strande, flade vidder og her i nyere tid også 
Dodekalitten på Nordlolland, et monument for fremtiden. Dette kunstprojekt har allerede 
givet genlyd i Danmark, men også hos internationale turister, der ønsker at se dette nye mo-
nument. Det drejer sig om, at vi, Lolland Kommune, ser på mulighederne, også de ”skæve”, 
frem for begrænsningerne som for eksempel udtrykket ”du skal ikke tro, du er noget” – her 
skal mod og engagement til at vende udviklingen. Vi skal holde fast i vores værdier, både po-
litiske og personlige, se mod fremtidens udformning af vores lokalsamfund, hvor man lige nu 
kan se et stærkt tiltag inden for skoleområdet, hvor kommunen d. 1. august 2021 åbner op 
for ”Den internationale Skole”, hvor undervisningen ud over almindelige fag åbner op for den 
globale mulighed, der ligger, og hvor undervisningssproget vil være engelsk og dansk. Det er 
tilladt at have visioner, også som kommune. Tænker lidt her på en gammel filosof, der sagde: 
”Tager du drømmene fra mennesket, dør det”.

”Den dejligste morgen...” bliver for mig billedet på en lang række morgener, hvor visionerne/
drømmene tager form og bliver opfyldt. Vi har alle muligheden for at nå langt, så langt som vi 
kan.

Eric Steffensen

Annonce ...

  

 

ALT TIL KONTORET & VIRKSOMHEDEN

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

KANTINE/CATERING• AFTØRRING/RENGØRING • 
EMBALLAGE & MEGET ANDET...
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Annonce ...Annonce ...

Her er der plads til din annon-

ce i Stokkemarke Beboerblad.

Den koster 450 kr. om året 

(4 udgivelser)

- mod rust

4930 Maribo
54 75 76 77

Lailas
Loppemarked

Nystedvej 32 - Maribo

 40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

Maribo - tlf. 5478 31 00

Tlf. 54 78 31 88

24 25

OPGAVERVI LØSER
- Boliginstallationer
- Kontorinstallationer
- Industriinstallationer
- Industriservice
- Kommunikation, tele & data- Tyverialarmer og adgangskontrol- Ventilation og varmeanlæg- Belysningsanlæg

- Tavlemontage
- El-dokumentation
- PLC styringer

ApS

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

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

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

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

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

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

hatten.dk

Mandag - fredag 6.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søn- og helligdage Lukket

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

DIT LOKALE BYGGEMARKED 
PÅ LOLLAND

BYG OM. BYG TIL. 
VEDLIGEHOLD.



Stokkemarke Pensionistforening

Generalforsamling 2020. 

Uddrag af formandens beretning
Så står jeg her igen det er efterhånden sket mange gange. Nogen kunne 
finde på at kalde det en vane. Også ved denne generalforsamling har jeg ros 
til alle, bestyrelsen gør et stort stykke arbejde for at arrangementerne kan 
afvikles smertefrit og I medlemmer møder ofte op, det er ligesom om der er 
en fast kerne med hver gang og så alle de andre der kommer jævnligt eller 
en gang imellem. Bestyrelsen snakker ofte, om vi kan ændre noget f.eks. ved 
programmet så alle de andre kommer noget oftere. 

Vintersæsonen er gået med de sædvanlige aktiviteter. 

Sæsonstart med hyggeeftermiddag, bankospil, dans til fastelavn forskellige 
foredragsholdere og musikalsk underholdning. Julefrokost har vi også haft tid 
til. Vi er også så heldige at vi ved næsten alle arrangementer her i huset også 
får hjemmebagt kage

Sommerhalvårets udflugter havde stor tilslutning. Årets første udflugt gik til 
Maribo, hvor vi besøgte Minibyen. 

Coronasituationen og pensionistforeningen

Stokkemarke Pensionistforening aflyser herved alle arrangementer i resten 
af 2020. Dette gælder desværre også julefrokosten i december.

Bestyrelsen ved ikke hvornår vi kan mødes igen, men vi vil den 18. januar 
lægge oplysninger i form af en seddel i Stokkemarke Brugs til afhentning. 

Sedlen vil indeholde de muligheder for arrangementer foreningen kan gen-
nemføre efter denne dato.

Medlemmer kan også henvende sig til et bestyrelsesmedlem og få de opda-
terede oplysninger. 

Bestyrelsen er:

Ivar Eliassen  tlf. 54 71 21 13 Annelise Kistrup  tlf. 54 71 15 73
Inga Rasmussen  tlf. 29 65 25 19 Niels Mathiassen tlf. 60 74 13 55
Kirsten Vammen  tlf. 30 58 76 92 

Hvis vi er heldige og får lov at samles til februar vil bestyrelsen arrangere 
”julefrokosten” til fastelavn.  

Bestyrelsen

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Efter besøget spiste vi frokost i Pilgrimshuset lige ved Domkirken.

Næste udflugt startede ved Domkirken, Turbåden Anemonen lå i søen og 
ventede på os. Da vi og provianten var ombord startede turen. Vi havde 2 
timer på søen til oplevelser og frokost. Vejret var skønt og maden var god.  En 
flot tur i det gode vejr.

Så nåede vi til løvfaldsudflugten, mange ville med til Guldborg, forståeligt nok, 
endnu en dejlig dag (referat i tidligere beboerblad)

Efteråret kom fuldstændigt som sædvanligt, og som sædvanligt startede vi 
sæsonen med gudstjeneste efterfulgt af kaffe og lagkage i Kulturhuset. Vores 
nye præst var mødt op og havde en musikant med så vi kunne glæde os over 
både præstens ord og den musikalske ledsagelse.

Otto Paludan fra postbåden på Nakskov fjord fortalte meget interessant og 
levende om mennesker i og omkring Fjorden.

Musikalsk underholdning, besøg af Christian Holgaard Rasmussen fra haven 
i Blans. Vi fik meget viden om floraen i hans have. Hunden hyggede sig i sin 
kurv.

Endelig nåede vi til julefrokosten. Rigtig mange var mødt, ingen gik glip af den 
dejlige mad fra Dannemare forsamlingshus. Selv om vi hyggede meget med 
kaffe, knas og lotteri måtte vi på et tidspunkt erkende at dagen var gået godt 
og at det var tid til at slutte. efter et glædelig jul og godt nytår sagde vi pænt 
farvel.

Musikalsk underholdning, Vestlollands visevenner underholdt. Bankospil 
undværede vi ikke.

Mine lollandske bosteder gennem 15 år, Aase Helveg Povlsen fortalte 
spændende historier om oplevelser fra Lolland.

Så nåede vi til fastelavn, Per Jacobsen hyggede med musik til den medbragte 
mad og efterfølgende var der mulighed for en svingom til de gamle rytmer, det 
blev en dejlig dag alle deltog.

Så nåede vi til fastelavn, Per Jacobsen hyggede med musik til den medbragte 
mad og efterfølgende var der mulighed for en svingom.

Nu sidder vi her i 2020 endda i sidste halvdel. Coronaen har været her, den er 
her måske endnu, ingen arrangementer er gennemført, vi har nærmest ligget 
stille.

Der er indført regler for at være sammen, restriktioner om man vil. I lokalet 
hænger ordensregler der skal overholdes og bestyrelsen har fået meget 
mere at se til efter hvert arrangement. Jeg må bede alle deltagere læse 
ordensreglerne og følge dem.

Tak til alle medlemmer og bestyrelsen med suppleanten for året der er gået.

Stokkemarke Pensionistforening ... // 
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Stokkemarke Pensionistforening

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Stokkemarke Pensionistforening generalforsamling 
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 14.00 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

 Lønning Christoffersen valgt

2. Valg af stemmetællere

 Ingen.

3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden

 Beretningen godkendt (ses andetsteds i bladet)

4. Foreningens reviderede regnskab fremlagdes af kassereren.

 Regnskabet godkendt

5. Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse og indkomne for-
slag.

 Bestyrelsesforslag: I dag er det kun beboere i Stokkemarke sogn der 
kan blive medlemmer, måske burde vi udvide mulighederne for at få 
flere medlemmer. 

 Ingen indkomne forslag. Drøftelse af medlemskreds drøftes til næste 
generalforsamling. Kontingent 100,-

6. Valg af kasserer 

 Inga Rasmussen genvalgt

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

 Til bestyrelsen: Niels Mathiassen, Kirsten Vammen og Max Brom

 Suppleant: Annelise Kistrup  

8. Valg af revisorer plus en suppleant

 Som revisor: Tove Carlson og John Larsen 

 Som suppleant; Ingeman Kjæp

9. Eventuelt, - forskelligt kan drøftes men ikke vedtages.

 Farvel og en stor tak til Annelise og Hanne

 Måske gennemfører vi en brainstorm for at få flere medlemmer til mø-
derne.

 Fremover modtager Annelise Kistrup tilmeldinger

Sådan kan det gå - - -
En beretning fra Stokkemarkes fortid

1893 den 23. December, just da de sidste Roer i den Kampagne var oparbej-
dede brændte, Stokkemarke Saftstations Fabriksbygning. Det var Lørdag, og 
Stationsforvalteren var i Færd med at udbetale Løn til Arbejderne ved Fyraftenstid 
ved Siden af Affaldspresserne. Her var nogle Brædder på en af Snittevognene, 
som således dannede Bord, en Patroleumslampe blev tændt, og en ikke slukket 
Tændstik kastet over Bordet. Tændstikken naaede kun at falde ned i Vognkas-
sen, hvori var gemt brugt Tvistaffald fra Maskinrensningen, som man havde 
iværksat. 

Hurtigt fængede det Olieholdige Tvist i Vognen og dette Bord, som også var ble-
ven brugt til derpaa at istandgøre Lamperne, var petroleumsbefængte, saa at der 
straks opstod et saa mægtigt Flammeudbrud saa alle flygtede. Stationsforvalte-
ren fik dog Pengekassen med ned uden større Tab, Husets Trempelværkstag var 
nær over Flammerne og i vældig Fart var Husets Tag brændt. Meget kort Tid efter 
at Branden var meldt til Centralfabrikken (Nakskov) kørtes de herværende to 
Brandsprøjter hurtigst mulig til Brandstedet. 

Landsbyens Sprøjter var allerede i arbejde da Nakskov Sprøjterne kom, men alle 
kom for sent til at frelse andet end det meste af Murværket. 2 timer efter, at 
Branden opstod, var alt brændt, som kunde brænde, og meget Maskineri øde-
lagt. Man fik dog i god ro Stationen (af en Vittighedsmager kaldet ”Stokkemarke 
Brandstation”) færdig til den kommende Kampagne endog i forhøjet og forbedret 
Stand. Aar 1898 d. 1/5 blev Stokkemarke Saftstation indordnet under Maribo 
Sukkerfabrik.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stokkemarke Saftstation (nu SAWO) blev opført i 1883 og tilknyttet Nakskov 
Sukkerfabrik via en saftledning, og som nævnt overført til Maribo Sukkerfabrik 
i 1898, da denne var bygget. Da man dengang hovedsagelig var afhængig af 
hestetransport blev saftstationerne opført for at sikre forsyninger nok til hoved-
fabrikken i Nakskov. Der blev således i 1883 opført 6 saftstationer tilknyttet 
Nakskov. Til de enkelte saftstationer blev der bygget et roebanenet for at sikre 
tilførsler hertil. Til Stokkemarke anlagdes i 1906 Sydbanen til Wilhelmshøj (Højre-
bylund) på 10,9 km med 30 vogne, og i 1910 Nordbanen til Ørbygård på 15,0 km 
med 34 vogne. 

Banerne anlagdes med 7 kg skinner og på træsveller, da de oprindelig var til-
tænkt hestetransport. Senere blev banerne motoriserede. Banerne blev bygget 
og drevet af roedyrkerne selv, idet fabrikken kun anlagde sporet på stationen og 
over Stokkemarkegård som fabrikken ejede.

Stokkemarke Saftstation havde sidste kampagne i 1959 og beskæftigede i kam-
pagnen 90 – 100 mand.

Kilde: Danmarks Sukkermuseum, Løjtoftevej Nakskov.

Stokkemarke Saftstation ... // 
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SUF .../// Flagalle ...   // Det sker her i Stokkemarke...  ///Juletræstænding ... // 

Flagalleen opsættes i 2021:

4. april 1. påskedag

16. april Dronningens Fødselsdag

2. maj Konfirmation 

26. maj Kronprinsens fødselsdag

23. maj Pinsedag

5 juni Grundlovsdag

Sept. Høstfest

Pokal til SUF

Her til aften 6 Nov. kom DBU Lolland Falster forbi Stokkemarke Stadion for 
at overrække pokalen til SUFs gæve gutter, som for andet år i træk har vun-
det rækken i 8 mands fodbold. Tillykke godt gået. Der har også i år været 
god tilslutning til både træning og kampe, så det kan ikke vare længe inden 
klubben kan mønstre et 11 mands hold.

Hanne Larsen

Det sker i Stokkemarke!

Lørdag den 28/11 kl. 1630: Juletræstænding, se herunder.

Situationen vedr. Corona Virus har medført, at alle aktiviteter med offentlig 
adgang er aflyst. Beboerbladets redaktion håber, at vi på denne side har 
mange indlæg igen til marts, når næste blad udkommer.

Beboerbladet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Juletræstænding
Lørdag den 28. Nov. 2020 kl. 16.30

 

Juletræet bliver tændt i Stokkemar-
ke den 28 november 2020 Kl. 16.30 i 
skumringstiden. 

Men pga. Covid 19 er der ikke salg af 
Gløgg og æbleskiver, og Julemanden 
kommer ikke med godtepose til bør-
nene i år.

Vi håber det kan lade sig gøre til 
næste år.

Stokkemarke Beboerforening

Familiegudstjeneste
Forud for juletræstændingen er der familiegudstjeneste kl. 1400 i Stokke-
marke kirke. Årets juleklip i konfirmandstuen er desværre aflyst på grund af 
corona virus.
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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 


