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Landsbyer og centralisering ....// 

Af Bent Mortensen

Hvor blev landsbyklyngen af? Her i bladet har vi tidligere skrevet om landsby-
samarbejde og landsbyklynger, og egentlig skulle landsbyklyngerne være startet 
op inden årsskiftet (2020/2021 altså) men corona restriktionerne har stoppet 
processen.

Jeg hørte for nogen tid siden indenrigsminister Kaare Dybvad i et interview sige, 
at reformerne, urbanisering og centralisering er gået for vidt, og at der nu er behov 
for at gå den anden vej. Han afviste tanken om nye reformer og grundlæggende 
ændringer med argumentet: ”når tærten er bagt, kan man ikke få æggene tilba-
ge”. Jeg kan ikke være mere enig.

Men reformerne i nul’erne (retskredsreform, Politikredsreform, Kommunalreform 
m.v.) er politiske beslutninger, der har ændret Danmark og livet for folk på landet. 
Der er blevet længere til beslutningstagerne, uddannelse og til den offentlige ser-
vice. Og folk flytter i stor stil fra landområder og små byområder.

Hvor vil det være godt, hvis politikerne sætter handling bag ordene, og decentra-
liserer dele af den offentlige service, men først og fremmest støtter landsbysam-
fundene ved at lade dem beholde den sidste del af undervisning og den offentlige 
service, for eksempel sportshaller, kulturhuse, kirkesogne, læge og børnepasning.

Politiske beslutninger betyder noget

Verden er blevet mindre. For hundrede år siden var der langt til Maribo og Nak-
skov. Få havde biler, og med hestevogn tog sådan en tur adskillige timer. Nu tager 
det 15 minutter. Det betyde naturligvis, at handlen flytter til større butikker, der 
kan tilbyde lavere priser, og det giver en del af forklaringen på, at Stokkemar-
kes mange små forretninger måtte lukke (slagter, posthus, manufaktur, frisører 
m.m.m.).

Men de politiske beslutninger betyder også noget. i 1900 boede 60% af Dan-
marks befolkning i byer med under 1.000 indbyggere og i landdistrikter. Det tal 
er løbende faldet til 19% i dag. Kommunalreformen i 1970 sammenlagde ca. 
1300 sognekommuner og 86 købstadskommuner til 275 kommuner og 14 amter. 
I årene efter steg fraflytningstakten markant. Men folk flyttede til de nærligende 
købstæder, og der sås endog en fraflytning fra byer over 100.000 indbyggere.

Efter kommunalreformen i 2007, der endte med 98 kommuner og 5 regioner, 
tog fraflytningen igen yderligere fart, men denne gang skete tilflytningen både fra 
landsbyer og købstæder til byer over 100.000 indbyggere. Fraflytningen blev grun-
dig understøttet af centralisering af sundhedsvæsenet og uddannelsesstrukturen.

Hvor vil det være godt, hvis regeringen sætter handling bag ordene. Det er godt 
at bo på landet eller i en landsby, men udviklingen, herunder de politiske beslut-
ninger, gør det stadig vanskeligere. Så lad os håbe, at kommunen ikke nøjes med 
at glæde sig over en ændret kommunal udligning, men også aktivt arbejder for at 
opretholde land- og landsbyområderne, og dermed fastholde flere skatteborgere i 
kommunen, der selv tjener deres penge og betler skat.

Landsbyer og centraliseringCorona og decentralisering
Corona restriktionerne betyder noget for os alle, og de fleste er nok ved at 
være grundigt trætte af dem. Corona virussens indflydelse ses på dette 
blad. Der er ikke nogen omtale af arrangementer siden sidst, og forenin-
gerne er tilbageholdende med at arrangere noget, fordi ingen ved, hvornår 
vi igen får lov til at mødes. Siden med ”det sker” er faktisk helt tom denne 
gang.

En række foreninger har dog arrangeret generalforsamlinger m.v. i april og 
maj i håb og forventnning om, at restriktionerne til den til vil være hævet. 
Det gælder blandt andet Husholdningsforeningen, Beboerforeningerne i 
Stokkemarke og Keldernæs, Brugsen og bladet.

Men andre venter. For eksempel Stokkemarkehallens fond (repræsentant-
skabsmøde) og vandværket.

Decentralisering for at støtte lokalområder

Også arbejdet med at etablere en landsbyklynge, der bl.a. omfatter Stokke-
marke og Keldernæs, er sat i stå. Corona virus er igen årsagen.

Landsbyklyngen har til formål at støtte, bevare og udbygge lokalsamfund. 
Noget, der er modarbejdet af udviklingen og politikerne i mange år. Butikker 
og andet erhvervsliv er lukket og flyttet til købstæderne, og politikerne har 
flyttet uddannelser, både fra Nakskov og Maribo, men de har også lukket de 
små skoler, bl.a. Stokkemarke, og lukket Ungdomsklubben.

Der ser dog ud til at være et lyspunkt. Regeringenn og indenrigsminister 
Kaare Dybvad har luftet nogle tanker om decentralisering for at skabe lige 
forhold for borgere, uanset om de bor i København eller i Stokkemarke. 
Penge til kommunal udligningsordning gør det ikke alene. De bringer ikke 
uddannelse, sygehuse og offentlig service tilbage til de små områder som 
Stokkemarke og Keldernæs.

Se artiklen på næste side.

Hverken Lolland Byråd eller vi i vores postnumer kan ændre sygehus- eller 
uddannelsesstruktur på landsplan, men hvis vi (kommunen og lokalsamfun-
det) vil det, så kan vi gøre det bedre ved at decentralisere, eller i hvert fald 
at stoppe yderligeree centralisering. Start for eksempel med at fjerne trus-
len mod sportshaller og kulturhuse.
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Brugsen i Stokkemarke .... /// Nørkleklubben ...// Brugsen i Stokkemarke .... /// Cykel- og gåture ....// 

Stokkemarke

Der indkaldes til generalforsamling i Stokkemarke 
Brugsforening tirsdag d. 20. april 2021 kl. 19,00 til 

afholdelse i Stokkemarkehallens selskabslokale.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer                                      
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner  
3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdis-

ponering  
4. Forslag fra bestyrelsen                                              
5. Indkomne forslag (skal skriftligt være formanden i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen)                                            
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
    På valg til bestyrelsen er:   
  Torben Skude (modtager genvalg)

                        Boye Clausen (modtager genvalg)
    På valg som suppleant:   
  Karin Kainicke Sørensen
7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Som det også fremgår på siden overfor, har bestyrelsen fastlagt dato, tid 
og sted for årets generalforsamling til at være tirsdag d. 20. april 2021 kl. 
19,00 i Stokkemarkehallen. 

I disse tider er der mange foreninger, som er begyndt at afholde møder og 
generalforsamlinger digitalt. Det er ikke muligt for brugsen. Vi afholder som 
tidligere år generalforsamlingen med fysisk fremmøde. Det er derfor en be-
tingelse for gennemførelsen, at myndighedernes forsamlingsforbud på dette 
tidspunkt er ophævet.

Vi vil naturligvis sørge for opfyldelse af myndighedernes krav om afstand 
m.m., og håber at kunder og medlemmer dermed har lyst til og interesse for 
deltagelse.

Generalforsamlingen vil blive annonceret i Facebook, COOP app. og ved op-
slag i butikken.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Stokkemarke Brugsforening

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

Vi håber vejrguderne vil være med os i år.

Start dato: mandag den 26. april 2021 kl. 18.30 ved hallen.

Kom og vær med og oplev naturen og fællesskabet  

Lise Andersen

Nørkleklubben
Nørkleklubben starter op igen, når vi får tilla-
delse til at bruge Kulturhuset igen, som er luk-
ket på grund af Covid 19 , nærmer orientering 
følger.

Lise Andersen
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Af: Mette Bacher

En Aladdins hule af lækre garner

Når man træder ind i lokalerne hos Hemsø Broderi og Garn, er det som at komme 
ind i Aladdins Hule. Lækre garner i afstemte smukke farver og det både i douce 
farver - som garnnøgler i pangfarver. Der er brodérgarn, smukt at skue, farveafstemt 
i sirlige æsker, eller i små skuffedarier. 
Og de mange smukke nøgler strikkegarn 
vidner om, at vi ikke taler billige produk-
ter, som ren acrylgarn, men garner inde-
holdende ægte uld, herunder naturligvis 
også Alpaca.

I disse år har håndarbejde, hvor der 
strikkes, hækles eller sys, fået en sand 
opblomstring, og i denne Corona-tid 
er interessen steget for håndarbejder. 
Samme dag, hvor Stokkemarke Beboer-
blad besøger Hemsø Broderi og Garn, 
har Go´Morgen Danmark i timevis netop 
haft strikning, som tema.

Men her på Vestre Lan-
devej 13 v. Maribo er 
der ganske stille. Der er 
lukket for et fysisk salg i 
den velindrettede butik, 
som for år tilbage rum-
mede en tyrestald...

Interviewet foregår da 
også med afstand og 
mundbind, og det er kun 
i de ganske få minutter, 
hvor der skal tages bille-
der, at mundbindet kom-
mer af for en meget kort 
bemærkning - og stadig 
med en minimumsaf-
stand på 2 meter.

Sådan begyndte det

Egentlig havde Inge Hemsø kurser i blomsterbinding, og her skal vi ca. 30 år tilbage. 
En arbejdsulykke betød, at Inge var nødsaget til at sadle helt om. - Det var en sej og 
hård kamp mod systemet, og jeg fik at vide, at jeg skulle gå ud og arbejde med et 
eller andet. På en måde gav det mig et spark, så jeg kunne komme videre med noget 

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

andet, fortæller Inge Hemsø. Da Inge fyldte 50 år i 2007, åbnede hun samtidigt sin 
butik, hvor hun udover broderier solgte sytilbehør.

Inge havde i forvejen et samarbejde med Kyndbøl Symaskiner i Odense, og det sam-
arbejde fortsatte og er der den dag i dag. - Er du ene om butikken, eller er din mand 
også involveret, spørger Stokkemarke Beboerblad. - Nej, butikken er min helt alene. 
Min mand er tidligere landmand, og det har han været indtil for et år siden, fortæller 
64-årige Inge Hemsø.

Når nu folk ikke kan komme til butikken, må butikken komme til dem, og derfor har 
Inge både en Facebook-side og en hjemmeside, hvor folk kan se produkterne og 
købe dem. - Shoppen er faktisk åbnet i dag, og jeg er spændt på, hvordan det kom-
mer til at fungere, fortæller Inge Hemsø, der udelukkende køber garnerne hos dan-
ske importører.

Tidens trend

Lige for tiden er strikkede veste blevet 
et stort hit - som i 1970´erne - og mo-
defarver minder meget om naturens 
afdæmpede farver, men Inge er slet 
ikke i tvivl om, at pangfarver, de stærke 
retrofarver, er på vej op igen. Hækling 
klinger stadig, og her er det gerne figu-
rer og dyr, der er tidens trend. 

Hemsø Broderi og Garn leverer også 
mange former for maskinbroderier, 
som sys direkte på det tøj eller på stof, 
som firmaer og private ønsker det. Inge 
fremviser dåbskjoler for journalisten, 
hvor dåbsbørnenes navne broderes 
ind i kjolen, men firmaet står også for 
båndene med sløjferne, som kan sys 
sådan, at de tager sig bedst muligt ud.

Inge Hemsø udnytter lige nu og her 
Corona-tiden bedst muligt, og det med 
at lægge de mange garner og tilbehør 
ind i sin webshop. - Det tager meget tid, 
men når folk ikke må komme her, så 
kan folk bestille og afhente, som i man-
ge andre butikker, slutter Inge Hemsø.

Inge Hemsø i sin butik, der bugner af garn i 
alskens farver.

Hemsø Broderi og Garn

Skønne garner til hjemmestrikkede sokker, eksempelvis.

Disse bamser, som fås i forskellige 
udgaver af dyr, er utroligt populære, og 
kan leveres med personligt broderi på 

maven

98



Politiet orienterer
Politiet udsender jævnligt information til borgere om politiets arbejde. Den 
sidste infomation handler om ”Tip Politiet” og nabohjælp.

Tip Politiet

Tidligere fandtes en app, hvor bor-
gerne havde mulighed for at tippe 
Politiet, om kriminalitet og utryg-
hedsskabende adfærd. Den app er 
nu nedlagt.

I stedet er der oprettet en funktion 
på politiets hjemmeside, hvor stort 
set samme funktioner findes.

Vælg www.politi.dk, og klik så på 
teksten, der er indrammet med rødt 
på billedet til højre.

Nabohjælp

Nabohjælp er blandt de mest effektive metoder til at undgå indbrud. Faktisk 
så effektiv at det forebygger op mod hvert 4. indbrud.

Politiet har nu udviklet en app, der er gratis, med den kan man 

•	 Få mulighed for at se, hvem i nabolaget, der er med i Nabohjælp
•	 Arrangere feriehjælp med betroede naboer
•	 Skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag
•	 Koordinere en fokuseret indsats med nabolaget, hvis der er tyve på spil
•	 Spørge nabolaget om alt, hvad naboskabet rummer
•	 Få mærker til postkassen, så alle kan se, du er med

Det er kun muligt at oprette sig som bruger af Nabohjælp via en app på 
telefonen. Tidligere brugere, oprettet via hjemmesiden, skal genoprettes via 
app-løsningen.

Se mere på www.nabohjælp.dk/risiko.

Politiet orienterer....// Plejecentrets Venneforening ....// 

Stokkemarke Plejehjems Venneforening
Bestyrelsen i Stokkemarke Plejehjems Venneforening ønsker alle medlem-
mer Godt Nytår. 

Året 2020 har været noget anderledes for alle, og som forening og frivillige 
har vi desværre været sat helt i stå med vores vanlige gøremål.

Kontakten til vores ældre borgere på centret er ikke eksisterende i disse 
corona tider. 

Vores omsorg ved den overståede jul og nytår har begrænset sig til at Lise 
Andersen igen i år har bundet centrets store smukke adventskrans og for-
eningen har givet beboerne en julekurv til fælles nydelse. Små, små ting, 
men vores eneste mulighed. 

Kaj Andersen sørger stadig for rengøring og pleje af bussen, og personalet 
kører borgerne når det er muligt. 

Som corona-pandemien er nu, kan dato for generalforsamlingen ikke sæt-
tes. Det må bekendtgøres ved opslag og i ugeavisen når vi igen kan/må 
mødes i større forsamlinger.

Pas godt på jer selv og hinanden

Irene Alstrøm

Stokkemarke Beboerblads 25 års jubilæum
Når næste udgave af Beboerbladet kommer ud til juni, har Beboerbladet 
været udgivet i 25 år. Det vcil bestyrelsen fejre.

I samarbejde med Stokkemarke Beboerforening laver vi et arrangement på 
Mejerigrunden den 5. juni (grundlovsdag), hvor Beboerbladet er vært ved en 
lille anretning, og med taler af Beboerbladets formand og en 5. juni taler, 
som endnu ikke erkendt, samt lidt musik. 

Beboerbladet handler om presse- og ytrings. Det gør grundlovsdagen også, 
så Beboerbladet og Stokkemarke Beboerforeningvi har fundet det passende 
at markere både jubilæum og grundlovsdag på samme dag.
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Efter generalforsamlingerne er foreningerne vært ved et par stykker smørrebrød 
og en øl/vand.

// Beboerforeningens generalforsamling ... /// Beboerbladets generalforsamling

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

Hems
Garn&

Broder

Beboerbladets generalforsamling

Stokkemarke Beboerforening afholder generalforsamling 
den 20 Maj 2021 kl. 19.00

i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke med flg. dagsorden:
1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag (bestyrelsen foreslår ændring af vedtægt)
7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant

På valg til bestyrelsen: Lise Andersen, Boye Clausen
På valg som suppleanter: Laust Å. Larsen, Lynge Christensen

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
På valg som revisor: Peter Thorlin

9. Eventuelt

Såvel den gældende vedtægt som forslag til ændringer findes på stokkemarke.dk. 
Eller kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Vi håber forsamlings begrænsningerne til den tid er ophævet, så det vil muligt at 
gennemføre generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Beboerforeningens generalforsamling

Stokkemarke Beboerblad afholder ordinær generalforsamling 
den 20 Maj 2021 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: Bent Mortensen og Lise Frederiksen modtager genvalg til bestyrelsen. Som 

revisor modtager Henrik Ploug genvalg.
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Stokkemarke Beboerforenings gene-
ralforsamling.

Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerblad

Nyt køkken i Stokkemarkehallen

Annonce ...
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Arrangementer
Marts, april og maj 2021

Det sker i marts.
Onsdag den 3. marts kl. 14.00  gåtur
Vi mødes ved Dueslaget kl. 14.00, igen den 10. 17.og  24.
Vi går ca. 1 1/2 time i Keldernæs og omegn.
Torsdag  den 4. marts kl. 19.00
Torsdagsaften med jydewhist og billard, igen den 18. marts.

Det sker i april.
Onsdag den 7. april kl. 14.00 gåtur
igen den 14. 21 og 26. april
Torsdag den 8. og 22. jydewhist og billard

Det sker i maj.
Onsdag den 5. maj kl. 14.00 starter cykelture
Herefter cykler vi hver 2. onsdag
Vi mødes ved Dueslaget Godthåbsvej 7.

Torsdag den 27 maj kl. 18.00  generalforsamling
Vi starter med gule ærter , pris 50.00 kr.
Tilmelding til Ruth 
tlf. 20327418 se-
nest den 20. maj
Generalforsamlingen 
starter kl. 19.00

Alle arrangementer 
er med forbehold 
p.g.a. Coronarestrik-
tioner.

Loppeeffekter kan 
afleveres i beboer-
huset, kontakt en i 
bestyrelsen.

Keldernæs & Omegns Beboerforening
 

Generalforsamling 2021
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i ” Dueslaget ” Godthåbsvej 7

Torsdag den 27. maj kl. 19.00
Dagsorden:

1. Velkomst ved 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...// Keldernæs & Omegns Beboerforening...// 
1514



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

Det kolde gys
Medlemmer af Maribo 
Roklub vinterbader. Her, 
midt i februar, var det en 
kold oplevelse, men for 
dagens 5 vinterbadere var 
det også en fornøjelse.

På billedet øverst kan 
man ane et hul i isen, 
som til dagligt holdes 
isfrit med nogle flamingo  
plader. Og når hukket i 
isen er åbent, så er der 
kun een vej.

Vinterbadningen er en 
daglig foreteelse og for 
deltagerne en god start 
på dagen.

Annonce ...

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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Barselsstorke ... // 

Program forår 2021
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.
Programmet er med forbehold for eventuelle corona restriktioner
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

Vi i foreningen er optimister og håber der er åbnet lidt op for forenings-
liv, når vi når april og satser på, at vores generalforsamling kan afhol-
des som vanlig.

Stokkemarke og Omegns Husholdningsforening

afholder generalforsamling  I Kulturhuset

Torsdag d 29. April 2021 kl 19.00
Generalforsamlingen afholdes efter vedtægter og dagsorden.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Af Mette Bacher

En vinterkold lørdag morgen i februar, 2021, kunne forbipasserende til et hus på Vestre 
Landevej i Stokkemarke konstatere, at der født to drengebørn, og det fortæller jo, at der 
er kommet to små nye indbyggere til byen.

Hele to barselsstorke stod placeret udenfor villaen, og begge med blå markeringer.

Det er en smuk og sød tradition at placere 
storke udenfor de adresser, hvor der nu er tilføjet 
et - eller flere små nye familiemedlemmer.

Traditionen er for år tilbage taget op i Sønderjyl-
land, måske en skik, som skal findes på den 
anden side af den danske grænse.

Men det får også journalisten til at tænke på 
historietimerne i Folkeskolen, hvor man tilsyne-
ladende HAR suget noget til sig, selvom det vel 
også indimellem har været kedeligt at følge med 
i timerne. Noget af det, vi hørte om i skolen har 
lagret sig inde i den fysiske harddisk, så man 
alligevel har modtaget vigtig viden.

Her tænkes på kirken i Fjenneslev, den lille by mellem Ringsted og Sorø, hvor kirkens to 
tårne præger billedet, når man spotter kirken ude fra landevejen. 

Var der ikke noget om, at da manden red ud for at deltage i krigen, da aftalte han med sin 
kone, der ventede sig, at hvis det blev et drengebarn, så skulle der opføres et tårn til kir-
ken, som kunne ses viden om?

Da krigen var slut, og manden vendte tilbage til Fjenneslev, så han, til sin store overraskel-
se, at der var opført hele TO tårne til kirken. Altså var der født et sæt tvillingedrenge.

Således kan man læse mere, om det på Wikipedia

Imens Asser Rig og hans hustru, Inge, var ved at bygge den nye kirke, blev Asser kaldt i 
krig, og Inge skulle så bygge kirken færdig. Det var to ulykkelige mennesker, der måtte 
skilles, for ikke nok med at Asser skulle i krig, men Inge ventede også deres første barn. 
Da Asser steg til hest, bøjede han sig ned og hviskede til Inge: ” Hør du, min kære Fru 
Inge, føder du mig en søn, da bygger du en kirke med tårn, føder du mig en datter, da sæt-
ter du kun et spir”. 

Da Asser fra den grønne brink skuede to tårne, forstod han, at hans hustru havde født 
ham to sønner (Esbern Snare og Biskop Absalon). 

Sandhed

Fortællingen om de to tårne er kun et sagn. Esbern og Absalon var ikke tvillinger. Esbern 
var et par år ældre end Absalon. Tårnene er ikke bygget samtidig med den øvrige del af 
kirken. Tårnene blev ikke rejst af forældrene til minde om deres to sønner, men snarere 
omvendt, således at det er sønnerne, der føjede tårnene til forældrenes kirke for at 
hædre dem. Samtidig udsmykkede sønnerne også kirken med kalkmalerier, deriblandt et 
kalkmaleri af forældrene der rækker kirken til Gud. 

Men historien om de to storke udenfor villaen i Stokkemarke var så heller ikke helt, som 
vi troede, for det viste sig, da Stokkemarke Beboerblad kontaktede villaens beboer, at der 
er født ét drengebarn.

Den ene stork blev placeret udenfor huset af beboerens stolte familie, og den anden stork 
af beboeren selv.

Vi ønsker alligevel et stort velkommen til Stokkemarke til den lille dreng.

Stokkemarke Husholdningsforening ...// 

Stokkemarke Husholdningsforening
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Vestre Landevej ... // 

Vestre Landevej i fokus
Vestre Landevej bliver spærret i perioden fra den 
22/2 til den 5/3. Årsagen er træfældning i Grim-
strup.

Træfældning kan være mere eller mindre kompliceret. I 
Grimstrup er det kompliceret. Skoven er nemlig fredet 
på grund af Grimstrup Voldsted, som er en af Lollands 
historiske perler.

Lolland var engang et vigtigt sted, hvor 
adskillige lokale konger kæmpede om 
magten og om at bevare freden. Borge 
og voldanlæg var virksomme midler. 
Grimstrup slot i skoven ved Lysemose 
var en af de borge. Den led en krank 
skæbne, fordi dronning Margrethe den 1. 
besluttede at nedrive borgen og anvende 
de dengang kostbare byggematerialer til 
opførelsen af Maribo Kloster.

Træfældning på det fredede område 
betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen, 
Museum Lolland Falster og Knuthenborg 
Gods skal arbejde tæt sammen for at 
sikre, at træfældningen sker uden at 
skade borgbankerne i skoven.

At træfældningen er nødvendig er let at se, for der står en række ”farlige” træer 
nær Vestre Landevej , som let vil kunne vælte ud over vejen ved en kommende 
storm.

Autoværn på Vestre Landevej

En del af Vestre Landevej nær Højre-
byvej har fået opsat autoværn på en 
strækning af ca. 400 meter. Det kan 
virke fornuftigt, for ved siden af vejen 
falder terrænet kraftigt, så en bil, der 
køre af vejen, vil komme ganske galt 
af sted netop der.

Men der er ikke taget hensyn til cyk-
lister. Der er så lidt plads mellem 
autoværnet og kørebanen, at det er 
farligt at køre der, f.eks. når en lastbil 
passerer.

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 ...// 

Gi’ mig Danmark tilbage ......!!
En gang imellem falder man over citater, ordsprog eller talemåder, 
der inspirerer til en debat eller samtale. Min klumme her er inspi-
reret af en sang, der blev udgivet i d. 24. september 2007 på et 
debutalbum af sangerinden, Natasja, der 3 måneder tidligere var 
omkommet ved en autoulykke på Jamaica. Sangen indeholder en 
stor hyldest til det samfund, hun holdt så meget af. Teksten er 
både en ros samt en kritik af det Danmark, som hun oplevede det 
omkring begyndelsen af nullerne. Linjerne ”Gi´mig Danmark tilbage 
ligesom i de gamle dage....” ligner lidt af den situation, som vi alle 
befinder os i. Vi har stadig krise, som jeg i en tidligere klumme fortalte om, og ingen 
havde forestillet sig, den ville vare så længe, og samtidig ville udvikle sig så alvorligt 
over hele kloden og påføre så store menneskelige ofre. 

Heldigvis er måske et forkert udtryk, men det dækker over, at vi i vores lille ”an-
dedam” trods modgang, menneskelige ofre af mange slags er blevet skånet for et 
totalt nedbrud af samfundsstrukturen herunder adgang til hjælp fra læger, hospitaler 
og faglige eksperter. Samtidig ser vi en lysning med de organiserede vaccinations-
programmer mod corona´en, hvor vi af magthaverne nu er lovet, at Danmark er fuldt 
funktionsdygtigt senest udgangen af juni 2021. Der er stadig lange udsigter og inden 
da, har vi stadig personer, børn, unge og ældre, der lider af mangel på opmærksom-
hed, undervisning og behandling. 

Man kan fristes til at tro, at der er interesser, der forsøger at forhale perioden med 
restriktioner, hvilket har store konsekvenser for alle, og ud over de ovenfor nævnte 
persongrupper, gælder det også  for alle vore små og mellemstore virksomheder, 
heri selvfølgelig hele vores detailhandel, som er blevet efterladt i en ”skov af love”, 
som skulle gøre det muligt at overleve på hjælpepakker. Ikke desto mindre oplever 
vi nu, at flere efterhånden er så udpinte økonomisk set, at kræfterne til at overleve 
er ved at forsvinde. Vi har alle et ansvar for, at vore nærbutikker, ikke mindst i land-
distrikterne, holdes i live trods krisen. 

Jeg nævnte børn og unge tidligere, og her er jeg bekymret for, om man fra ”centralt” 
hold er sig bevidste om det ansvar, der ligger, når der skal samles op på manglende 
indlæring, øvelse i sociale kompetencer og fællesskab generelt. Vores foreningsliv 
”bløder”, sundheden er i bund, mangel på initiativer kan ødelægge de personer, der 
i fremtiden skal give os Danmark igen. Allerede nu oplever vi i vores område (Region 
Sjælland, Lolland) en stigende ledighed, det vil tage år at få bugt med, ligesom Dan-
marks BNP (bruttonationalprodukt) i 2020 er faldet ca. 4 procent sammenlignet med 
året før.

”Gi´mig Danmark tilbage ligesom i de gamle dage...” er stadig et ønske, man kunne 
fremsætte vel vidende, at ikke alle mennesker har opfattelsen af, at det er ”påly-
dende”, at alt skal opfyldes. Håbet om en normal tilværelse igen, er dog det udsagn, 
der efterhånden fylder meget – familierne mødes igen, skolerne og uddannelsesinsti-
tutioner genåbnes, forretninger/detailhandlen genåbnes, foreningslivet, ferie i ind- og 
udland, koncerter, teatre, revyer, ja alt det, som vi føler, vi mangler. Håbet kommer 
med lyset, ”Forår på vej” er titlen på en sang, jeg og mine gode musikkolleger skrev 
og havde på en musikliste i slut 80´erne. Inden længe har vi forårsjævndøgn, 21. 
marts. Ønsker alle et fortsat godt liv.                                    

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

Pensionistforeningens bestyrelse

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 

Bestyrelsen

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Generalforsamling
Pensionistforeningens bestyrelsen har besluttet at flytte generalfor-
samlingen fra den tidligere fastsatte dato 23. marts til den 20. april 
2021 kl. 14.00. Flytningen begrundes med hensynet til alle medlem-
mer her i denne Coruna tid. Vi håber der er flere der vil deltage når 
endnu flere er blevet vaccineret. 

Såfremt det ikke er lovligt at mødes så mange den 20. april vi lade 
det fremgå af en seddel Brugsen.

 

Dagsorden
Tirsdag den 20.april 2021 kl. 14.00. 

Generalforsamlingen starter efter kaffen

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden

4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren

5. Bestyrelsesforslag herunder kontingentfastsættelse

6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen)

7. Valg af formand

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem plus 1 suppleant

9. Valg af revisor plus 1 suppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning.

Tilmelding til spisning kan ske daglig efter kl. 9.00 fra den 12. april til 
den 16. april til Annelise Kistrup på tlf. 54711573. 

Tilmelding via telefonsvarer godkendes ikke.

Det er ikke muligt at afholde arrangementer på denne side af generalfor-
samlingen, så vi må se hvad der sker efter den 20. april, vi håber dog at 
2021 bliver et mere normalt år, således at vi kan gennemføre flere aktivite-
ter.

Grundet de få aktiviteter i 2020 vil bestyrelsen foreslå generalforsamlingen 
at kontingentet for 2021 fastsættes til 50,- 

Dermed håber vi selvfølgelig at se rigtigt mange medlemmer i 2021.

På gensyn

Stokkemarke pensionistforenings mødedatoer
for aktiviteter frem til generalforsamlingen i 2022.

Datoerne er dog afhængig af at det bliver lovligt at samles igen.

2021:
5. okt., 19.okt., 2. nov. 16. nov., 30. nov., 14. dec.

2022:
11. jan., 25. jan., 8.feb., 22. feb., 8. marts, 22. Marts

Stokkemarke Pensionistforening

Stokkemarke Pensionistforening ... // 
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Corona-virussen er her, i skrivende stund, stadig, og når der kommer nye mutationer til, så 
føles det som om, at det er ét skridt frem - og to tilbage!
Men der er dog, forhåbentlig, lys forude, nu vaccinationer af borgerne er påbegyndt, og her 
regner myndighederne med, at alle danskere vil være vaccineret i juni måned.
Dem, der er begyndt at slække på tingene burde læse de beretninger fra tidligere smit-
tede, fra både unge og ældre, hvor vi taler om indlæggelser på intensive afdelinger, og 
voldsomme belastninger for hospitaler og personale. De borger, der kommer ud fra hospi-
talerne, beretter om alvorlige vejrtrækningsproblemer, træthed, hovedpine, mavesmerter, 
og manglende smags- og lugtesans. Dertil kender vi endnu ikke senfølgerne af smitten 
- endnu.
Unge sunde individer beretter om influenzasymptomer - men også om symptomer, som 
listet op ovenfor.
Så er der grupperinger, der mener, at de skal demonstrere overfor myndighedernes ret-
ningslinjer, og ønsker deres frihed, men hvor det ind imellem kammer helt over, så nogen 
benytter sig af lejligheden til at rasere og kaste kanonslag mod politiet. For ikke at tale om 
den gruppering af kendis-mænd, der sad tæt sammen og skålede ud mod os allesammen 
på en ferie i Dubai- eller de unge kendiskvinder, som ikke kan forstå, at retningslinjerne 
også gælder for dem, og at man derfor IKKE rejser til udlandet for at pleje sin egoisme.
Det er netop kommet frem, at store demonstrationer i Tyskland, hvor tusindvis af borgere 
drog i samlet flok igennem store byer, har udløst voldsomme smittetilfælde, som tyske 
forskere har offentliggjort. Her kunne et smittetal på 10.000 personer være undgået, hvis 
der ikke havde været disse demonstrationer.
Vi når næppe igennem weekenderne, før det forlyder, at politiet må stoppe arrangerede fe-
ster i København, hvor unge i et stort antal mødes, som aftalt, for det skal man åbenbart.
Det er utroligt, at man ikke udviser en form for fællesskab med de øvrige borgere her - og 
venter med at pleje egne interesser, idet man dermed er medvirkende til, at det tager 
endnu længere tid, før vi kan komme ind i den normale hverdag igen.
Men det er ikke kun i hovedstadsområdet, folk ikke kan finde ud af det. 
Således byder indkøbsture i omegnen også på udfordringer, da nogen stadig ikke har no-
gen form for en forståelse for, at vi alle skal komme godt og sikkert ud af denne pandemi. 
Denne skribent bemærker, at de tilfælde, hvor den har været helt gal, og hvor der ikke 
udvises forsigtighed, peger på mænd i 60+-alderen. I hvert fald for de eksempler, jeg har 
været ude for på det seneste.
Det er som om, at det kniber med forståelsen, når der skal købes ind, og her handler det 
om afstand og opførsel.
Næppe var myndighedernes udmelding kommet ud om, at vi atter skulle passe på, og 
forsamlinger blev sænket til 5 personer i slutningen af 2020, mens afstandskravet atter 
nåede de 2 meter, før jeg i Fakta i Søllested måtte påtale det overfor en ældre mand.
Han stod nærmest på nakken af mig i kassekøen, og da jeg vendte mig om, konstaterede 
jeg, at han ikke bar mundbind.
•	 Vil du være venlig at holde afstand, og så skal du have mundbind på, sagde jeg til 

ham
•	 Han svarede slet ikke. Og flyttede sig heller ikke.
•	 Så prøvede jeg igen, men fik at vide, at jeg ”skulle slappe af”.

Corona ... // Corona ... // 

Corona virussen er her! Eller som den dag i Lidl i Nakskov, hvor en ældre herre ved bagerafdelingen, læner sig 
ind foran mig, da jeg vil tage et par handsker, og tilsyneladende har travlt med SIT EGET !
Da han gør mine til at undlade at tage handsker på for at tage et brød, siger jeg:
•	 Du skal tage handsker på. Det der må du simpelt hen ikke
•	 Han svarer: - Jamen det må jeg så hellere, for ellers bliver jeg skældt ud
•	 Ja, det gør du da. For du skal gøre ligesom alle os andre, og det er at tage handsker 

på. Det andet er noget svineri, svarer jeg.
Eller i kiosken i Nakskov, hvor der på døren hænger et skilt, hvor der tydeligt står, at der 
må være max. fire kunder i butikken ad gangen. Denne formiddag er vi tre, og det tager 
tid, da en kunde skal have lavet fotokopier. Der kommer én mere ind. Så er vi fire. Nu 
kommer pludselig en ældre herre ind, der synes det er vigtigt, at han skal ind for at ud-
fylde en tipskupon. Der er ingen, der siger noget. Ekspedienten mumler lige et: - Nå, der 
er en kunde, der ikke kan læse. Men ekspedienten viser ikke kunden ud.
For ikke at nævne episoden i Lidl i Maribo forleden, hvor der er kø ved kassen, og hvor 
en emsig ældre herre ikke overholder afstanden til kunden i kassekøen foran, og her står 
jeg, og må påtale det.
•	 Du må trække dig tilbage, for du overholder ikke afstandskravet, siger jeg.
•	 Han gør ingenting
•	 Bag ham går en dame lidt frem. - Er du venlig at gå om bag stregen, 

du må gøre, som alle os andre, prøver hun.
•	 Han gør stadig ingenting.
•	 Næppe er båndet med mine varer begyndt at køre, før han maser sig 

på og lægger sine varer op.
•	 - Jeg har jo sagt til dig, at du skal holde afstand. Vi har sagt det til dig TO gange, 

hvæser jeg
•	 - Århh slap dog af, siger den gamle - og er bedøvende ligeglad.
Fire eksempler som med al tydelighed fortæller, at der stadig er nogen, her ældre men-
nesker, som både burde være fornuftige, men også er i den alder, hvor det er livsfarligt 
at få smitte, og hvor de er fløjtende ligeglade med myndighedernes retningslinjer og 
medmenneskene, ikke mindst. Lige her vækker det også undren, at ingen af de ansatte 
butiksmedarbejdere gør noget som helst for at sikre, at kunderne overholder retningslin-
jerne.
Skal man sige noget til disse påtrængende og ligegyldige kunder, når dette sker? 
Ja, da, for hvis der ikke er nogen, der nævner det, så tror disse medborgere jo, at det, 
de gør, er i orden. Men det er det ikke. De er måske medvirkende til, at der vil gå endnu 
længere tid, før der kommer en åbning igen, så vi atter kan være sammen og bevæge os 
frit rundt, uden retningslinjer, vi pt. alle skal efterleve.
Nok er vi formentlig ikke så ramte af Covid19 på Lolland, som i hovedstadsområdet, hvor 
det bølger frem og tilbage, og hvor det nu overvejes at lukke hermetisk ned IGEN, fordi 
folk ikke kan finde ud af det.
Men det kan ikke pointeres nok i denne tid. 
Hold afstand til dine medmennesker, og undgå at forsamles. Husk at bruge mundbind og 
sprit dine hænder af, når du skal ind og handle - det er folk begyndt at glemme igen - så 
på med spritten og/eller handsken, hold den afstand, som butikken tydeligvis har ridset 
op på gulvet, og for alt i verden må der vises hensyn til dine medborgere. 
Dermed er du med til at begrænse smitten.

Af Mette Bacher
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??? .../// Flagalle ...   // Det sker her i Stokkemarke...  ///Annoncer ... // 

Flagalleen opsættes i 2021:

4. april 1. påskedag

16. april Dronningens Fødselsdag

23. maj Pinsedag

26. maj Kronprinsens fødselsdag

30. maj Konfirmation

5 juni Grundlovsdag

Sept. Høstfest

Det sker i Stokkemarke!

Her plejer Beboerbladet at skrive om arrangementer, hvortil der er adgang 
for alle, uanset om man er medlem af en forening eller ej, evt. mod betaling.

Men corona restriktionerne har lukket for det hele. Der er simpelt hen ikke 
åbne arrangementer at annoncere.

Beboerbladet håber inderligt, at dette blad bliver det eneste, hvor denne 
rubrik er tom.

Annoncer i Beboerbladet
Beboerbladets økonomiske fundament er annoncørerne. 2019 var på det 
punkt et godt år for bladet. Men her ved årsskiftet er der ledig annonce-
plads.

Er der læsere, som ønsker en annonce, er de yderst velkomne til at kon-
takte bladet, og kender læsere nogen, der kan overtales til at tegne en an-
nonce, hører vi gerne fra jer. 

Kontakt evt.  Lise Frederiksen på tlf. 4178 4661 eller Bent Mortensen på 
tlf. 5471 1178

Nørregadeteatret holder pause
Som det gælder for mange andre, har også Nørregadeteatret måttet 
lukke ned. Derfor er der ikke annonce om kommende opsætninger på 
bagsiden i dette blad.

Nørregadeteatrets ledelse afventer en udmelding fra regeringen, navnlig 
om antal personer, der må forsamles. Man forventer ikke, at der bliver 
aktiviteter inden sommerferien, men er klar til at gå i gang igen, når det 
bnliver muligt.
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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 


