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Så er Coronapandemien slut - eller?
”Åh corona, gå din vej” er en sang, som Københavns politikor har sunget a 
capella i år. Ud over det spøgefulde, så udtrykker sangen også det, vi alle 
vist har følt i snart 2 år med Corona virus. (hør den på Youtube.com!)

Men er det nu forbi? Meget tyder på det. De sårbare i Danmark - og i øvrigt 
de fleste andre - er vaccineret. Her sidst i september er der ret mange smit-
tede, men antallet af indlagte og døde er ikke foruroligende. Så man virker 
lidt som sortseer, hvis man fortsat ser corona virus som en hindring for akti-
viteter og sociale sammenkomster.

Læserne af Beboerbladset vil da også kunne se, at områdets foreninger har 
genoptaget deres arrangementer i fuldt omfang i efteråret.

Eksperter har udtalt om fremtiden, at corona virus fremtidig skal ses som 
en børnesygdom. Børn bliver syge og raske igen uden de store problemer, 
og så er de immune - måske endog livslangt. De ældre skal måske vaccine-
res jævnligt, men i Danmark er vi så lykkeligt stillet, at det bare sker.

Men der er andre eksperter, som ikke er helt så optimistiske. Virussen kan 
mutere igen, og kan måske komme til at kræve en ny type vaccine, sådan, 
at vi måske kommer til at starte forfra.

I håb om, at det førstnævnte scenarie holder, så er det tid at se tilbage på 
pandemiens forløb. I marts 2020 kom den første nedlukning i Danmark. 
Nogle fandt, at nedlukningen var for drastisk. Andre valgte andre løsninger, 
for eksempel Sverige. Men det måtte de også betale for (godt og vel 5 gan-
ge så mange døde som i Danmark).

I Danmark gik smittetallene op og ned, og det var først, da vaccineprogram-
met blev udrullet, at smittetallene og navnlig antal dødsfald faldt til et ac-
ceptabelt niveau. Omkring jul og nytår steg smittetallene voldsomt. Julen er 
samværets tid, og det kunne mærkes. De ældste var mest sårbare, 88% 
af de døde var 70 år eller ældre. 61% var over 80 år. Når tallene læses, så 
husk venligst, at der er flere 70-79 årige, end 80-89 årige. Så dødeligheden 
blandt 80+ er højere, end procenttallene antyder.

BM
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Af: Mette Bacher

Det hele handler om: 

Filtrering og behandling af støv og pul-
verpartikler, og sådan har det været i 
mere end 20 år, hvor stifter og grund-
lægger af JP Air Tech ApS, Jørgen Poul-
sen begyndte produktionen i beskedne 
lokaler i Nakskov.

Siden er firmaet vokset, og i dag har JP 
Air Tech ApS til huse i en stor industri-
bygning i Sakskøbing.

Det er Administrerende Direktør/CEO for 
JP Production, Henrik Meisner Michael-
sen, der tager imod Deres udsendte, da 
jeg ringer på ved den ene af de to store 
porte ind til industrihallen. Vi går op til administrationslokalerne på 1. sal, hvor Hen-
rik Meisner Michaelsen byder på kaffe.

Henrik tager turen hver eneste dag fra Næstved til 
Sakskøbing, som han har gjort det siden sin an-
sættelse fir snart et år siden. Tidligere arbejdede 
han i København, og da blev han udfordret ved 
at bruge megen tid på at skulle på arbejde. Det 
gør han ikke her. - Det tager en god times kørsel 
at komme fra mit hjem og til fabrikken, så det er 
meget bedre end før, fortæller han.

JP Air Tech fremstiller filtermaterialer, hvor der 
skal filtreres luft. Det er den direkte forklaring af 
produktet, som vi alle kan forstå og sætte os ind 
i.

Derfor var der ikke langt fra tanke til handling, da 
coronaen brød ud, og en hel verdens befolkning 
nu skulle til at vænne sig til, at dét at bære mund-
bind blev en del af hverdagen. Således begyndte 
JP Air Tech ApS i foråret 2020 at fremstille mundbind. 

- Jørgen er virkelig resultatorienteret, og en sand idémager, og ser nye muligheder 
indenfor branchen. Det har betydet, at vi indtil videre har fremstillet 2 millioner 
mundbind til det danske sundhedsvæsen. 

Dertil er der stor interesse fra den øvrige del af verden, hvor jeg godt kan røbe, at 
der er forhandlinger i gang med et par store virksomheder i to europæiske lande, 
fortæller Henrik Meisner Michaelsen,  der udover at være Adm. Direktør/CEO for 

En annoncør i Beboerbladet, JP Air Tech ....// 

JP Airtech

En annoncør i Beboerbladet ....// 

JP-Protection, også er partner i selskabet. I modsætning til tidligere kunne man rejse 
ud for at holde møder med udenlandske firmaer, og det har da også været lidt af en 
hæmsko ikke at kunne mødes, men så foregår det over internettet i stedet for.

- De ansatte arbejder i 2-holdsskift. 
Vi ansætter ufaglærte, som så 
læres op. De skal, som minimum, 
kunne læse og forstå dansk, men 
al kommunikation foregår på en-
gelsk, for vi vil gerne vedblive at 
være internationalt orienteret, siger 
Henrik Meisner Michaelsen, der 
fortæller, at Air Tech har 25-30 med-
arbejdere, mens JP Protection, der 
står for fremstillingen af mundbind 
har 5 medarbejdere, der arbejder i 
tidsrummet 6-14, at det er samle-
båndsarbejde, og at hvert eneste 
mundbind bliver tjekket, før det 
bliver pakket.

Indtil videre bliver der produceret: 
125-135 mundbind i minuttet, og 
ca. 125.000 styk om dagen.

Målsætningen er 100 millioner mund-
bind om året, slutter Henrik Meisner 
Michaelsen

Henrik Meisner Michaelsen 
står for JP Protection, der 
udelukkende producerer 

mundbind til bl.a. det danske 
sundhedsvæsen

Jørgen Poulsen er stifter og grundlæg-
ger af JP Air Tech ApS, der har været 
kåret, som Gazellevirksomhed de se-

neste otte år

Henrik Meisner Michaelsen ved en af 
de maskiner, der er indkøbt til at produ-
cere mundbind, og de klarer 125-135 

mundbind i minuttet.

JP Air Tech ApS har al produktion fra denne store industribygning i Saks-
købing
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Jubilæum og grundlovsfest
Da Stokkemarke Beboerblads juni-udgave blev udgivet, havde bladet eksi-
steret i 25 år. Det skulle fejres, så bladets bestyrelse gennemførte i samar-
bejde med Stokkemarke Beboerforening en fest på mejerigrunden. Dagen 
blav fastsat til den 5 juni - altså grundlovsdag. Så det var nærliggende også 
at fejre grundlovsdagen.

Der var lidt at spise, Beboerbladet betalte, 
og der var lidt at drikke, Beboerforeningen 
og Brugsen betalte. Og så var der musik. 
Martin og Mette spillede for de fremmødte.

Vi måtte kun være 100 mennesker på grund 
af corona-restriktioner. Men det var ikke no-
get problem. Vi var ”kun” 70-80 personer.

Bent Mortensen holdt jubilæumstalen, 
hvori han fremhævede bladets pionerer, og 
gav en kort gennemgang af et usædvanligt 
beboerblads 25-årige historie.

Derefter holdt Tine Vinther Clausen, for-
mand for Fritids- og kulturudvalget, årets 
grundlovstale.

Sankt Hans på Mejerigrunden
Sankt Hans aften blev på traditionel vis 
gennemført på Mejerigrunden. Der var 
fyldt pænt op på Mejerigrunden, men 
heldigvis havde Beboerforeningen netop 
investeret i 2 nye bord-/stolesæt, så der 
var plads til alle.

Man skulle selv medbringe mad, men der 
var tændt op i grillen.

Årets båltale blev holde af sognepræst 
Laura Håkansson.

Sankt Hans på Mejerigrunden ....// Jubilæum og grundlovsfest ....// 98



Keldernæs og omegns Beboerforening .... // 

Arrangementer
September, oktober, november 2021

Det sker i september

Lørdag den 18. september kl. 13.00

Vi inviterer nye tilflyttere og medlemmer af beboerforeningen til grill- kom-
sammen i Beboerhuset, Godthåbsvej 7.
Formålet er at få nye tilflyttere til at føle sig velkomne og lære beboerne 
bedre at kende
Arrangementet er støttet af Lolland kommune og er gratis.
Nye beboere vil få en speciel indbydelse
Tilmelding senest den 14. september til Ruth Bak tlf. 20 32 74 18

Det sker i oktober
Lørdag den 2. oktober kl. 10.00 til  kl. 16.00 loppemarked
i Beboerhuset Godthåbsvej 7 Keldernæs
Der vil blive solgt kaffe og kage, pølser med brød
Loppeeffekter kan afleveres i beboerhuset, kontakt Aage tlf. 54 71 12 50

Torsdagsaftner starter den 7. oktober og fortsætter den 21. oktober kl. 
19.00
Aktiviteter: Billard, kortspil-mulighed for både jydewhist og alm. whist.
Nybegyndere er meget velkomne og vil få undervisning.
Hanne Christensen starter kursus i acrylmaling. Deltagere tager selv mate-
riale med, disse kan købes hos Harald Nyborg, Søstrene Grene, og i Jem og 
Fix. 
EDB med Hans Henrik som underviser.

Det sker i november
Torsdagsaften den 4. og den 18. november kl. 19.00

Lørdag den 20. november kl. 18.00 julefrokost
Det bliver en traditionel julefrokost.
Pris 185,00 kr. Tilmelding senest den 15. november til Ruth tlf. 20 32 74 18
Denne aften vil der blive solgt amerikansk lotteri.

Keldernæs & Omegns Beboerforening

Keldernæs og 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 Hanne Christensen 20 45 13 74 havena9@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 

Sankt Hans aften i Dueslaget

Søndag den 28. november kl. 15.00 juletræstænding.

Vi mødes ved Dueslaget. Går over og tænder juletræet.
Herefter serveres gratis gløgg og æbleskiver i Dueslaget.

Tur til  Horreby Lyng
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S.U.F. ....// 

S.U.F
Fodbold 

Stokkemarkes fodboldhold er atter igang efter en lille sommerferie. Og igen er 
vi klar til at give alle de andre hold modstand. Sæsonen løber frem til den 16. 
oktober,  hvor vi slutter af med kamp på hjemmebane. 

Husk alle er velkommen til træning - unge som gamle, samt øvede som ikke 
øvede. 

Træning foregår hver torsdag klokken 19:00 på fodboldbanen ved stokkemarke 
hallen. 

Har man spørgsmål kan man kontakte træner Theis Jacobsen. 

Håndbold. 

Så er håndboldsæsonen endelig startet op igen. Vi håber/glæder os meget til 
at se nye som gamle spillere. Så har du mod på at spille lidt håndbold så tvivl 
ikke - bare kom afsted. Der er plads til alle - både øvede og ikke øvede. Der er 
både herre og dame hold og vi træner sammen hver torsdag klokken 19:00 i 
stokkemarke hallen. Håber vi ses. 

Har man yderligere spørgsmål kan man kontakte træner Per Larsen. 

Præmiewhist 

Så er det endelig blevet tid til vi kan komme igang med præmiewhist igen. 

Vi starter op igen tirsdag den 14/9 klokken 18:30 i Stokkemarkes kulturhus. 

Og derefter er det hver anden tirsdag vi spiller. Vi håber at se en hel masse 
både nye og gamle spillere. Der er plads til alle.

Stokkemarkehallen ....// 

Stokkemarkehallen har nye faciliteter
 

Trods sommerferie og coronavirus har Stokkemarkehallen ikke ligget på den 
lade side. I løbet af sommeren er der etableret ribber i hallen. Ribberne er 
arvet efter Dannelunde Skole, som jo nu er lukket som skole.

Men det giver gym-
nastikforeningen mu-
lighed for at tilbyde 
endnu mere.

En anden nyhed er, at der et indrettet et nyt rum til spinning. Som det ses 
på fotoet herunder, er faciliteterne i orden.

Foto: Lynge Christensen

Lidt om Præmiewhist
Der spilles præmiewhist hver tirsdag kl. 1830 i skiftevis Stokkemarke og 
Bandholm.

Sæsonstart i Bandholm er tirsdag den 7/9 kl. 1830 i Beboerhuset i Band-
holm.

Sæsonstart i Stokkemarke er som ovenfor nævnt tirsdag den 14/9 kl. 
1830 i Kulturhuset.
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Ny brochure om Stokkemarke
Lolland kommune har oprettet et korps af ”Tilflytterambassadører”, og jeg er 
tilflytterambassadør for Stokkemarke.

Ca. en gang om måneden får jeg besked om de adresser, hvor der er tilflyt-
tet en ny beboer. Ved lejlighed kører jeg så til adressen, beder om at tale 
med den nytilflyttede, og fortæller lidt om Stokkemarke.

Sådan et besøg kan naturligvis virke 
ubehageligt påtrængende, og det er 
jo ikke meningen, at tilflyttere skal 
generes. 

Derfor har jeg lavet en brochure om 
Stokkemarke. Den giver jeg til tilflyt-
terne, og præsenterer den bare kort 
som en oversigt over forenings- og 
forretningslivet i Stokkemarke, og 
jeg fortæller, at næsten uanset hvad 
tilflytteren interesserer sig for, så er 
der muligheder i Stokkemarke.

Brochuren oplister Stokkemarkes 
foreninger med angivelse af kontakt-
person og evt. en smule supplerende 
oplysning om foreningen.

Stokkemarkes forretningsliv nævnes 
også. De virksomheder, som har an-
nonce i Stokkemarke Beboerblad, og dermed er med til at støtte et initiativ i 
Stokkemarke, nævnes alle. Men det nævnes også, at der er adskillige andre 
mindre virksomheder end dem, der annoncerer i Beboerbladet.

Brochuren indeholder også oplysning om dagligvarebutikker m.v. i Stokke-
marke, bl.a. Brugsen, bageren og lægen. Desuden er der lidt tekst om Hal-
len, Plejecentret og kirken. Brochuren kan findes på www.stokkemarke.dk.

Det er min erfaring, at tilflytterne tager godt imod brochuren. Hvis foreninger 
eller andre er interesseret, kan I rette henvendelse til mig. Hvis brochuren 
kan bruges af andre end mig, vil det jo være godt.

Bent Mortensen (bemo@stokkemarke.dk)

Brochure om Stokkemarke ...// 

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

Hems
Garn&

Broder

Velkommen til Stokkemarke

Landsbyen midt i 

Lolland Kommune

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
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// Daglig’Brugsen i Stokkemarke ... 

Orientering fra 

Corona

Fra brugsen skal lyde en tak til vores kunder 
for den indsats som hver enkelt har gjort, 
og som har været med til at holde brugsen 
kørende, på trods af de mange restriktioner 
som har været gældende her under Corona 
epidemien. 

Nu er de fleste restriktioner efterhånden blevet ophævet, men Coronaen er 
her stadig, og derfor vil det fortsat være nødvendigt at have dette i erindring, 
også når man handler, så opfordringen herfra er stadig afspritning og hensyn 
til hinanden således, at vi kan undgå smitte både blandt kunder og perso-
nale.

Tankanlægget.

Vi kan oplyse, at vores tankanlæg bliver brugt flittigt efter renoveringen. 
Det har f.eks. betydet et samlet litersalg i juli måned på i alt 113.627 liter 
brændstof.  Dette er til gavn både 
for brugsen og for beboerforenin-
gen, som nyder godt af sponsoraf-
talen med OK.

Så vi glæder os over den gode 
modtagelse som det nye tankan-
læg har modtaget. 

Efter den seneste generalfor-
samling er Stokkemarke brugs-
forenings bestyrelse sammensat 
som følger: 

•	 Formand Egon Jakobsen tlf. 29604697
•	 Næstformand Torben Skude tlf. 22826281
•	 Bestyrelsesmedlem Birthe Jensen tlf. 20679656
•	 Bestyrelsesmedlem Joan Thorlin tlf. 27813089
•	 Bestyrelsesmedlem Karin Kainicke tlf. 30594860
•	 Bestyrelsesmedlem Laust Larsen tlf. 22631848
•	 Bestyrelsesmedlem Solveig Clausen tlf. 22782638
•	 Uddeler Jane Juul Skytte tlf. 24806653
•	 Suppleant Jan Bertelsen tlf. 20204686

Legestue og jul i Stokkemarke Kirke ...// 

LEGESTUE i Stokkemarke

Vi mødes den sidste lørdag i måneden kl. 10.00-14.00 samt den 2. man-
dag i hver måned kl. 9.30-12.30 i konfirmandstuen i Stokkemarke præste-
gård. Alle er velkomne, om du er nyfødt eller pensioneret! Alle medbringer i 
madvarer til fælles frokost.

I legestuen kan voksne og børn i Stokkemarke og omegn lærer hinanden at 
kende. Hvis du ikke har børn, men gerne vil fællesskabet med børnefamilier, 
så kom og vær med! Hvorfor sidde hjemme, når der kan være leg og latter i 
livet? Du er også velkommen, hvis du er bosiddende uden for Stokkemarke 
sogn, og selvom du ikke er medlem af Folkekirken.

Jul i Stokkemarke Kirke 2021

17. november kl. 19.00: Julekoncert med Rainbow Gospel 

27 november kl. 10.00-14.00: julelegestue – vi bager småkager i konfir-
mandstuen

28 november kl. 14.00: juletræstændings-gudstjeneste og juleklip i konfir-
mandstuen

24. december kl. 15.30: julegudstjeneste

25. december kl. 9.30: julegudstjeneste

26 december kl. 11.00: julegudstjeneste
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Ny vejbelægning i Stokkemarke

Stokkemarke Husholdningsforening ...// 

Program efterår 2021

26. august kl 19.00: Generalforsamling 

Vi starter “året” med den tidligere aflyste Generalforsamling. Først lidt godt 
at spise, derefter generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. 

Medlemskort til kommende sæson kan købes, vi slutter med at bortlodde et 
af disse. Husk kontanter

23. September: Heldagstur til Birkegårdens haver på Vestsjælland 

OBS DATO og tid. Der er 5 smukke haverum… den Dansk /Engelsk have, 
den Japanske have, Præriehaven, Klosterhaven og Permahaven. 

Brugerbetaling for medlemmer 150 kr og gæster 250 kr . 

For det får i Bus, formiddagskaffe, indgang , 3 håndmadder, 1 øl/ vand til 
frokost og eftermiddagskaffe m. lagkage. 

Opsamling Dagli`brugsen Stokkemarke kl 9.30, Superbrugsen Maribo 9.45    

Afgang Birkegårdens haver 16.30 …. hjemkomst ca 18.30

Tilmelding til bestyrelsen senest 9. September, “først til mølle” 

28. oktober kl 19.00: Papirkunstneren Aase Nætterman 

Med lidt trylleri, fingerfærdighed, triks og almindeligt papir er det muligt at 
skabe unikke, smukke og brugbare ting. Papirkunstneren Aase Nætterman 
laver alt, lige fra tasker til fade, krukker og vaser samt kræmmerhuse og 
anden form for julepynt.

25. november obs kl 18.30  Grønkålsaftenen

Næsten som de foregående år, men I år brugerbetaling på 100 kr i stedet 
for høstmarked.

Mad, sang og hygge som altid…. Tilmelding til bestyrelsen senest 11. no-
vember

Vi har Amerikansk lotteri og vil blive meget glade for en lille gave til dette.

Stokkemarke Husholdningsforening

Stokkemarke Husholdningsforening ...// 

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
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Kom og vær med til god motion

Dameholdet
starter onsdag den 22. september fra kl. 17.30 til 18.30 i Hallen
Leder: Charlotte Nielsen

Herreholdet
starter tirsdag den 19. oktober kl. 18.30 til 19.30 i den gamle gymnastik-
salæ på skolen. Leder: Niels Krogh Jensen. Omklædning og bad i Hallen

Yoga
startertorsdag den 23. september fra klokken 17.00 til 18.30 i Kulturhuset. 
Leder: Hanne Lund.

Stokkemarke Gymnastikforening afholder 

generalforsamling  onsdag den 29. september 

2021 kl 19.00 i Stokkemarke Hallen 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være for-
manden i hænde senest 3 dage før.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Aflæggelse af beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Behandling af forslag

Valg af: a. bestyrelse b. suppleanter c. revisorer.

Bestyrelsen

Stokkemarke Beboerforening
Stokkemarke Beboerforening er - som navnet 
antyder - en beboerforening. Medlemmerne 
bor i Stokkemarke eller har tilknytning til Stok-
kemarke. 

Beboerforeningen har påtaget sig en række 
opgaver i lokalområdet. Nogle af de mere syn-
lige er arrangementer som Juletræstænding 
( i år lørdag den 27. november), Sankt Hans 
aften på Mejerigrunden, virksomhedsbesøg, 
byvandringer og hvad der dukker op ind imel-
lem. I år for eksempel fejringen af grundlovs-
dag og Beboerbladets 25 års jubilæum.

Men der er også andre 
praktiske opgaver. Beboer-
foreningen har produceret 
og opsat blomsterkasserne 
i Stokkemarke. Med passen-
de mellemrum kører nogle 
fra bestyrelsen rundt med 
en vandtank på en trailer og 
vander blomsterne.

Også Mejerigrunden passes 
af Beboerforeningen. Det 
sker i samarbejde med Lol-
land kommune, men 

græsset slås af et medlem af bestyrelsen, og de nye bord-/bænkesæt, der 
er sat op i år, er betalt og opsat af Beboerforeningen.

Også andre grønne områder hører 
under Beboerforeningen, bl.a. grun-
den på hjørnet af Brandsmosevej. 
Den passes dog i praksis af en be-
boer i nærheden, som altid sørger 
for, at grunden er nydelig, pæn og 
velholdt.

Pris for medlemskab: kr. 100,- pr. år 
pr. husstand.

Kontakt til Beboerforeningen: Sol-
veig Clausen, formand, 22782638.

Stokkemarke Gymnastikforening ...// 

Stokkemarke Gymnastikforening

Stokkemarke Beboerforening ...// 
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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 ...// 

Overskriften er noget diffus uden den underliggende forklaring, 
hvor jeg vil tage afsæt i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. 
Kampen om Grundloven startede i forbindelse med Danmark krige i 
Sønderjylland i 1848 – 51, kaldet 3-årskrigen, kampen om landom-
råderne i Slesvig/Holsten.

Oplægget var et opgør med Frederik d. 7., hvor politiske konstella-
tioner pressede på for at få indflydelse på landets styring/regering. 
Utilfredsheden var startet i 1848, og Frederik d. 7. afgav efterfølgende en del af sin 
magt med underskrivelsen af Danmarks første frie forfatning – ”Danmarks Riges Grund-
lov af 5. juni 1849”.

Denne grundlov har så dannet grundlag for de forfatningsændringer, der siden er kom-
met til. I nyere tid, 1953, blev der gennemført en væsentlig ændring af tronarvefølgen, 
hvor det nu blev bestemt, at den førstefødte, uanset køn, er retmæssig tronarving. 
Denne ændring skyldtes, at daværende regent, Frederik d. 9. havde tre døtre, hvor den 
nuværende dronning Margrethe d. 2. var den ældste. Desuden afskaffede man ved 
samme lejlighed 2-kammer systemet, hvorved Landstinget blev afskaffet. Desuden blev 
Grønlands status ændret fra koloni til amt. En efterhånden almindelig ret som folkeaf-
stemning blev nu ligeledes en mulighed, såfremt 2/3 del af Folketinget ønskede dette.

Min hensigt med ovenstående er at gøre opmærksom på, at tirsdag den 16. november 
afholder Danmark kommunalvalg og regionsvalg. Ved begge valg har valgbare personer 
over 18 år mulighed for af stemme og dermed være med til at bestemme, hvordan de 
næste 4 år (2022 – 2025) skal forme vores egen Lolland Kommune. Vores område er 
stadig et stærkt socialt udsat område, som kræver en særlig/speciel opmærksomhed, 
og hvor vores valgte repræsentanter (byrådet) er nødt til at tage afsæt i de faktiske 
forhold. Stort set alle de økonomisk tunge opgaver, ældre/sundhed, børn/unge, uddan-
nelse/beskæftigelse/ledige og infrastruktur (veje, internet, el, varme m.m.), skoler/dag-
institutioner er bundne opgaver, som er dikteret af Folketinget. Disse opgaver fylder øko-
nomisk så meget hos os, at skatteindtægterne i Lolland Kommune kun dækker omkring 
halvdelen af udgifterne, og dette er årsagen til, at kommunen i de næsten 8 år, jeg har 
siddet i byrådet, har skulle søge om ekstrabevillinger for at få ”regnskabet” til at gå op.

Det er et til tider tidskrævende arbejde at være byrådspolitiker, hvor det er nødvendigt 
at afsætte 15-20 timer ugentligt til dette. Det er imidlertid vigtigt, at alle påtager sig en 
del af opgaven, og dette kan man for eksempel gøre ved at deltage aktivt i afstemningen 
d. 16. november. Alle valgbare personer over 18 år har ret til at stemme men ikke pligt. 
Danmark har én af de mest frie forfatninger i verden (jævnfør Grundloven), som millioner 
af mennesker verden over vil give deres ”højre arm” for at få, og derfor er min opfordring 
til alle over 18 år – tag ansvar og vis det ved valget tirsdag den 16. november.

Eric Steffensen

Du må godt tage ansvar…!!!

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

26 27

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
Ivar Eliassen  tlf. 54 71 21 13 Annelise Vestergård tlf. 61 42 52 64
Inge Larsen tlf. 28 70 77 23 Hanne Jacobsen tlf.  28 26 07 60
Inga Rasmussen  tlf. 29 65 25 19 Niels Mathiassen tlf. 60 74 13 55

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

løvfaldsudflugt 2021
Den 14. september kl. 12.00 fra Toftevej

Turen går igen til Guldborg, vi besøger endnu engang Cafe Lagunen.

Kl. 12.30 er der dækket op til vores efterårs menu, stegte ål med sædvan-
ligt tilbehør. 
Inden vi drager lidt rundt på øen, serveres kaffen.

Forventet hjemkomst kl. ca. 16.30.

Deltagelse i udflugten koster 250,- kr.

Tilmelding til Annelise Kistrup, tlf. 42321236, fra den 31. august til den 6. 
september.  Mellem kl. 09.00 og 11.00.

(tilmelding via indtaling til telefonsvarer accepteres ikke).

Stokkemarke Pensionistforening

På generalforsamlingen fratrådte Inga Rasmussen som kasserer, og 
blev takket for sin indsats med bl.a. en buket blomster.

Arrangementer i efteråret 2021 
Ved efterårets arrangementer er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de 
herunder nævnte aktiviteter:

5. oktober kl. 14.00 
Gudstjeneste i Stokkemarke kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage i foreningens lokaler.
Underholdning:???

19. oktober kl. 14.00
Vinsmagning
Vi mødes i kulturhuset og får kaffen.
Derefter køre vi i samlet flok til Østergaard vinmageri.
Henrik Ploug fortæller, vi lytter og smager.

2. november kl. 14.00
Foredrag.
Otto Paludan fortæller noget fra sine mange oplevelser.

16. november kl.14.00 
Musikalsk underholdning
Besøgsvennerne underholder.

30. november kl. 14.00 
Erik Brockmann fortæller om sine oplevelser.

14. december kl. 12.30
Julefrokost
Mere i beboerbladet til december.

Vel mødt
Bestyrelsen

Stokkemarke Pensionistforening ... // 
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Pensionistforeningen .../// Flagalle ...   // 

Nørkleklubben
Vi starter nørkleklubben op igen.

Mandag den 6. september 2021 kl. 14 i 
Kulturhuset.

Vel mødt.

Lise Andersen

Det sker her i Stokkemarke...  /// Nørkleklubben ... //// Cykel- og gåture ... // 

Generalforsamling 2021
1. Valg af dirigent
 Lønning Christoffersen valgt.
2. Valg af stemmetællere
 Ingen.
3. Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden
 Beretningen godkendt.
4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren
 Regnskabet godkendt.
5. Bestyrelsesforslag herunder kontingentfastsættelse og indkomne forslag
 Kontingent 50,- Connie Larsen godkendt som kasserer.
6. Valg af formand
 Ivar Eliassen genvalgt.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem plus 1 suppleant
 Max Brom og Annelise Kistrup valgt.
8. Valg af revisor plus 1 suppleant
 John Larsen genvalgt, Ingemann Kjæp genvalgt.
9. Eventuelt
 Blomster til Inga med ønsket om god bedring.

Sign. Lønning Christoffersen 
dirigent

Stokkemarke Pensionistforening

Juletræstænding
Lørdag den 27. Nov. 2021 kl. 16.00

 

Fra kl. 15.00 er der æbleskiver og 
gløgg ved Juletræet.
Vi håber, at julemanden kommer i sin 
kane igen i år og tænder juletræet.

          Stokkemarke Beboerforening

Flagalleen opsættes i 2021:

12. sept. Høstfest

Det sker i Stokkemarke!

Mandag den 6/9 kl. 1400: Nørkleklubben starter efterårssæsonen. (side 31)

Torsdag den 9/9 kl. 1800: Fællessspisning i Hallen (side 5)

Torsdag den 14/10 kl. 1800: Fællessspisning i Hallen (side 5)

Torsdag den 11/11 kl. 1800: Fællessspisning i Hallen (side 5)

Torsdag den 17/11 kl. 1800: Julekoncert med Rainbow Gospel. (Kirkebla-
det)

Lørdag den 27/11 kl. 1600: Juletræstæning med forudgående gudstjene-
ste. (Side 31)
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Den 25/11 til 
den 12/12

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 

i NørregadeTeatret


