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Når vi mister dem, vi elsker bliver glæden aldrig den samme igen. Glæden får 
et stænk af vemod, fordi den elskede ikke er der til at tage del i glæden. Men 
glæden bliver også dybere af tabet, fordi vi nu ved, at vi kan miste en elsket for 
altid: Hvert øjeblik med dine kære er dyrebart – grib det, mens det er der!
 

Alligevel kan vi synke ned i et mørkt hul. Det er mærkeligt, vi ikke kan være 
glade og taknemmelighede, når livet er så dyrebart. Men depression, mismod 
og angst rammer mange danskere hvert år – ikke kun i forbindelse med sorgen 
over at miste. En hel del danskere bliver triste og føle sig tomme hvert år, når 
vinteren sætter ind.

Der er ikke nogen magisk kur imod mismod. Vi kan ikke slette det ud med et 
fingerknips. 

Men hvis du mærker mørket sænke sig ikke bare over naturen, men også i dit 
sind, så skal du vide, at du ikke er alene om at have det sådan og hver søndag 
i kirken, er du velkommen til at sidde i fred med dine tanker og høre, at selvom 
vi ikke forstår det, og selvom vi ikke altid kan mærke det eller se det, så er der 
et lys, der skinner i mørket. 



Høstgudstjeneste
 Nu falmer skoven atter trindt om land, og vi fejrer høstgudstjeneste søndag d. 
12 september kl. 11.00 med 
efterfølgende frokost i Kulturhu-
set. Vægterne fra Maribo delta-
ger i gudstjenesten og underhol-
der lidt til kaffen. 

Vi glæder os til at se dem og 
menigheden – det er gratis at 
deltage og alle er velkomne!

Alle Helgen
 Alle Helgen søndag falder i år d. 7 november. Gudstje-
nesten er kl. 11.00 og alle er velkomne til højmesse og 
mindegudstjeneste for dem, som har haft begravelse eller 
bisættelse fra Stokkemarke Kirke. 

Kirkekaffe hos præsten
Ja, i år faktisk med to præster. Fhv. sognepræst i Stokke-
marke sogn, Peder Kistrup døber et dåbsbarn og prædiker i Stokkemarke Kirke 
søndag d. 26 september, hvorefter han og Eva deltager ved kirkekaffen i præ-
stegården sammen med den nuværende præstefamilie. Vi glæder os meget til 
at samle menigheden denne søndag til et gensyn og en kop kirkekaffe.

 

SYNG SAMMEN i Stokkemarke Kirke

Vi synger fra højskolesangbogen flg. datoer:

Tirsdag d. 28 september kl. 19.30
Tirsdag d. 26 oktober kl. 19.30 
Tirsdag d. 30 november kl. 19.30

Det er gratis at deltage, ingen tilmelding.

Juletræstændingsgudstjeneste den 
1. søndag i advent

I år bliver juletræet i Stokkemarke tændt 1. søndag i advent, den 28. november, 
og vi håber både store og små har lyst til en fornøjelig optakt dertil kl. 14.00 i 
Stokkemarke Kirke, hvor der holdes børnegudstjeneste på højmessens plads. 
Vi skal både høre om advent og jul og synge, hvad der hører 1. søndag i advent 
til samt julesalmer børnene kender. Vi håber både søndagsmenighed og byens 
børnefamilier har lyst til at deltage til en stemningsfuld juletræstændingsguds-
tjeneste, hvor vi begynder adventstidens nedtælling til jul.

Efter gudstjenesten er der juleklippe-klistre i konfirmandstuen for store og små 
indtil juletræet tændes kl. 16.00. 

Julekoncert med Rainbow Gospel 

onsdag d. 17. november kl. 19.00
 

På billedet ser vi Rainbow Gospel, da de gav koncert i Østofte Kirke. I år kom-
mer de til Stokkemarke og tager forskud på juleglæden med os. Der er gratis 
entre og alle er velkomne!

Ny ansat ved Stokkemarke kirke, 
Gravermedhjælper Per Luneborg. Han beskriver sig selv således: 

”Jeg er en ung mand der er fyldt 60 er flyttet til Lolland med min dejlige kone 
og vi har et lille landsted som vi nyder med tre katte fire høns og en undulat.”



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.

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 
September, oktober og 

november 2021

SEPTEMBER

Søndag d. 5 september kl. 9.30
Søndag d. 12 september kl. 11.00 - 
Høst
Søndag d. 19 september kl. 16.00
Søndag d. 26 september kl. 11.00

OKTOBER

Søndag d. 3 oktober kl. 9.30
Søndag d. 10 oktober kl. 11.00      
Søndag d. 17 oktober kl. 9.30 
Søndag d. 24 oktober kl. 11.00
Søndag d. 31 oktober kl. 16.00

NOVEMBER

Søndag d. 7 november kl. 11.00 
Søndag d. 14 november kl. 9.30     
Søndag d. 21 nov kl.11.00             
Søndag d. 28 nov. Kl. 14.00 - juletræ-
stændingsgudstjeneste

STOKKEMARKE PLEJECENTER

Mandag d. 13 september kl. 14.15
Mandag d. 11 oktober kl. 14.15
Mandag d. 8 november kl. 14.15

Rettelse

På baggrund af en misvisende formule-
ring i sidste kirkeblad skal det her helt 
klart understreges, at gudstjenester 
betales over kirkeskatten og således 
koster det ikke penge at få en gudstje-
neste i forbindelse med begravelse eller 
bisættelse! 


