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Stokkemarke Beboerblad i 25 år
Dette blads leder skal naturligvis handle om Stokkemarke Beboerblad, fordi 
bladet med denne udgave er blevet udgivet i 25 år. Det fejrer vi Grundlovs-
dag på Mejerigrunden, og der er virkelig noget at fejre.

Da bladet startede, var det tænkt som et fælles blad for alle områdets for-
eninger, et blad, der indeholdt al information om aktiviteter i sognet. På en 
måde lykkedes det fuldt ud, på en anden måde er vi ikke helt i mål endnu.

Den ene måde er den økonomiske tilslutning. 13 foreninger i området er 
medlem af bladet, og betaler et årligt kontingent. Det samme gælder 3 
virksomheder og myndigheder. Da bladet i 2016 overgik til en selvstændig 
forening, blev det også gjort helt klart, at Beboerbladet er ejet af forenin-
gerne, som (sammen med bestyrelsen) er de eneste, der har stemmeret på 
Beboerbladets generalforsamling, og at bladets formue ved nedlæggelse 
forudsættes at tilfalde foreningerne.

Den anden måde handler om at skrive til bladet. Nogle foreninger bruger 
Beboerbladet som et egentligt foreningsblad, hvor alle foreningens aktivite-
ter er at finde. Andre er lidt mere tilbageholdende. og skriver kun, når der er 
noget særligt at berette om. 

Fra bladets start var det forudsat, at Beboerbladet var det medie, der for-
talte om alt, hvad der foregår i Stokkemarke Sogn. Sognets beboere skulle 
simpelt hen gemme bladet, for der var jo alle oplysningerne om aktiviteter. 
Men der mangler noget. Der er sportslige aktiviteter, der ikke er nævnt (start 
på en aktivitet, kontaktoplysninger m.v.), og der er almene aktiviteter, som 
har alles interesse, men som kun sjældent omtales, bl.a. Vandværket. Der-
for påstanden om, at Beboerbladet ikke er helt i mål endnu.

Menighedsrådet og kirkebladet skal dog også nævnes. Kirkebladet er mid-
terside i Beboerbladet. Det er endnu en årsag til at gemme bladet, men 
også en årsag til, at beboerne gemmer kirkebladet. Det hedder vist synergi.

Selv om bladets bestyrelse dermed har en opgave fremover, så må det over-
ordnede billede betegnes som positivt. Stokkemarke Beboerblad tjener det 
formål, det er sat i verden for: At være et informationsmedie, fælles for alle 
sognets foreninger m.v. Sådant et blad er der ikke mange små samfund, der 
har. Derfor er det med stor glæde, bestyrelsen sammen med Beboerforenin-
gen arrangerer en jubilæumsfest på grundlovsdag med musik og gratis mad.
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Jubilæumsfest og
Grundlovsfest

5. juni 2021 kl. 1700
på Mejerigrunden i stokkemarke

Gratis adgang
Gratis sandwich med 1 øl/vand

kl. 1700: Fest og spisning starter
Kl. 1730: Jubilæumstale ved Bent Morten-
    sen
Kl. 1745: Grundlovstale ved Tine Vinther
    Clausen
Kl. 2100: Musikken stopper

Yderligere øl, vand og vin kan købes

Musik ved Martin og Mette (kendt fra 
dansktoppen) til kl. 2100

// Landsbyklynge ....

Sankt Hans aften på ”Mejeriet”
 
Traditionen tro afholdes Sankt Hans aften på ”Mejeriet” efter følgende pro-
gram:

Kl. 18.30 fællesspisning. (Mad og drikkevarer medbringes). Mejeriets grill 
vil være tændt, så man har mulighed for at grille sin mad.

Kl. 20.00 vil der være båltale ved sognepræst Laura Håkansson.

Kl. 20.30 Bålet tændes.

Midsommervise. 

Herefter hyggeligt samvær.

Vel mødt,
Stokkemarke 
Beboerforening

Landsbyklynge Midtlolland
Landsbyklynger i Lolland kommune er nu ved at være en realitet. Lolland 
kommune har arbejdet på sagen, og byrådet har besluttet at oprette 4 
landsbyklynger i 2021. 

Den ene kommer til at hedde Landsbyklynge Midtlolland. Den vil omfatte 
Østofte/Nørreballe, Bandholm, Stokkemarke, Keldernæs og Søllested.

Den 4. maj blev der afholdt et onlinemøde, hvor repræsentanter fra landsby-
erne deltog. Mødets hovedformål var at sammensætte en styregruppe. Fra 
Stokkemarke blev det Bent Mortensen og Lynge Christensen, fra Keldernæs  
Aage Andersen og Christian Rasmussen, og fra Østofte Birthe Knudsen. Der 
arbejdes videre med at finde repræsentanter fra Bandholm  og Søllested.

Det er planen, at styregreuppen skal godkendes af Fritids- og Kulturudvalget 
i juni 2021, og at første møde i styregruppen holdes ultimo august/primo 
september.

Styregruppen skal forberede landsbyklyngens arbejde med bl.a. danne en 
bestyrelse, drøfte muligheder, finde fælles løsninger, indgå i dialog med kom-
munen og planlægge det videre arbejde.
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Af: Mette Bacher

Når Femern-forbindelsen, for så vidt angår det kommende byggeri, for alvor sættes i 
gang, da er KS Værktøj a-s på forkant med mulighederne.

Således har firmaet for ganske nylig åbnet en filial i Rødbyhavn, som i flere år bliver 
omdrejningspunktet for mange firmaer og arbejdere, der tilknyttes byggeriet.

Men historien bag selve KS Værktøj a-s tager sin begyndelse i 1988, hvor Kenneth 
Sørensen grundlægger firmaet i Maribo. Firmaet har altid været placeret i domkirke-
byen, og de første år var det på Gasværksvej, hvor ALDI tidligere havde til huse. Nu 
er KS Værktøjs store bygning placeret særdeles synlig i fabrikskvarteret i udkanten 
af Maribo, hvor øvrige erhverv og kendte byggefirmaer er blandt naboerne

Vi har været her i 10 år, fortæller Bjarne Keis Hansen, 
der blev ansat, som den første i firmaet, i 1990. Ud-
over ham er der to medinvestorer og 12 ansatte.

Hele firmaets omdrejningspunkt er erhvervssalg, hvor 
5% af omsætningen drejer sig om privatsalg. Udover 
at erhvervskunderne kan komme ind i butikken og 
købe direkte, bringer KS Værktøj a-s også varer ud 
med egen lastbil eller varevogne.

Vi har i flere år satset meget på erhvervsbeklæd-
ning, og det vækster fint. Vi leverer tøjet med 
tekst, hvad enten, det er trykt eller broderet på 
tøjet, fortæller Bjarne Keis Hansen til Stokke-
marke Beboerblad.

Også svejsning er firmaets speciale, og her kan 
man ved selvsyn konstatere, at mulighederne 
for alle produkter til svejsning er at finde hos KS 
Værktøj a-s. (Fotoet herunder)

Udover det direkte salg fra butik-
ken, har vi alle typer kunder fra 
landbruget, industrier og kom-
muner, mens vi også kan tilbyde 
sportsforeninger træningstøj fra 
Craft, siger Bjarne Keis Hansen 
og viser den fine beklædningsaf-
deling frem, hvor det er tydeligt at 
konstatere, at både tøj og sko er 
af fine og kendte mærker, og som 
følge deraf regnes for god kvalitet.

En annoncør i Beboerbladet ....// 

KS Værktøj a-s følger med tiden

En annoncør i Beboerbladet ....// 

Bjarne fortæller også om de mange forandringer, der er sket, siden han blev ansat 
for 30 år siden. - Dengang leverede vi mange produkter til stålindustrien, hvor der lå 
store firmaer i Nakskov og Stokkemarke. Det gør der ikke mere, og det har betydet, 
at vi har koncentreret os om at levere til så mange andre industrier, som overhove-
det muligt.

Hvordan med jer og nethandel, spørger journalisten

For os er nethandelen se-
kundært, men det har da 
også været en udfordring, 
som virksomhed, hvor vi 
oplever, at nethandelen 
tager mere og mere til. 
Umiddelbart vil vi hellere 
have den fysiske kontakt, 
hvor vi enten modtager be-
stillingerne pr. e-mail - eller 
at folk kommer ind i vores 
butikker i enten Maribo el-
ler Rødbyhavn, siger Bjarne 
Keis Hansen.

Vi er stadig optaget af 
vores eksisterende kunde-
gruppe, og de skal ikke frygte, at vores serviceniveau falder. KS Værktøj a-s er kendt 
for at være den fleksible leverandør. Det skal vi udnytte, og vi kan godt mærke, at 
der kommer til at ske noget positivt, og det er blandt andet derfor, vi tog beslutnin-
gen om at placere os ude ved siden af byggeriet i Rødbyhavn, slutter Bjarne Keis 
Hansen.

I afdelingen for beklædning finder 
man også et større udvalg af alle for-
mer for sko til enten industrien eller 
sport. Her fremvises et lille udvalg af 

Bjarne Keis Hansen

Sådan mødes kunderne, hvis de skal ind i butikken hos KS Værk-
tøj a-s i Maribo

Den store beklædningsafdeling har to ansatte tilknyttet, fv. Nicoline, der er lærling, og bag hende 
er det Mette
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Stokkemarke Beboerblad ...// 

Sidst i år 2000 etablerede Beboerbladet en hjemmeside for Stokkemarke sogn, 
hvor hver af sognets foreninger kunne findes, og hvor Beboerbladet kunne læ-
ses digitalt.  Moderniseret af Steen Quistgård nogle år senere, og i 2020 æn-
dret til en side, hvor hver forening selv kunne opdatere deres egne oplysninger.

2005 var et skæbneår for Stokkemarke Beboerblad. Jeg havde fået et kræ-
vende arbejde i Beredskabsforbundet, som hørte hjemme i Hedehusene, og jeg 
kørte omkring 70.000 km. I min bil hvert år til møder over hele landet. Samtidig 
var jeg fuldtidsansat ved politiet. Jeg måtte fravælge Beboerbladet. Også Henrik 
Ploug så sig på samme tid nødt til at prioritere bladet fra, så bladet manglede 
nu både en tekniker og en formand. Desuden udtrådte Niels Caning. 

Men heldigvis dukkede Steen Quistgaard op. Han var 
tilflytter til byen, og var grafiker, fotograf og kunstner. 
Han påtog sig opgaven med at opsætte bladet, og 
skabte senere et helt nyt design for bladet.

Det skete i 2008, hvor der også kom ny bogtrykker 
til: Scandinavian Digital Printing A/S. Det betød at 
omslaget og kirkebladet blev trykt i farver. Fra 2016 
blev alle bladets sider trykt i farve, og bladet skiftede 
igen bogtrykker, denne gang til DK Print i Rødby, som 
stadig trykker bladet.

I 2015 var der på ny krise i Beboerbladet, for Steen Quistgaard havde besluttet 
sig for at trække sig tilbage, så der manglede nu en ny person, der kunne sætte 
bladet op og virke som formand. På det tidspunkt var jeg gået på pension, og 
havde igen tid til overs, så jeg påtog mig med glæde opgaven. Jeg havde også 
erhvervet mig kvalifikationer vedr. opsætning af en side til tryk i forbindelse 
med, at jeg skrev Beredskabsforbundets førstehjælpsbog. Så fra 2016 blev jeg 
redaktør, ansvarshavende og formand. Steen fortsatte i Bladudvalget som redak-
tør af web-siden enenu et par år.

I 2016 Opdagede vi i Bladudvalget, at der kunne være formelle problemer vedr. 
økonomi, når Bladudvalget ikke var en forening med CVR nummer. Bladudvalget 
indgik derfor en aftale med Beboerforeningen om at blive en selvstændig for-
ening med områdets foreninger som ”ejere”, d. v. s. som de, der havde stemme-
ret på foreningens generalforsamling. 

I vedtægterne blev det bestemt, at formand, kasserer, annoncesælger og 
webredaktør var valgte medlemmer, mens menighedsråd og Beboerforening selv 
valgte deres medlemmer af bladets bestyrelse.

Som noget helt nyt udgav Beboerbladets en særudgave i forbindelse med kom-
munalvalget i 2017. Der var tale om en udgave, hvor hvert parti for en pris på 

Stokkemarke Beboerblad .... // 

Stokkemarke Beboerblad i 25 år
Stokkemarke Beboerblad fejrer nu 25 års jubilæum. Det giver anledning til 
at kigge tilbage på de 25 år, der er gået.

Mit navn er Bent Mortensen. Jeg var i 1996 formand for Stokkemarke Skoles 
skolebestyrelse, hvor vi vedtog at forsøge at starte et lokalt blad, der skulle 
være fælles for skoledistriktets foreninger, virksomheder og myndigheder. Vi 
inviterede foreninger, myndigheder og virksomheder til et møde, og der var til-
slutning til bladet. Hver forening/myndighed/virksomhed skulle indbetale et 
startbeløb, og så gik vi i gang.

Bladet blev formelt udgivet af et ”Bladudvalg” under Stokkemarke Beboerfor-
ening. Udvalget kaldte sig ”selvstændigt”, fordi det havde sin egen økonomi, og 
selvstændigt stod for bladets indhold.

Af referatet fra Bladudvalgets andet møde den 2/7 1996 fremgår bl.a., at kas-
sereren, Bent Jacobsen, havde solgt annoncer for 4.440 kr., og at Henrik Ploug 
kunne arrangere det sådan, at Amtscentralen trykte de første blade. Det økono-
miske udgangspunkt var dermed sikret.

Bladudvalget bestod i første omgang af Bent Mortensen (formand og politi-
mand)), Bente Nielsen (Leder af Stokkemarke Skole), Henrik Ploug (forestod den 
tekniske opsætning af bladet), Bent Jacobsen (kasserer og annoncesælger), og 
Niels Caning (byens læge). 

Og det fungerede. I september 1996 blev det første ”Stokkemarke Beboerblad” 
udgivet med det dengang nybyggede Stok-
kemarke Plejeccenter på forsiden. Selv om 
bladet var i sort/hvid, var sognets forenin-
ger godt repræsenteret med historier, pro-
grammer og aktuelt stof. Og det blev bedre 
endnu. Amtscentralen trykte de første 3 
blade gratis. Derefter overtog Nakskov 
Bogtryk trykopgaven. På det tidspunkt var 
bladets økonomi også stærk nok til at be-
tale trykomkostningerne.

I 1997 blev kirkebladet indhæftet som 
midtersider i Beboerbladet. Samtidig ind-
trådte Peder Kistrup (sognets præst) som 
medlem af Bladudvalget. På sin vis var 
dermed skabt en klassisk landsbyopstil-
ling: lægen, præsten, skolelæreren og poli-
timanden, suppleret med økonomimanden 
og teknikeren.
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Stokkemarke Dagli’Brugs ....// 

Uddrag af formandens beretning ved Brugsens 
generalforsamling den 26/5 2021

Vi er ikke sluppet af med Corona, og det har haft indflydelse på dagligdagen og 
årets gang i brugsen med bl.a. aflysning af arrangementer som brugsen normalt 
afholder. Det gælder fastelavnsfest med at slå katten af tønden, grillarrange-
ment og julearrangement.

Starten af dette år begyndte som det gamle sluttede – med fortsatte og nye be-
grænsninger. Vi vil gerne takke de ansatte og uddeleren for deres indsats som 
frontmedarbejdere.  Da store dele af samfundet i marts 2020 blev lukket ned, 
da var I som personale med til at holde samfundet og butikken kørende. 

Samtidig blev der stillet store krav til jer om omstilling til en helt ny hverdag. Det 
var en kæmpe opgave med masser af nye regler, som blev ændret hver dag, ja 
nærmest hver time. Jeg nævner blot sikring og opmærkning af afstand, skærme 
ved kassen, sprit ved indgangen, antal kunder i butikken. Og i butikken skulle 
der fortsat sættes varer på hylderne. Den indsats vil bestyrelsen gerne sige jer 
alle en stor tak for, og honorere vores faste medarbejdere med et gavekort til 
spisested efter eget valg. 

Og nu lidt om hvordan det er gået brugsen i det forløbne år.

Vedr. regnskabet skal lige nævnes nogle hovedpunkter. Butiksomsætningen steg 
med kr. 186.000 i forhold til sidste år, så vi i 2020 kommer op på 15 mio. Det 
betyder, at vi samlet når overskud på kr.274.000,-. Dette ser bestyrelsen som 
absolut tilfredsstillende, hvis vi blot ser på de nøgne tal. 

Men vi skal være opmærksom på, at baggrunden for fremgangen på butiksom-
sætningen for en stor del skyldes Corona, og at bestyrelsens beslutning i 2019 
om ændring af åbningstiden og besparelsen på lønkontoen ved personalereduk-
tionen har haft afgørende indflydelse på det samlede resultat. Når verden bliver 
mere normal igen, så skal der arbejdes hårdt for at fastholde omsætningen, og 
vi håber med jeres hjælp at gøre det muligt. Og det kan jo være, at der er kun-
der, som her under Corona har opdaget, at man ikke behøver at køre til Nakskov 
eller Maribo for at handle ind

Tankanlægget blev åbnet igen d. 14. maj 2020 efter at have været lukket i næ-
sten 4 mdr., og forsyner nu igen lokalbefolkningen såvel som øvrige trafikanter 
med brændstof fra et moderne og miljøvenligt anlæg.

Ved etableringen af tankanlægget lykkedes det at reducere udgifterne med 0,7 
mio. kr., så afdragene pr. år bliver på på ca. kr.200.000,- + renter i de næste 7 
år. 

Stokkemarke Beboerblad .... /// S.U.F. ....// 

1.000 kr. kunne få 2 siders omtale af opstillede personer og partiets politik. 
Bestyrelsen havde ventet en opbakning til projektet fra Lolland kommune, men 
den kom aldrig.

Stokkemarke Beboerblad fremstår i dag som noget specielt. Det er et blad, 
skrevet af områdets foreninger – med oplysninger om foreningernes aktiviteter. 
At kirkebladet er midterside, tilfører blot bladet endnu en kvalitet. Bladet har dog 
en svaghed. Det er afhængig af nøglepersonerne i bestyrelsen, og der er ikke kø 
for at overtage pladserne i bestyrelsen, hvor hver har sin egen arbejdsopgave.

Men det er jo næsten altid sådan, at når det er nødvendigt med nye frivillige -så 
kommer de. Skulle der imidlertid være en læser, der kan og vil hjælpe med at 
opsætte bladet, skrive artikler, fotografere, eller koordinere artikler i forhold til 
foreningerne, så er vedkommende særdeles velkommen i vores bestyrelse.

S.U.F.
Så er Stokkemarke’s fodbold drenge kommet på græs igen. 
 
Stokkemarkes fodbold drenge er atter igang med en ny sæson. Starten var 
lidt svær grundet covid-19 og dens restriktioner, hvilket betød udendørs om-
klædning og ingen tilskuere til at heppe. Men nu lysner det endelig op!

Vi må nu samles flere og flere på den grønne bane, og tilskuere er tilladt!

Derfor er der ingen undskyldning for ikke at komme og bakke de røde og 
hvide drenge op når der er kamp, eller selv trække i den rød/hvid stribet 
trøje. Der er altid plads til nye spillere på holdet - unge, som gamle, nybegyn-
dere og øvet. Træning finder sted torsdage kl. 19.00 - 21.00.

Drengene håber at se tilskuere langs hele banen til næste hjemme kamp og 
måske ny energi på holdet i form af nye spillere.

Man kan se holdets kampprogram på DBU’s hjemmeside. 

Drengene er godt i gang med deres første halvdel af sæsonen, og ligger lige 
nu som nummer to i puljen. 

Har man yderligere spørgsmål kan man altid kontakte holdleder Theis Jacob-
sen.
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Mobil: +45 20245306
Web: hemsoebroderi.dkinfo@hemsoebroderi.dk

Hems
Garn&

Broder

Vi håber, at I fortsat benytter vores tankanlæg. Det gavner Brugsen, men også 
Stokkemarke Beboerforening, der har indgået en sponsoraftale med OK, så Be-
boerforeningen får del i tankens overskud. Brugsen og beboerforeningen har i 
den forbindelse aftalt et fælles arrangement for nogle af de penge, som er til-
gået beboerforeningen. Men som tiderne er for nuværende, er intet planlagt.

Vi kan dog ikke læne os tilbage i troen på at nu - med årets overskud - er sku-
den vendt, og at en økonomisk fremtid er sikret. For vi har som nævnt været 
ude på lånemarkedet og måtte låne 1,2 mio. for at kunne etablere tankanlæg-
get. Så derfor må årets gode resultat ikke tages til indtægt for, at sådan bliver 
de kommende år. 

Og der er også andre udgifter i sigte. Når vi på et tidspunkt har fået betalt tank-
anlægget, så står vores køleanlæg for tur. Det er et CO2 anlæg som folketing og 
EU har bestemt skal udfases inden år 2030. Lige nu er prisen for udskiftningen 
beregnet til at blive et sted mellem 1,8 – 2,5 mio. for en brugs som vores. 

Og alle disse påtvungne udgifter betyder, at den plan om renovering af Brugsen 
som bestyrelsen tidligere havde planlagt, foreløbig er skrinlagt. Vi havde både 
forslag og tegninger på nyt indgangsparti, renovering af isolering på loftet m.m. 
Men indtil videre, så er det blot de nødvendige reparationer og vedligeholdelse 
som der er afsat midler til. Vi håber, at de overraskelser som måtte komme, kan 
afholdes indenfor budgettet. 

Lidt om Coop.

Vi har fået startet op med et nyt begreb ”Coop One”. Det er et nyt IT-system, 
som var nødvendigt at indføre. Personale og uddeler skal alle lære nye måder 
at bestille varer hjem på. Og 2020 har ikke været uden problemer, Det bød 
desværre også på logistike udfordringer. Men igen viste vores uddeler og medar-
bejdere en super god moral og bakkede op, selv om det har skabt en forståelig 
frustration, men vi kan nu glæde os over, at vi næsten er på plads igen.

Hvis vi ser lidt på hvad der foregår ude i den store verden, kan vi konstatere at 
der er stor konkurrence på dagligvaremarkedet. Det betyder mange steder, at 
butikker i de små landsbyer går en hård tid i møde. Og ofte med lukning til følge. 
Ind i mellem er det lykkedes ved en lokal indsamling at etablere borgerejede 
butikker i håb om at bevare en lukningstruet butik. 

Her er det ofte således, at borgerne køber en andel på flere tusinde kroner. Og 
det vil være penge som helt eller delvis er tabt, hvis virksomheden skulle lukke 
igen. Det bliver ofte fremstillet som det er nyt og enestående, men det er det 
slet ikke. Stokkemarke Brugsforening blev borgerejet i 1905. 

Stokkemarke Dagli’Brugs ...// 

Den gang og i dag hedder det et andelsselskab, og det gør det stadig, og i dag med 
begrænset ansvar for medlemmerne.  Vi er ejet af jer som medlemmer, og dem er 
der p.t. 1.005 af. Det er med til at holde byen samlet. Så lad os nu holde fast i 
dette. At vi samtidig hører med til en af byens større arbejdspladser, kan vi samtidig 
godt være lidt stolte af.

Hvis vi afslutningsvis ser lidt længere ind i krystalkuglen, så må vi forvente at Brug-
sen i i næste 10 år vil være presset af faste udgifter så som tidligere nævnt - af-
drag på OK anlægget – CO2 udskiftning af køleanlæg. Det vil vi kunne klare, hvis vi 
er i stand til at fastholde vores omsætning. Men vi kan blive økonomisk udfordret, 
hvis der opstår større uforudsete udgifter. Så en fastholdelse af vores omsætning 
vil være et af bestyrelsens pejlemærker for de kommende år. Og det kan kun gøres 
med hjælp fra kunder og medlemmer. 

Så husk at hvis du vil være sikker på at brugsen åbner i morgen, så brug den i 
dag.

Annonce ...
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// Plejecentrets Venneforening ... /// Husholdningsforeningen ...

Stokkemarke Plejecenters Venneforening 

afholder generalforsamling 
                                                             

I Kulturhuset
Tjennemarkevej 4, 4952 Stokkemarke

Tirsdag d. 17. august kl. 12.00 
Venneforeningen er vært ved  

smørrebrød, øl og vand. 

Efter generalforsamlingen er der kaffe 

Tilmelding senest den 6. august
til Lise Andersen på 

mail:lise-kaj@mail.tele.dk eller på tlf.: 2127 7018

På Bestyrelsens vegne: Irene Alstrøm

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 Husholdningsforening

Stokkemarke Kirkegård ...// 

Nyt fra Stokkemarke Kirkegård

Der har i foråret været travlt med at ordne de hjemkaldte grave. Desuden er en del 
buske beskåret, så kirkegården fremtræder lys og imødekommende med de grønne 
hække synlige.

Det er besluttet, at fremtidige pladser er ledige både på den gamle og nye afdeling. 
Der kan reserveres plader efter aftale med graveren.

Prisen for at bruge kirkegården er ikke hemmelig, men noget der spørges om.

•	 Urne plads (2 stk.)  1236 kr.            

•	 Gravplads (2 stk.)   4488 kr.

•	 Pladebegravelse (2 StK) 593 kr.

•	 Fællesgrav (de ukendtes) 235 kr.

Hertil kommer pasning, som kan tilvælges minimum 10 år for urne- (5750 kr.) og 
pladebegravelse (2360kr.), og 30 år for kistebegravelse (6732 kr.)

Ved alle ordninger kan der også vælges en årlig opkrævning. Gran og evt. blomst kan 
tilvælges til urne 357 kr. / kiste 724 kr. pr. år.

Den kirkelige handling ved bisættelse/begravelse koster 3465 kr. på hverdage med 
tillæg lørdag/søndag på 2526 kr.

Ved nedsættelse efter bisættelse og urne/pladebegravelse er prisen 350 kr. og et 
lørdag/søndags tillæg på 444 kr.

Ved kistebegravelse koster udgravning af grav 3465,00 kr. for folkekirkemedlemmer 
på hverdage og 5330,00 kr. for ikke-medlemmer. Hvis kistebegravelse finder sted 
en lørdag eller søndag er der et tillæg på 2526,00 kr. for at få tildækket graven og 
pyntet efter gudstjenesten.

Ved nedsættelse efter bisættelse og urne/pladebegravelse er prisen 350,00

kr. og et lørdag/søndags tillæg på 444,00 kr. efter kl. 16.00 på hverdage et tillæg 
på 336,00 kr..

Pladebegravelse er kun mulig på den gamle Kirkegård tæt ved præstegårdshaven.

Pladebegravelse er en plade med navn i, nedlagt i græsplænen og derved næsten 
uden pasning, men med mulighed for tilvalg af krans/blomst

Foruden arbejdet med kirkegården er avlsbygningerne kommet ud af deres Tornerose 
krat. Der er ryddet, og det er et ønske, at vi på sigt får brugt bygningerne til graver-
nes maskiner og værksted.

I samarbejde med byen skal der også være plads til flagvogn m. m.

Træskuret, som graveren har nu, holder ikke til en generation mere 

Flemming S. Christensen, kirkeværge
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Arrangementer
juni, juli og august 2021

Det sker i Juni.
Cykelture den  2. 16. og 30 juni kl. 14.00 fra Dueslaget

Torsdag den 10. juni udflugt til Lolland - Falsters største højmose i Hor-
reby på Falster
Højmosen i Horreby er en naturperle med informationsrum, toiletter, borde 
og bænke til at spise den medbragte mad samt en plankebro, der er lavet 
direkte hen over et stykke af højmosen. Christian fra foreningen vil være 
guide. Du vil møde spændende planter og en smuk natur.
Vi mødes ved Dueslaget kl. 10.00 om formiddagen og kører i private biler 
(samkørsel) til mosen Selv om du ikke har bil, så kom alligevel. Vi skal nok 
skaffe ekstra pladser.
Turen er gratis. Medbring madpakke , drikkevarer og vandresko.

Onsdag den 23. juni kl. 18.00
Vi fejre Sankt Hans aften i Dueslaget, der grilles forskelligt kød, tilbehør Kar-
toffelsalat m.m.
Pris 110.00 kr. Tilmeld senest 17. juni til Ruth Bak tlf. 20327418

Det sker i juli.

Cykelture den 14. og den 28. juli

Lørdag den 10. juli arbejdslørdag kl. 09.00
Vi mødes  i Dueslaget, vi skal have malet udendørs, olieret havemøbler 
m.m. Foreningen er vært ved et let måltid efter arbejdet

Det sker i august.

Cykelture den 11. og den 25. august

Lørdag den 7. august kl. 14 vandretur
Vi mødes ved Dueslaget kl. 14.00 vi vandrer over Keldvigen og Diget til 
Blans Havn, hvor vi drikker kaffen. Der er de sædvanlige pitstop undervejs, 
hvor foreningen byder på øl og vand.

Aftenen slutter af med optænding af grill ( hvis vejret tillader det ) og her 
kan man tilberede sin egen mad ved Dueslaget

Keldernæs & Omegns Beboerforening

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

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 beboerfor-
eningen 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: kon-
takt Ruth Bak, tlf. 20 32 74 18 
eller e-mail: ruthbak@hotmail.
dk

Tjek også vores hjemmeside 
www.keldernaes.dk 

Herover: gåtur i Torrig skov
Herunder: Gåtur i Krenkerup skov
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Annonce ...Annonce ...

‚

ARKITEKTGÅRDEN
DANSKE ARK

Østergade 21
4930 Maribo - DK

+45 54 78 29 69
ag@ag-arkitekter.dk
www.ag-arkitekter.dk

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

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 går hurtigt lige nu efter en vinter, mest grøn vinter, der 
skifter til et forår, som vi alle har længtes efter. Glæden 
over lyset, naturens livskraft og tanken om Sct. Hans træn-
ger sig på som fikspunkter de kommende måneder. Selvom 
vi ikke tror på trolde eller hekse med krogede næser, elver-
folk i morgendisen, så er de kommende måneder og mid-
sommerlivet stadig lidt sagnomspunden.

Fra nu af og frem til sensommeren har vi fokus på de lyse nætter, og samti-
dig breder tanken sig over en påmindelse om, at vintermørket kommer, man 
du aner det.

Her i sommertiden begynder vi hvert år at leve, som om tiden vil stå stille, 
lige indtil vi igen må kæmpe os tilbage til hverdagen med mandag morgen, 
huskelister, forældreintra og fortabte sommerdrømme. Det er sommerferi-
ens begyndelse.

I sommertiden er det jo tiden til at samle op på alle de gøremål, der har 
samlet sig sammen fra alle årets ”to do lister”. Listen er lang: haven skal 
ordnes, bilen gøres ferieklar, hækken klippes og helst til Sct. Hans, planke-
værket/skuret repareres/males og så den store oprydning, ligesom skoleta-
skerne skal ses efter for gamle sedler og glemte madkasser.

Endelig er der også den egentlige sommerferie, der skal afvikles, altså feri-
en, hvor hele familien prioriterer fællesskabet og den fælles oplevelse, som-
merhus, badeferie i ind- eller udland, cykelturen, vandreturen, en feriekoloni/
sommerlejr og så måske også lidt voksentid til mor og far.

Der er så meget, vi skal, men der er lige så meget, vi ikke behøver. Strengt 
taget, så meget vi ikke er nødt til. 

Jeg har en gang læst et tysk citat af Astrid Lindgren (svensk børnebogs-
forfatter, bl. a. Pippi Langstømpe):” Und dann muss man ja auch noch Zeit 
haben, einfach da zu sitzen und vor sich hin zu schauen”. Jeg har glemt, 
hvilken historie, det er fra og egentlig også glemt det danske citat, men 
ordene rummer en særlig hverdagsvisdom, at ”man altid skal have tid til 
at sidde og kigge hen for sig”. Tag ordene med ind i din/jeres sommerferie 
som en påmindelse om at udskifte alle de gule sedler, der minder dig/jer 
om alt det, I skal, med andre farvede sedler, der minder dig/jer om alt det, I 
ikke behøver.

Ønsker jer alle en rigtig god og oplevelsesrig sommerferie.

Eric Steffensen

Forår – sommer – sommersolhverv og hvad så ….!!!!

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

Tlf. 54 78 31 88

Lailas
Loppemarked

Nystedvej 32 - Maribo

 40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

Maribo - tlf. 5478 31 00

22 23

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 2021
Bestyrelsen har besluttet at vi prøver at afholde generalforsamlingen 
den 15. juni 2021 kl. 14.00 i foreningens lokaler Tjennemarkevej 4.

Det er ikke let at vide hvor mange vi må samles den dag, vi skal ger-
ne kunne samles 50 personer, går det ikke meddeles det i Brugsen.

Forsamlingen gennemføres som vi kender den, start efter kaffen og 
afslutning med en let anretning.
Dagsordenen er også den samme, annonceret i beboerbladet i marts.
Skulle nogen ikke have den, gentages den her:

 

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 4. juni til 
den 11. juni til Annelise Kistrup på tlf. 54711573. 
Tilmelding via telefonsvarer godkendes ikke 

Bestyrelsen

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 ... // 

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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Nørkleklub .../// Cykel- og gåture... ////Flagalle ...   // Det sker her i Stokkemarke...  /// Annoncer ... // 

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

Vi håber vejrguderne vil være med os i år.

Vi startede i april, men kører hver mandag over 
sommeren. Start kl. 18.30 ved hallen.

Kom og vær med og oplev naturen og fællesska-
bet.

Lise Andersen

Nørkleklubben
Nu prøver vi at starte nørkleklubben op igen.

Mandag den 6. september 2021 kl. 14 i Kul-
turhuset,

Håber at Covid 19 er rejst , og ikke kommer 
igen.

Vel mødt.

Lise Andersen

Flagalleen opsættes i 2021:

23. maj Pinsedag

26. maj Kronprinsens fødselsdag

30. maj Konfirmation

5. juni Grundlovsdag

22. august Konfirmation

12. sept. Høstfest

Det sker i Stokkemarke!

Lørdag den 5/6 kl. 1700: Jubilæums- og grundlovsfest på Mejerigrunden 
(side 5).
Tirsdag den 8/6 kl. 2000: Vi synger fra Højskolesangbogen i Stokkemarke 
Kirke. (Kirkebladet).
Torsdag den 24/6 kl. 1800: Sankt Hans fest p Mejerigrunden. (side 4)
Søndag den 20/6 kl. 1400: Festgudstjeneste på Blans Havn. (Kirkebladet)
Tiorsdag den 17/8 kl. 2000: Syng sammen i Stokkemarke Kirke. (Kirkebla-
det).

Annoncer i Beboerbladet
Beboerbladets økonomiske fundament er annoncørerne. 2019 var på det 
punkt et godt år for bladet. Men der er for tiden ledig annonceplads.

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
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5.-14. august 2021

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 

NørregadeTeatret i
Hylddalen


