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Påskeblomst hvad vil du her?

Sådan lyder første linje i en af Grundtvigs mest elskede påskesal-
mer. Vi er mange, der savner at synge – både i kirken, i kulturhu-
set og i skolen.

I skrivende stund står fastetiden for døren. Men når dette blad 
udkommer er vi halvvejs igennem fasten, og påsken er i sigte med 
løftet om april og forårets komme. Så sætter fuglehærene i med 
deres sang – uden at tænke på corona. Lad os håbe og bede til, 
at vi lærer af fuglenes frimodighed og synger livets sang hver dag.

Lad os love os selv og hinanden, at vi hver dag vil vågne med en 
takkesang til Gud på læben og en lille bøn i hjertet: 

”Må dagen ikke gå til spilde. Må jeg tjene ret min Gud. Må jeg 
være, hvor der kaldes. Må Gud hele hvert et brud.

Må jeg ikke gå i stykker, må jeg så og ikke slå. 
Må jeg finde, hvad Gud skaber fra det største til min tå.

Må Gud elske, så jeg elsker, 
må jeg leve, hvis jeg dør. 

Må min ven gå mig i møde, må jeg leve som jeg bør.”   

Amen. 



Siden sidst

Fastelavns søndag var både voksne og udklædte børn til gudstjeneste i Stokke-
marke Kirke. Daglig Brugsen havde sponsoreret slikposer til kirkegængerne, og 
det blev en rigtig hyggelig eftermiddag.

Stokkemarke kirke med sne på taget. Foto ved Lønning Christoffersen.

Julens gudstjenester blev aflyst, men der var åbent i kirkerummet henover jul 
og nytår.

Du kan som regel høre søndagens prædiken på www.youtube.com på youtube-
kanalen Stokkemarke Sogn eller du kan melde dig til Stokkemarke Kirke face-
bookgruppe. Man kan altid henvende sig til præsten for sjælesorg og man kan 
få anonym samtale på www.sjaelesorg.nu

Liturgiarbejde i Folkekirken

Det lyder måske tørt. Men det er vigtigt, for det er kirkens fremtid 
der diskuteres.

Liturgi er måden, hvorpå tingene sker i kirken, når vi holder guds-
tjeneste. I kirken kører gudstjenesterne – om det er dåb, højmes-
se, bryllup eller begravelse efter nogle faste normer. Fra folkekir-
ken.dk kan I her i kursiv læse:

Landets biskopper har sat et udredningsarbejde af gudstjenestens 
faste form, liturgien, igang. Tre fagudvalg har undersøgt gudstjene-
stelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det. 
Formålet er at forny gudstjenesten og kirkens liv, så vil du læse 
mere om fremtidens Folkekirke, så gå ind på www.folkekirken.dk 
og skriv f.eks. ”liturgiarbejde” i søgefeltet.

På grund af corona-epidemien er det planlagte forløb forlænget, og 
debatter og samtaler om folkekirkens gudstjeneste fortsætter indtil 
26. marts 2021, som også er fristen for bidrag til biskoppernes be-
slutning gennem mailadressen folkekirkensliturgi@km.dk.

Med andre ord: Skriv til ovenstående adresse, hvad du mener er 
vigtigt at holde fast i eller forandre – så bliver din stemme også 
hørt.



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 
marts - maj 2021

MARTS:
Søndag d. 7 marts kl. 10.00

Søndag d. 14 marts kl. 16.00

Søndag d. 21 marts kl. 10.00

Ved Hans Maaløe

Søndag d. 28 marts kl. 16.00

APRIL
Skærtorsdag 1. april kl. 16.00                 

Langfredag d. 2 april kl. 10.00            

Påskesøndag d. 4 april kl. 9.30                            

2. påskedag d. 5 april kl. 11.00

Søndag d. 11. april 16.00

Søndag d. 18. april 10.00

Søndag d. 25. april 10.00

Bededag d. 30 april kl. 16.00

MAJ
Søndag d. 2 maj kl. 10.00

Søndag d. 9 maj kl.16.00

Kristi himmelfartsdag d. 13 kl 10.00

Søndag d. 16 kl. 16.00

Pinsedag d. 23 maj kl. 11.00

2. pinsedag 24 maj kl. 10.00 

Søndag d. 30 maj kl. 10.00

- Konfirmation af Lukas Andre Mikkelsen

Gudstjeneste på STOKKEMARKE 
PLEJECENTER
I skrivende stund er der ikke åbnet for 
plejehjemsgudstjenester – så disse vil 
blive annonceret på plejehjemmet, når 
det igen bliver muligt.


