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Vær velkommen Herrens år!

2020 blev et vendepunkt i verdenshistorien. Der er et før og et ef-
ter coronavirus. Vi ved, hvad vi har mistet af det liv, der lå før, men 

hvad der sker i det nye år og fremover ved vi ikke.

Aldrig før i kirkens historie har kirken været lukket. Aldrig, aldrig, 
aldrig. Men det skete i 2020. Lad os bede til, at det aldrig sker 

igen. For i kirkens gudstjeneste rækkes håb og trøst til os menne-
sker. Og det er dén kærlighed vi lever af og får kræfter til hverda-

gens nærkamp af.

Heldigvis kunne vi fejre gudstjenester og andagter sammen over 
radio, facebook, youtube og fjernsyn. Men det er jo ikke det sam-
me. Ligesom det ikke er det samme at ringe eller skype med sine 
venner og familie, som det er at give dem et kram og se dem i øj-

nene ansigt til ansigt.

Men vi må ikke fortvivle, for Guds lys er nu én gang kommet til ver-
den i en stald i Betlehem. Så er mørket ikke mørke. Så er døden 
overvundet. Så har tro, håb og kærlighed vundet kampen om vo-

res sjæle i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Så kan vi gå fremtiden i møde med åben pande. Vær velkommen 
Herrens år!



Jul og nytår i Stokkemarke Kirke

 

Lørdag d. 28 november tændes juletræet i Stokkemarke. Forud 

for dette holder vi Familiegudstjeneste i Stokkemarke Kirke kl. 

14.00. Vi hører julens fortælling og synger julesalmer børnene 

kender. Alle er velkomne både med og uden børn. 

Tirsdag d. 15 december opfører 3. klasse fra Østofte Skole kryb-

bespil i Stokkemarke Kirke kl. 17.00. Vi glæder os til at se og 

høre julens fortælling folde sig ud i sang og dramatik, når børnene 

viser deres hårde arbejde frem for forældre og menighed.

Søndag d. 20 december, 4. søndag i advent, bliver der juleguds-

tjeneste på Stokkemarke plejecenter kl. 14.00. Vi glæder os til 

at holde gudstjeneste på plejehjemmet igen efter en lang corona-

nedlukning.

JULEAFTEN

Mange har sikkert hørt om de hovedbrud præster og menigheds-

råd gør sig landet over i forhold til

Velkommen til det nye menighedsråd

Ved efterårets valgforsamling 2020 blev følgende valgt til menig-
hedsrådet:

Birthe Johansen, Flemming Christensen, Jan Bertelsen, Eric Stef-
fensen, og Bodil Johanne Sommer Kjær. Sognepræsten er født 
medlem af rådet og dertil er der en personalerepræsentant.

Rådet har siden konstitueret sig således:

Formand: Birthe Johansen

Næstformand: Flemming Skaaning Christensen

Kasserer: Jan Bertelsen

Kirke- og præstegårdsværge: Flemming Skaaning Christensen

Kontaktperson: Eric Steffensen

Sekretær: Eric Steffensen

Bygningssagkyndig: Jan Bertelsen

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Hele menighedsrådet

Underskriftberettiget: Bodil Johanne Sommer Kjær

Personalerepræsentant: Graver Torben Fugl

Suppleanterne for den kommende valgperiode er:

Anne Andreasen, Jan Sommer Kjær og Raymond Betty.

Valgperioden begynder 1. søndag i advent 2020 og løber de næ-
ste 4 år frem. Vi håber på gode og virksomme år for Stokkemarke 
Kirke og menighed i den kommende periode!



adgangsbegrænsninger og gudstjeneste juleaften, hvor kirkerne 
ofte er meget vel besøgt. I Stokkemarke er vi så heldige at have en 
stor kirke, hvor vi må sidde helt op til 50 personer og stadig synge 
sammen. Vi kan derfor – forhåbentligt – imødekomme efterspørgs-
len juleaften ved at holde to julegudstjenester i stedet for den 
sædvangelige ene. 

Det bliver torsdag d. 24 december kl. 10.00 og kl. 15.30.

Julens øvrige gudstjenester er som følger: 

1. juledag d. 25 december er der gudstjeneste i kirken kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste, hvor alle er velkomne både med og uden børn! 
Tag gerne børn og børnebørn med hvis lager haves Vi synger de dej-
lige julesalmer igen og strækker juleglæden lidt længere for de små 
– det skal ikke være slut endnu!

2. juledag d. 26 december er gudstjeneste i kirken kl. 9.30 v. sog-
nepræst Hans Maalø

Julesøndag, d. 27 december, er der gudstjeneste i kirken kl. 10.00

NYTÅR

I Stokkemarke Kirke er der tradition for at fejre nytåret med en 
gudstjeneste d. 1 januar kl. 14.00. Det kan desværre ikke lade sig 
gøre at nyde noget i våbenhuset pga. corona-restriktionerne. Men 
vi kan ønske ”godt nytår!”

MINIKONFIRMANDER I STOKKEMARKE

En smuk efterårsdag lige efter efterårsferien mødte 14 spændte 

børn fra 3. klasse op med deres lærer Susanne. Børnene går på 

Østofte Skole og går, takket være et samarbejde mellem Østofte 

og Stokkemarke Menighedsråd, til minikonfirmand i Stokkemarke 

Kirke v. sognepræst Laura Håkansson. 

Minikonfirmand er et dåbsoplærende forløb på ca. 10 mødegange, 

hvor vi holder andagt sammen i Stokkemarke Kirke. Her får bør-

nene lov til at tænde og slukke alterlysene, de lærer nye salmer 

og vi beder fadervor, og præsten lyser velsignelsen. I konfirmand-

stuen spiser vi boller og drikker saftevand, hører bibelhistorie og 

klipper/klistrer på livet løs, så minikonfirmand-mappen kan blive 

rigtig flot til den dag, den skal med hjem til minikonfirmanderne 

selv som et minde fra barndommen og som en aktivitetsbog, de 

kan hygge sig med alene eller sammen med mor og far.

Bosiddende i Stokkemarke Sogn og suppleant til menighedsrådet, 

Raymond Betty, giver en hjælpende hånd 

til med det praktiske til minikonfirmand. 

En tirsdag faldt minikonfirmand på hans 

fødselsdag og Raymond gav donut fra vo-

res lokale bager.



En opmærksomhed!
En sådan overskrift har jeg aldrig set i et kirkeblad før. Men en gang skal des-
værre være den første. Sagen er, at Folkekirken i disse år får færre begravelser. 
Det nye der sker er, at flere og flere bedemand landet rundt ikke bare sælger 
kister og blomster. De sælger ”oplevelser”. Også til Folkekirkens medlemmer. 
Når nogen dør er det meget almindeligt, at bedemanden er den første de på-
rørende ringer til. Der er jo så mange praktiske ting, der skal ordnes. Typisk vil 
bedemanden så kontakte præsten for familien og aftale dato mv. for bisæt-
telsen eller begravelsen i kirken. Men en ny bølge af bedemænd har slået sig 
på selv at stå for begravelsen. De tilbyder de sørgende pårørende, at de nok 
skal holde en smuk tale, foretage jordpåkastelse mv., og man kan også få op-
følgende samtaler og få kontakt til dem døgnet rundt. Man skal bare betale ved 
kasse 1 for alt det sognepræsten gør gratis. 

Det står altid enhver frit for, hvordan man vil begraves eller hvordan man vælger 
at begrave den, man har mistet. Men 80 % af befolkningen på Lolland er stadig 
medlem af Folkekirken. Så hvorfor betale bedemanden for dét præsten gør gra-
tis? Man kan også vende den om og sige, at afdøde allerede mange gange har 
betalt sin begravelse over kirkeskatten og med sit medlemskab udtrykt ønske 
om en præst og en kirkelig handling.
 
Venlig hilsen
Sognepræst Laura Håkansson

Sangaftener i Stokkemarke Kirke 2020/2021

D. 21 oktober 2020 slog Stokkemarke Menighedsråd kirkedørene op for en 
ny aktivitet i Stokkemarke 
Kirke; sangaftener. At synge 
sammen er en rodfæstet del 
af dansk kulturliv og blevet 
særligt relevant her i corona-
tiden. I kirken har vi heldigvis 
gode forhold, når det kommer 
til fællessang, og her i Stok-
kemarke er vi heldige at have 
en stor kirke, hvor vi må sid-
de helt op til 50 mennesker 
og synge sammen.

Kaffe/the og slikkeras er også vigtigt. 
Her kommer formand og præst rundt 
med hyggen, når vi nu ikke må gå for 
meget rundt og tage selv. 
Trods kort varsel var aftenen vel besøgt 
og sangglæden helt i top. Vores orga-
nist, Jesper Bay Jensen, og kirkesanger, 
Louise Østergaard, spillede og sang for, 
så det var en fornøjelse og imødekom 

ønsker fra de fremmødte. 

D. 9 december gentager vi succesen med en sangaften i Stokkemarke Kirke 
kl. 19.00-20.00 med titlen 
”Syng julen ind”, hvor vi 
synger alle dine yndlings 
julesange og –salmer. I det 
nye år inviterer vi til sangaf-
ten d. 20 januar med temaet 
”Jeppe Aakjær” og d. 17 
februar med temaet ”Gi’ os 
lyset tilbage”. Vi glæder os 
til at synge sammen igen!

Aktiviteter

Alle aktiviteter gennemføres under hensyn til de coronarestriktioner, der gælder 
for kirken. Vi følger løbende med og gennemfører kun, hvis det kan gøres ”efter 
bogen”.

D. 28 november: Familiegudstjenesten kl. 14.00 i Stokkemarke Kirke

D. 15 december: Krybbespil v. 3. klasse fra Østofte Skole i
Stokkemarke Kirke

Sangaften i Stokkemarke Kirke kl. 19.00-20.00
9. December: Syng julen ind
20. Januar: Jeppe Aakjær
17. Februar: Gi’ os lyset tilbage

Se kirkens facebookgruppe, lokalavisen og kirkens infotavle for løbende for 
løbende information om gudstjenester og aktiviteter i december 2020 – februar 
2021



Sognepræst
Laura Håkansson
Stokkemarke Præstegård
Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke, 
tlf. 54 71 10 76  - 24 83 15 43
e-mail: laha@km.dk

Fredag er fridag
Her kan man kontakte kirkekontoret i 
Maribo, hvis man har spørgsmål til pa-
pirarbejde i forbindelse med fødsel, 
faderskab, dåb, vielse o.lign. Konto-
ret kan ofså sætte én i forbindelse 
med en præst, hvis man har uopsæt-
teligt æinde, tlf. 54 78 03 92.

Graver
Torben Fugl, Studiestræde 8, 4952 
Stokkemarke, tlf. 29 40 88 91, 
e-mail: stkm.graver@live.dk.

Organist
Jesper Bay Jensen, tlf. 61 74 33 26,
e-mail: jesperbayjensen@hotmail.com

Kirkesanger
Louise Østergaard, tlf. 23 81 16 93

Menighedsrådet
Formand: Birthe Johansen, Sursvej 2, 
4952 Stokkemarke, tlf. 23 37 71 91, 
e-mail: www.7639@sogn.dk

Kontaktperson: Eric Steffensen
Tlf. 30 12 39 67

Kirkeværge: Flemming Christensen
tlf. 61 54 71 68

Kirkebilen
Bestilles forud hos Skørringe Busser 
på tlf. 54 60 80 12

Gudstjenesteliste for december 
2020 til februar 2021

D. 28 november kl. 14.00: juletræstæn-
dingsgudstjeneste

Søndag den 29 november kl. 10.00

December:
Søndag den 6. december kl. 16.00
Mandag den 13. december kl. 10.00
Søndag den 20. december kl. 16.00
D. 24 december kl. 10.00 og kl. 15.30
D. 25 december kl. 11.00
D. 26 december kl. 9.30, Sp Hans 
Maalø
D. 27 december kl. 10.00

Januar:
Nytårsdag d. 1. januar kl.14.00

H3Kongers søndag d. 3. januar kl. 
16.00

Søndag d. 10 januar kl. 10.00

Søndag d. 17 januar kl. 16.00

Søndag d. 24 januar kl. 10.00

Søndag d. 31 januar kl. 10.00

Februar:
Søndag d. 7 februar kl. 16.00

Fastelavns søndag 14 feb. Kl. 14.00

Søndag d. 21 februar kl. 10.00

Søndag d. 28 februar kl. 16.00

Gudstjeneste på STOKKEMARKE PLE-
JECENTER

20 dec. Kl. 14.00


