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Sommer

Så kom da sommeren og indfrielsen af alle Guds løfter:

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om 
lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til 
mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I 

finde mig” Jeremias’ Bog 29,11-13a”

Taler Jeremias sandt, når han siger sådan? I ulykkens time kan 
ordene føles som en hån. Og dog er de altid sande. Sande fordi 
vi aldrig er ladt alene af Gud. Han blev også hånet i sin ulykke, da 
han hang på korset Langfredag. Og han vidste, at Jeremias ord 
skulle gå i opfyldelse: At Gud ville sende sin Helligånd til os men-
nesker i Pinsen, så vi kan leve med tro, håb og kærlighed i Ham.

Sommertiden kaldes i kirken Trinitatistiden. Trinitatis betyder tre-
enighed: Far, Søn og Helligånd. At Gud er disse tre og dog én, er 
indfrielsen af alle Guds løfter: Nu kan vi leve med håb om en frem-
tid.

Med ønske en velsignet sommertid

Venlig hilsen sognepræst Laura Håkansson



Syng Sammen i Stokkemarke Kirke

Vi synger fra højskolesangbogen tirsdag d. 8 juni i Stokkemarke Kirke fra kl. 
20.00-21.00. Vi har købt den nye udgave med STORT PRINT.

Efter sommerferien åbner vi op for Syng Sammen i Stokkemarke Kirke tirsdag 
d. 17 august og fortsætter én gang om måneden året ud. Sæt kryds i kalende-
ren d. 28 september, d. 26 oktober og d. 30 november.

Festgudstjeneste på Blans Havn
D. 20 juni kl. 14.00.

Traditionen tro samles vi på Blans Havn, hvor Himmel og hav mødes og minder 
os om, at vi med et stænk vand blev døbt til at høre Gud til. Ved gudstjenesten 
skal vi lytte og synge til levende musik og bagefter kan den medbragte kaffe-
kurv nydes. Husk selv at medbringe klapstole og evt. et tæppe og en paraply 
– for en sikkerheds skyld.

Her et minde fra dengang Peder Kistrup var præst og holdt gudstjeneste på 
Blans Havn.

Legestue i Stokkemarke

Stokkemarke Kirke åbner en legestue den sidste lørdag i hver måned, hvor 
alle er velkomne. Vi håber, I vil støtte op om tilbuddet, så forældre og børn kan 
mødes og styrke det lokale fællesskab i Stokkemarke sogn (Keldernæs, Blans, 
Abed og Stokkemarke). Legestuen er for alle børn fra nyfødt til ?? år. Så længe 
du har lyst til at lege, er du velkommen! Det kan også være, du bor i sognet og 
har børnebørn, du gerne vil deltage med, så er du velkommen med voksne børn 
og/eller børnebørn. 

Må man deltage, hvis man ikke har børn? JA. I kirken er vi en familie, hvor alle 
er velkomne. Så nyder du lyden af børns leg og lyse latter og vil drikke en kop 
kaffe med forældrene, så kom kun! Her er samlingssted for alle i Stokkemarke 
sogn. Man behøver ikke være medlem af Folkekirken for at deltage.

Vi begynder hver gang kl. 10.00 og siger farvel kl. 14.00. Når vejret er godt 
leger og hygger vi i præstegårdshaven. Det kunne være sanglege, ta’ fat, fri 
leg, snobrød på bålstedet – ja kun fantasien sætter grænser. Indendørs kan vi 
klippe-klistre, tegne og lege i konfirmandstuen eller gå i kirken og synge salmer 
med fagter til som nogle vil kende fra babysalmesang.

Det praktiske: Præstegården ligger på Tjennemarkevej 6 i Stokkemarke. For-
uden præstegårdshaven har vi adgang til konfirmandstuen med toilet, pusle-
plads, te-køkken mv. Te og kaffe giver menighedsrådet og frokost medbringer 
deltagerne selv til et ta’-selv bord. Sognepræsten sørger hver gang for rugbrød, 
smør og agurk og derudover tager deltagerne 1 pakke pålæg/madvare med pr. 
familie. Vil man have andet end vand at drikke, må man selv medbringe det til 
eget brug. Der er ingen tilmelding – I kommer bare!

Datoer: d. 26/6, 31/7, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11

Kontakt præsten, hvis du har spørgsmål

I præstegårdshaven er der 5000 
kvm at lege på med skov, trampo-
lin, legehus, sandkasse, gynger, 
rutschebane, bålsted og klatre-
træer. Hele grunden er hegnet ind.
 
Og her er hyggeligt for de voksne 
med siddepladser og en dejlig 
have at gå tur i.

Læs mere om Legestue i Stok-
kemarke i Kirkebladet, på stokke-
marke.dk eller på facebook.



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
Vakant i skrivende stund

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 

juli, juni og august 2021

JUNI:
Søndag d. 6 juni kl. 10.00

Søndag d. 13 juni kl. 10.00

Søndag d. 20 juni kl. 14.00

på Blans Havn

Søndag d. 27 marts kl. 11.00

JULI:
Søndag d. 4 juli kl. 10.00

Søndag d. 11 juli kl. 16.00 v. Hans 
Maaløe

Søndag d. 18. juli 10.00 v. Hans 
Maaløe

Søndag d. 25. juli 10.00

AUGUST:
Søndag d. 1 august kl. 09.30

Søndag d. 8 august kl. 11.00

Søndag d. 15 august kl. 16.00

Søndag d. 22 august kl. 12.00

Konfirmation af Emanuel Jeppe Wiell 
Nordahl

Søndag d. 29 august kl. 09.30

Gudstjeneste på STOKKEMARKE 
PLEJECENTER
Mandag d. 7 juni kl. 14.15

Mandag d. 19 juli kl. 14.15

Mandag d. 9 august kl. 14.15


