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Hotel Stokkegården

Deadlinie for materiale til næste blad, marts 2022 er den 13. februar.
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Leder
Detaljer om et beboerblad
Der er mange små detaljer i forbindelse med at udgive et beboerblad, detaljer, som vores læsere forhåbentlig ikke bemærker eller tager anstød af.
For eksempel er lederen på denne side ikke signeret. Det skyldes, at lederen er godkendt af bestyrelsen, og derfor er hele bestyrelsens leder, selv om
der kun er een, der har skrevet ordene. I sidste blad var det anderledes. Da
var lederen signeret. Det skyldtes, at der undtagelsesvist ikke var holdt bestyrelsesmøde forud for bladets udgivelse. Årsagerne var sygdom, Corona,
og nødvendige afbud.
Bladet i september kom også ud nogle dage for sent, fordi bogtrykkeren i
Rødby havde haft tekniske problemer. Både bogtrykkeren og bladets redaktion beklager. Og så mangleder et indlæg fra Badmintonklubben om sæsonstart. Redaktøren beklager.
Bestyrelsen er ofte fremhævet som stabil, ihærdig og troværdig. Sådan er
det også, men intet er perfekt. Lise Frederiksen, som i mange år har løftet
en stor opgave for bladet ved at sælge annoncer, er flyttet til Maribo, og har
meddelt, at hun gerne ser, at bestyrelsen finder en anden annoncesælger.
Så der er en opgave ledig. Faktisk er der nok to, for der er noget under opsejling vedr. kommunikation. I regi af Landsbyklynge Midtlolland arbejdes
der på at indføre en app til smartphones, benævnt ”Landsbyappen”. Den vil
på en mere moderne måde end en hjemmeside vise nyheder, kalender med
begivenheder og kort med angivelse af relevante forhold i området.
Landsbyappen kan opdateres af foreningerne, men der skal være en administrator af appen, og sådan en mangler vi i bladets bestyrelse, for det forekommer naturligt, at administrationen af appen vil blive henlagt til bladet.
Bestyrelsen håber, nogen er interesseret i at hjælpe med bladets opgaver,
både annoncer og app. Henvendelse bedes rettet til et bestyrelsesmedlem.
En leder er egentlig en tilkendegivelse af en holdning. På det felt har Beboerbladet altid været tilbageholdende, for alle skal kunne læse bladet, uanset, hvilken holdning, læseren har til aktuelle emner.
Den linje følger vi, selv om det kunne være fristende at kommentere fjernvarmesagen, biogasanlægget ved Abed, kommunalvalgets politikere m.v.
Men vi holder os til en saglig fremstilling af sagerne.

// Sognets Spiseklub
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// Hotel Stokkegården ....

Stokkegården, byens nye hotel
Af: Mette Bacher
Monica og Don tog springet fra København og satsede.
De havde forinden gjort sig tanker om
muligheden for at drive et hotel eller Bed
and Breakfast, og hvorfor så ikke afsøge
oplagte muligheder på Lolland?
Med en fin fortid, blandt andet gennem
flere år på et af Københavns mest kendte
spisesteder: St. Gertruds Kloster, og siden hen med andre spisesteder, blev kimen lagt til noget mere. Men det var også
Coronaen, der lagde et vist pres på de to
for en radikal ændring af hverdagen inde i
København.
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istandsættelsen af værelser baderum og køkkener.
Allerede tre måneder efter kunne de to københavnere åbne dørene for de første gæster, og har haft fine bookninger fra turister, grænseshoppere, og ikke mindst håndværkere, som enten er tilknyttet Vestas i Nakskov eller den nye Femern-forbindelse i
Rødby Havn lige siden åbningsdagen.
Således er det virkelig et scoop, som kan mærkes på hoteldriften på Lolland, at området besidder store byggepladser, hvor de udenlandske eller danske håndværkere
skal have overnatning i korte eller længere perioder.

Don og Monica tog springet fra København til Lolland, og er kommet flot fra
start med Stokkegården

I efteråret 2020 begyndte planerne derfor
at tage form. Parret besluttede sig for at køre rundt og se på ejendomme, som kunne matche deres planer om hoteldrift, og der var flere at vælge imellem.
- Da vi så Aldersro i Stokkemarke, var det som om, at vi faldt for det med det
samme. Vi var rundt at se på andre ejendomme, men der skulle noget helt ekstraordinært til for at tænke fremtid, og vi blev ved med, i vores tanker, at vende tilbage til
Stokkemarke.
Ejendommen, hvor hovedbygningen er fra 1916, havde stået tom i noget tid, og da
muligheden bød sig, sprang vi til, og pludselig var vi ejere af et tidligere plejehjem i
en lille by på Lolland, fortæller Don og Monica til Stokkemarke Beboerblad.
Men derefter skulle de to københavnere sætte alt ind for at få gjort ejendommen
klar til, at gæster kunne flytte ind.
- Den var helt gal med vandforsyningen inde i bygningen, hvor gamle installationer
ikke havde kunnet klare de kolde perioder, da huset stod tomt så længe, og det blev
vores største udfordring, fortæller Monica.
Der gik kun tre måneder
Til gengæld stod værelserne rimelige, selvom der
overalt skulle moderniseres, så det kan leve op til
den standard, der forventes. Don & Monica fik sat
skik på det hele, og i perioden fra marts til juni blev
der knoklet, mens alle myndigheder skulle give deres tilladelser. Så egentlig foregik det ret hurtigt, når
man tænker på, at det kommunale system kan være
tidskrævende, når det handler om svar og godkendelser, siger Don, der har udført det meste selv med Hovedbygningen rummer 15
nyistandsatte værelser

Don og Monica havde i forvejen intet tilhørsforhold til Lolland, familierelationer eller
venner i området, men det med vennerne kan man komme efter, og det er tydeligt at
fornemme, at det udadvendte par hurtigt har skabt kontakter til lokale leverandører,
når gæsterne skal have noget at spise. Og lige her er der ingen pardon. Det er tidligt
op og anrette morgenmaden, når håndværkerne skal møde ind på arbejdet om morgenen.
Udenlandske gæster har der været en del af. Og for mange gæster er det et must at
besøge Knuthenborg, Lalandia og Dodekalitten.
Området er også rigtig godt med hensyn til cykelferier, og derfor overvejer vi også at
indkøbe el-cykler, som gæsterne kan leje her på stedet, fortæller Monica.

Fascineret af naturen
Da Deres udsendte besøger Stokkegården kommer interviewet til at foregå i madsalen bagerst i bygningen. Udsigten er fantastisk god med markerne og skoven i baggrunden. Naturen nærmest vælter ind, og på et af bordene har Don lagt sin bog om
fugle. - Den er nærmest blevet min bibel, siger han, og peger i det samme op mod
himlen, hvor store træk af gæs flyver over. Vi har også en del glenter her, og ind imellem ser vi også havørnen svæve i baggrunden over skoven.
Henne i den lille enklave på marken bor en rævefamilie, og
landmanden har to tyre gående op af marken. Gæsterne kan
derfor rigtigt nyde den skønne natur, og se det hele vågne,
når morgenmaden indtages her.
- Og fritid?
- Er der noget, der hedder fritid for jer, vil journalisten gerne
vide.- Det har der ikke været meget af, smiler Don og Monica, men vi er så småt begyndt at tage pilotkort, hvor muligheden ligger lige for på flyvepladsen ved Holeby, men det er
så en helt anden historie.
- Vi er vilde med Lolland. Her er så frodigt og smukt - og en
helt fantastisk natur, lyder det afslutningsvist fra parret på
Stokkegården.

Det tidligere plejehjem i
Stokkemarke har fået en
opblomstring med Hotel
Stokkegården
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// Biogasanlæg v Abed ....

Biogasanlæg ved Abed
Den 4. november var der velbesøgt borgermøde i Kulturhuset i Stokkemarke
om et biogasanlæg, der påtænkes opført vest for Abed. Lolland Kommune,
firmaet, der skal opføre og drive anlægget (Nature Energy), og det firma, der
har lavet miljøvurderingen (Niras) fortalte om planerne, og besvarede spørgsmål.

// Biogasanlæg ved Abed ....

Transporterne fyldte meget på mødet, for det var beregnet, at kunne blive
op til 98 transporter på en dag. Med transport menes en lastbil, der kører
til og fra anlægget, altså i alt 196 ture. Af dem vil ca. 41 % komme til at
køre igennem Stokkemarke, mens resten kommer fra Nakskov siden. Ved
spidsbelastning vil der således komme til at køre ca. 10 lastbiler gennem
Stokkemarke i timen.
Der blev spurgt meget ind til transporten på småveje, men det blev oplyst,
at lastbilerne vil blive forpligtet til at køre til nærmeste store vej, så bl.a.
Tjennemarkevej, Keldernæsvej og Abedvej ikke ville blive belastet af transporterne.
Lugtgener og miljø
Der var lavet beregninger af lugtgener. Også på det felt virkede oplysningerne beroligende. Lugten vil efter det oplyste blive så svag, at den ikke kan
måles på nogen af de grunde omkring fabrikken, hvor der ligger huse. Der
var alligevel en vis skepsis at spore hos de fremmødte borgere, men det
kan jo ikke konstateres, før biogasanlægget er i drift.

Anlægget bliver stort, både fysisk og produktionsmæssigt. Siloerne bliver
omkring 25 m. høje, skorstenen bliver mere end dobbelt så høj. Der skal
laves gas, svarende til hvad der kan opvarme 25.000 boliger i et år. Anlægget kommer til at afgasse gylle, dybstrøelse, halm og andre plantedele samt
roeaffald fra Sukkerfabrikkerne.

Der blev spurgt til co2 udledning, og det blev oplyst, at ca. 40 % af den afgasning, der opstår, er co2, samt at den co2 bliver renset fra metangassen,
og bliver udledt direkte. Det skal dog bemærkes, at hvis gyllen spredes på
markerne, bliver der udledt præcis lige så meget co2, men også metan og
forskellige andre miljøskadelige luftarter, som biogasanlægget vil opsamle.

Fabrikken bliver bygget på marken ved Søllestedskoven, og der bliver plantet
træer omkring fabrikken, som i løbet af 10-15 år bliver 20 m. høje, og vil
skjule det meste af bygningerne. Indkørslen til fabrikken bliver fra Vestre
Landevej, hvor der laves en ny vej og et T-kryds med venstresvingsbane.

Efter afgasning bliver der et restprodukt, som spredes på markerne, ligesom
gylle gør det nu. Restproduktet lugter imidlertid ikke lige så længe, som tilfældet er det med gylle, så der blev lovet en forbedring.

Der laves en gasledning fra anlægget i Abed til en såkaldt M/R station mellem Nakskov og Aunede, hvor anlægges kobles på den gasledning, der bl.a.
skal forsyne Nakskov Sukkerfabrik med gas.
Støj og transport
Der var lavet beregninger af
støjniveau, og det blev oplyst, at
støjen udenfor selve fabriksanlægget var så lille, at den reelt
ikke ville kunne høres.

Spørgsmålene fra borgerne gjorde
det klart, at der stadig er nogle
uafklarede spørgsmål, bl.a. vandforbruget og vandafledningen, samt
betydningen for huspriserne i nærheden.
Der blev også spurgt til finansieringen, herunder om biogasanlægget
kunne drives uden offentligt tilskud.
Svaret var et klart nej. Anlægget
laves for at skabe et bedre miljø,
og det koster penge.
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Keldernæs & Omegns Beboerforening

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Generalforsamling 2022

Arrangementer
December 2021, januar, februar 2022
Det sker i december
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Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i ” Dueslaget ” Godthåbsvej 7

Torsdag den 2. december kl. 19.00
Torsdagsaften igen den 16. december med afslutning.

Det sker i januar

Torsdagsaftener starter den 6. og igen den 20. januar kl. 19.00
Igen med EDB undervisning, jydewhist, billard og hyggeligt samvær.
Lørdag den 15. kl. 10.00 starter vi med gåtur, igen den 29.
Vi mødes ved Beboerhuset, Godthåbsvej 7 og går ca. 4 - 5 km.
Vi lægger vægt på motion og hyggeligt samvær.
Torsdag den 20. januar kl. 19.00 Banko
Kaffe og kage kan købes til 15.00 kr.

Det sker i februarr
Torsdagsaften den 2. og den 17. februar kl. 19.00
Gåtur lørdag den 12. og den 26. februar.
Onsdag den 23. februar kl. 18.00 generalforsamling
Vi starter med gule ærter, pris 50,00 kr.

Onsdag den 23. februar kl. 19.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Velkomst af formanden
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Valg af sekretær
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Fastlæggelse af kontingent 2023
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
14 dage før.
Formand: Aage Andersen Saltvig Hovvej 32 4952 Stokkemarke
aabasaltvig@gmail.com, tlf. nr. 54 71 12 50
Husk du skal have betalt kontingent for 2022 for at kunne stemme til
generalforsamlingen.

Tilmelding til Ruth tlf. 20327418 senest den 18. februar.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00

Billedet til venstre:
Torsdagsaften i Dueslaget

Keldernæs & Omegns Beboerforenings Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Besty. medlem
1. suppleant

Aage Andersen
George Betty
Christian H.Rasmussen
Ruth Bak
Lisbeth Høhne
Hanne Christensen

54 71 12 50
54 71 10 05
60 51 59 65
20 32 74 18
28 73 99 84
20 45 13 74

aabasaltvig@gmail.com
gebe@nypost.dk
blanshaven@gmail.com
ruthbak@hotmail.dk
hohne@vip.cybercity.dk
havena9@gmail.com
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Stokkemarke Vandværk forbedrer vandkvaliteten
I Danmark har vi hårdt vand. Det betyder, at der er meget kalk i vandet, og
Stokkemarke er ingen undtagelse. Men det gør vandværket nu noget ved,
idet man investerer i et anlæg, der kan sænke kalkindholdet til det halve.
Vands hårhed måles i 0dH (grad Deutsche Härte).
Vandet fra Stokkemarke Vandværk har en hårhed
på ca. 20 0dH. Det betyder, at man skal fylde
ekstra salt og afspændingsmiddel på opvaskemaskinen, mere vaskepulver i vaskemaskinen. Kaffemaskinen lider også under det hårde vand, og
skal afkalkes oftere. Kalkaflejringer på borde og
badeværelsesgulve er også kendte ulemper.

Hårhed, inddeling i
Danmark
0–4 Meget blødt
4–8 Blødt
8–12 Middelhårdt
12–18 Temmelig hårdt
18–24 Hårdt
24–30 Meget hårdt
30 Særdeles hårdt

Undersøgelse af muligheder for mindre kalk
På Stokkemarke Vandværks generalforsamling i 2020 blev det vedtaget at
bruge op til kr. 80.000 på at undersøge, om det var muligt at sænke kalkindholdet i vandet. På dette års generalforsamling forelå resultatet.
Der er undersøgt forskellige løsninger, men den løsning, der virkede mest
brugbar var et fransk produceret anlæg, der kan filtrere en stor del af kalken
fra, og lede den bort via skyllevand. Alternativet er at udskille kalken, og
køre den væk på lastbiler.
Det valgte anlæg er produceret af Suez Group. Dets funktion bygger på nanoteknologi, og forurener ikke. Som test er der på vandværket opstillet en
mindre udgave af anlægget, og den har vist sig at virke perfekt. Anlægget er
det første af sin art i Danmark, men det er opstillet og fungerer i andre europæiske lande, så der foreligger dokumentation for, at anlægget virker.
Anlægget er stort, omkring 10 m. langt, så
det kan ikke indbygges
i det nuværende vandværk. I stedet skal der
bygges en tilbygning
på ca. 80 m2, opført i
metal, og med plads til
anlægget og til servicering af det.

Hvad kan anlægget så?
Anlægget kan filtre ca. halvdelen af kalken væk. D.v.s. at hårdheden bliver
ca. 10 0dH, svarende til middelhårdt vand. Frafiltreringen af kalk vil koste
2,5 - 4% af det oppumpede vand. Dette ledes væk via Ørby å som skyllevand, der indeholder den frafiltrerede kalk. Skyllevandet indeholder ikke
forurenende stoffer.
Anlægget kører automatisk. Når filtrene for eksempel er fyldt op, renses de
automatisk. Det betyder, at der kun skal være mandskab på, når et eller
andet går i stykker, og ikke som en del af den almindelige drift.
For forbrugerne betydere det mindre kalk i hårde hvidevarer, mindre sæbeforbrug, blødere tøj efter vask og mindre rengøring, idet der bliver færre
kalkaflejringer. Smagen i vandet forbliver den samme som nu. Det samme
gælder prisen. Driftomkostningerne er beregnet til 37 øre pr., m3, og det kan
vandværket betale af den nuværende vandpris, så prisen vil ikke stige.
Generalforsamlingen godkendte projektet
Projektet har været forelagt på dette års generalforsamling, og blev vedtaget. Der blev afsat et beløb på op til 3 mio. kr. til anlægget og tilbygningen.
Vandværkets bestyrelse har netop sendt ansøgninger om de fornødne tilladelser, og når de foreligger, vil projektet blive sat igang.
Det vides ikke, hvornår tilladelserne foreligger, men vandværkets formand,
Palle Rasmussen, fortæller, at det vil tage ca. et halvt år at etablere anlægget efter at tilladelserne er givet, så han håber, det nye anlæg vil være i drift
inden udgangen af 2022 til gavn for alle vandværkets andelshavere.
BM
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// Lolland Varme Øst ....

Forening for fjernvarmebrugere
I efteråret 2019 overtog Lolland Forsyning levering af fjernvarme til Nørreballe, Bandholm og Stokkemarke. Samtidig overtog man Stokkemarke Fjernvarmes ledningsnet. Carsten Skude Larsen fra Lolland Forsyning oplyste
til Beboerbladet fra december 2018, at prisen for fjernvarme ville blive den
samme som tidligere, hvor Stokkemarke Fjernvarme stod for leverancen.
Han oplyste, at der ville blive mindst 470 fjernvarmebrugere, og at fjernvarmen ville blive billigere, hvis der kom flere brugere.
Der kom flere brugere, men i løbet af 2021 steg fjernvarmeprisen for forbrug, transportbidrag og fast afgift med henholdsvis 75%, 62% og 25%.
Fjernvarmebrugere beretter om prisstigninger i praksis fra kr. 18.000 om
året til mere end kr. 30.000.
Fjernvarmen er dermed langt dyrere end i for eksempel Nakskov, og slet
ikke som lovet. Det har en række fjernvarmebrugere under Lolland Forsyning
reageret på. De føler, at de bliver snydt til at betale for noget, som ikke vedkommer dem. Den helt grundlæggende faktor er naturligvis kommunernes
problemer med REFA’s kraftvarmeværk i Sakskøbing.
Ny fjernvarmeforening - ”Lolland Varme Øst”
De utilfredse har dannet en fjernvarmeforening ved navn Lolland Varme Øst. Der blev
holdt stiftende generalforsamling for en måneds tid siden (i oktober). Der var ca. 150
mennesker til den stiftende generalforsamling, og der er på nuværende tidspunkt indmeldt ca. 60 medlemmer i foreningen. Der
er nedsat en bestyrelse, som skal skabe et
formelt grundlag for foreningen, herunder at
opfylde alle formelle og administrative krav til
en forening.
Formanden er Poul Erik Korneliussen.
Beboerbladet har spurgt ham, hvad formålet var med at oprette foreningen.
Han fortalte, der primært er 2 formål med foreningen:
1) at få en udvidet aktindsigt i Lolland Forsynings papirer/oplysninger om
fjernvarmeleveringen og den voldsomme prisstigning, samt

// Lolland Varme Øst ....

2) At få en repræsentation i fjernvarmeleverandørens bestyrelse.
Ønsket om udvidet aktindsigt skyldes, at Lolland Forsyning har været yderst
tilbageholdende med oplysninger om prisstigningen. Faktisk er der kun kommet en enkelt SMS til forbrugerne. Den oplyste, at prisen kunne forventes
at stige med 40%. Der var ingen begrundelse for prisstigningen, og forbrugerne er ikke siden orienteret direkte om prisstigninger og årsager.
Repræsentation i bestyrelsen hænger sammen med ønsket om at være
orienteret og have medindflydelse på egen situation. Det kendes fra andre
af Lolland Kommunes selskaber.
Beboerbladet spurgte: Jeg har fået oplyst, at der er regler for fastsættelse af
forbrug og fast afgift, som indebærer at anlægsudgifter skal afregnes som
fast afgift, mens driftomkostninger skal afregnes som forbrug. Hvis det er
rigtigt, hvordan kan den faste afgift så stige 25% i 2021, hvor der tilsyneladende ikke har været anlægsudgifter?
Korneliussen: Spørgsmålet om fastsættelse af fjernvarmepriser er blot et
af flere vigtige spørgsmål. Det er vigtigt for foreningen Lolland Varme Øst at
have en meget seriøs tilgang til alle spørgsmål vedr. fjernvarmen, og det er
et kompliceret område med mange forskellige gældende regler og love. Derfor vil vi bruge den kommende tid til at undersøge alle relevante spørgsmål,
så vi kan være troværdige og seriøse samarbejdspartnere.
Hvordan vil I påvirke Lolland Forsyning og Lolland Kommunes politikere?
Først og fremmest vil vi vente til efter valget, så vi kommer til at drøfte problemstillingerne med de politikere, der skal sidde i 4 år, og ikke med politikere og bestyrelsesformænd, der går af om 2 måneder.
Derefter vil vi søge indflydelse, hvor det er muligt. Altid seriøst og på baggrund af en solid viden, som vi er ved at indsamle.
Forventer I at kunne få sænket fjernvarmeprisen? Og hvem skal i så fald betale for REFA MSKs underskud?
Vi skal have afklaret spørgsmålet om, hvad vi som fjernvarmeforbrugere
skal tage ansvar for, og hvad der ikke er vores ansvar, og som vi derfor ikke
skal betale for. Eller sagt på en anden måde, om det er fjernvarmebrugerrne
alene eller alle kommunens borgere, der skal betale for den situation, REFA
er havnet i. Som det ser ud nu, virker det rimeligt, at fjernvarmeprisen nedsættes betydeligt.
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// Juletræsfest ....

// S.U.F ....
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SUF
SUF’s Venner arrangerer

JULETRÆSFEST

Søndag d.12. december
KL. 14:00
I Stokkemarke Hallen
Julemanden kommer og underholder
Pris:
Voksne 20 kr. inkl. kaffe/gløgg og 3 æbleskiver
Børn 10 kr. inkl. juice/kakao og slikpose,
til de fremmødte børn

Alle børn medbringer et stk. julepynt til juletræet
Der vil blive trukket lod om tre stykker julepynt,
så husk at være kreative 
Billetter købes: Bageren Stokkemarke,
Dagli‘ Brugsen Stokkemarke,
Jette Ellehammer, 40521906
Sidste tilmelding søndag den 28. november

Sponsorere: T. P. Service, Dagli’ Brugsen Stokkemarke, Stokkemarke Bager, Murermester Jørn
Andersen, Bar 2, Wæverseje, DH Enterprise, Svend Sørensen Eftf. ApS, Østergård Vinmageri
Stokkemarke, Thorlins spisested og gårdbutik, Kristensen Byg, PBE Enterprise, René D.E.S.,
Kåhavegaard, Tømrer og Snedkerfirma Henrik Lund Lauridsen A/S, Den Glade Amatør ved
Helle Christensen, Hotel Stokkegården, Steen‘s Planteskole

Håndbold.
Håndboldsæsonen er startet godt op igen for både damer og herrer. Dog er
der stadig plads til nye spillere på begge hold.
Så går du med en lille håndbold drøm i maven, så tøv ikke, det er bare at
komme afsted - øvede som ikke øvede, der er plads til alle.
Vi træner herrer og damer sammen hver torsdag klokken
19:00 i Stokkemarke hallen. Håber vi ses.
Har man yderligere spørgsmål kan man kontakte træner Per
Larsen.
Fodbold
Stokkemarkes fodboldhold er gået på vinterferie efter en god og dejlig sæson.
Stokkemarke fik en flot 2. plads i deres pulje i år. Men kommer stærkt tilbage næste år, og går stærkt efter 1. pladsen så vi kan få den tilbage igen.
Fodboldsæsonen starter op igen til marts 2022. Alle er velkommen - øvede
som ikke øvede. Det bare på med støvlerne! Yderligere information om træning kommer nærmere sæsonstart.
Har man yderligere spørgsmål kan man kontakte træner Theis Jacobsen.
Præmiewhist
Præmiewhisten er startet op og er kommet godt i gang. Præmiewhist forgår
hver anden tirsdag i lige uger kl. 18:30 i Kulturhuset i Stokkemarke. Der er
plads til flere på holdet, så har man lyst til at spille lidt kort og til noget hyggeligt samvær, så er man meget velkommen. Der er plads til alle på holdet.
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JULETRÆER
- de er friske –

Landsbyklynge Midtlolland

Fæld selv, eller vælg et nyskovet.
Priser fra 100 - 250 kr. Åbningstider: lørdag &
søndag fra 27-11 og frem til jul, samt mandag d.
20 -12 til torsdag. d. 23-12. Alle dage fra 10 - 16
Betaling: mobilepay eller kontant
“Wæverseje“ Knuthenlundvej 5 4952 Stokkemarke
Tel. 2091 6525

Midtlolland klyngen ser nu ud til at have fået sin endelige form og forventes
at bestå af de større landsbyerr Bandholm, Østofte-Nørreballe, Stokkemarke
og Søllested og alle de mindre bysamfund, der er placeret i deres nærhed.
Til at igangsætte og følge arbejdet har kommunen godkendt en styregruppe
med repræsentanter fra de ovennævnte byer og mindre bysamfund. En repræsentant fra kommunen deltager ligeledes i styregruppen.

Her er der plads til din annonce i Stokkemarke Beboerblad.
Den koster 450 kr. om året
(4 udgivelser)

Styregruppen har arbejdet med en række forslag til fælles aktiviteter, men
på sidste møde blev det fastlagt, at man ville fokusere på organisering af
klyngen, herunder navnlig:
•
•
•
•

Etablering af fælles hjemmeside - vi efterlyser personer, der har talent
for dette og gerne vil bidrage.
Fælles mailgruppe, så beskeder hurtigt kan formidles videre.
Fremstilling af logo for Midtlolland-klyngen – en konkurrence forventes
udskrevet
Fælles blad for området – eventuelt i digital form

Styregruppen forventer stadig at afholde det første fælles arrangement i
2022. Det kunne være et musikarrangement med fællesspisning, men andre forslag er meget velkomne.
Markedsføring af området for beboere og tilflyttere
Styregruppen har på sidste møde fokuseret på bl.a. et fælles beboerblad
eller tilflytterblad, der viser hvor mange muligheder, der er for aktiviteter og
oplevelser på Midtlolland. Hvor kan man gå til Yoga? Hvor er der håndarbejdeaktiviteter? Hvor kan man lære at spille kort – skak. Hvor er der bankospil? Hvor er der arrangementer for børn?
Styregruppen overvejer, om der kan etableres en digital platform til formidlingen. Styregruppen vil afprøve Landsby-appen. Hvis styregruppen finder appen anvendelig, vil vi invitere repræsentanter fra alle foreninger til et kursus.
Styregruppen kan påvirkes
Styregruppen har talt om mange emner, men der er altid plads til nye emner
og ideer.
Foreninger og personer med gode ideer inviteres derfor til at henvende sig
til Styregruppen. I Stokkemarke er Bent Mortensen og Lynge Christensen
medlemmer af styregruppen, i Keldernæs er det Aage Andersen og Christian
Holgaard Rasmussen.

Hestepension, Maria Wendelboe, Tlf 60166660

Hems
Mobil: +45 20245306
info@hemsoebroderi.dk

Broder
& Garn

Web: hemsoebroderi.dk

JAN’s AUTOSERVICE
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// Konfirmanderne fra 1961 ...

Konfirmanderne fra 1961
Knud Erik Knudsen er opvokset i Stokkemarke, og bor nu i Roskilde. Han
er en af Beboerbladets udenbys læsere, og har sendt følgende tekst og
foto til Beboerbladet.
Hej. Jeg kom i tanke om et 60 år gammelt billede fra Stokkemarke, konfirmationsholdet fra april 1961, hvor jeg selv var med.
Jeg står på billedets bagerste række nr. 2 fra venstre, nr. 3 er smedens Per
Jørgensen og bagerste yderst til højre Klaus Christensen.
Resten kan jeg ikke rigtig huske, da vi ca. 1 mdr. senere flyttede til Langeland, hvor min far havde fået arbejde, og jeg ikke senere havde forbindelse
til nogen. Hvor mange blev mon i området?
Jeg har selv boet de sidste 33 år i Roskilde.

// Legestue og jul i Stokkemarke Kirke ...
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Stokkemarke Husholdningsforening
Den 28. okt. havde vi besøg af papirkunstneren Aase Netterman.
Sikke en oplevelse. Med lidt trylleri,
tricks, fingerfærdighed og almindeligt
papir, skaber Aase unikke, smukke og
brugbare ting.
Vi fik set bla. tasker, fade, krukker og
det skønneste julepynt. Aase fortalte levende om sin passion og viste os også,
hvordan tingene blev til. Senere fik vi
lov til at købe de ting, som var med. Og
det var der jo en del som gerne ville det var flotte ting !!

mvh
Knud Erik Knudsen, født 1947 på mejeriet.

Vi var 35 fremmødte og 2 gæster
og fik sørme også et nyt medlem.
Velkommen!
Endnu en gang tak til Aase for en
dejlig aften.

Husholdningsforeningens generalforsamling
37 damer fandt vej til Kulturhuset da Stokkemarke- og Omegns husholdningsforening
fik afholdt den meget forsinkede generalforsamling. Der var stor gensynsglæde og
snakken gik livligt under det måltid mad bestyrelsen havde tilberedt og serverede.
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden efter dagsordenen, og der blev hurtigt
enighed om, at alle som var på valg til bestyrelse, suppleant og revisor blev genvalgt.

Billedet herover kan ses på www.stokkemarke.dk, hvor det kan vises i en
større udgave end her på siden. Er der nogen, der kan bidrage med oplysninger om personerne på billedet, kan der rettes henvendelse til:
bemo@stokkemarke.dk

Efter konstituering blev eneste ændring i sammensætningen af bestyrelsen at Meggie Bertelsen overtager PR efter Irene Alstrøm.
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// Stokkemarke Husholdningsforening ...

// Stokkemarke Husholdningsforening ...

Stokkemarke Husholdningsforening
Program forår 2022
27. januar kl 19,00 - Sirius patruljen
Roland Hansen fra Sakskøbing fortæller om sine 26 måneders tjeneste i
Slædepatruljen Sirius. Der fortælles om oplevelser med is i maven, patruljens baggrund, historie og makkerskabet på den lange slædetur, og der vises smukke billeder fra det store land.
Denne aften er vores mænd velkomne som gæster.
24. februar kl 19.00 - alternativ behandling
Hvad er alternativ behandling og hvornår bruges det. Winnie Gluud vil fortælle om sin viden indenfor dette emne.
31. marts. Kl. 19.00 - Therese Christiansen
Therese Christiansen driver Bager og Café i Rødby. Samtidig leverer hun
dejlig mad fra Thereses køkken. Du kan f. eks bestille dagens ret til udbringning i eget hjem. Festmad som brunch, buffét eller smørrebrød klares også.
Aftalen har været aflyst 2 gange grundet Covid, men Therese har igen sagt
ja til at forny vores aftale og komme med inspiration til påskemaden.
28. april kl. 19.00 Generalforsamling.
Vi starter som vanlig med lidt at spise, derefter generalforsamling.
Medlemskort til ny sæson kan købes, husk kontanter… vi slutter med at
bortlodde et medlemskort.

Kontakt til Stokkemarke Husholdningsforening:
Formand:
Næstform:
Kasserer:
Sekretær:
PR:

Karen Margrethe Clausen
Solveig Clausen
Irene Alstrøm
Birthe Johansen
Meggie Bertelsen

Priser m.v.
Medlemskort
Gæster		
Gratis kaffe til medlemmer

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

54
22
40
23
43

71
78
63
37
52

11
26
66
71
75

200.00 kr.
50.00 kr

32 mobil 51 31 95 26
38
64
91
92

Stokkemarke Husholdningsforening
Tur til Birkegårdens haver den 23.09.2021
Vi var i alt 38 medlemmer som stod på Skørringe Turistbusser henholdsvis i
Stokkemarke og Maribo.
Da alle var vel ankommet i bussen, startede turen med at formanden bød
velkommen og ønskede en rigtig god tur.
Ved Tappernøje rasteplads tog vi en lille kaffepause med kaffe/the og hjemmebagte muffins. Dejligt med formiddagskaffe.
Da vi ankom ca. kl. 12 ved Birkegårdens haver, spiste vi vores medbragte
fine smørrebrød og derefter gik vi på opdagelse i de fine haver. Der var henholdsvis den Japanske have, den Engelske have, Klosterhaven, Præriehaven,
Palmehaven og Permahaven (den selvforsynende have). Meget fine haver
alle sammen.
Alle medlemmer var henholdsvis mødt fra Stokkemarke, Maribo, Nykøbing,
Vesterborg, Bandholm, Søllested.
Efter at have set de mange flotte
haver, gik vi på besøg i den fine
butik, hvor man kunne købe alverdens fine sæber, blomster, glasting m.m.
Vi sluttede dagen af med kaffe og
fin lagkage.
På trods af, at det regnede noget
af tiden, var det en rigtig stor oplevelse og alle tog det med godt
humør.
Birkegårdens lille butik havde godt
salg og mange fandt små værtindegaver m.m.
Rigtig dejligt med så stor tilslutning til turen og tak til alle som
deltog.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Stokkemarke Husholdningsforening
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Politiet informerer
Politiet udgiver med mellemrum et lille skrift ved navn DIALogen. Det kan
ses på politiets hjemmesiden. Herunder er nogle enkelte uddrag.

Vi oplever, at svindlerne kontakter nogle borgere på sms, e-mail eller på telefonopkald og tilbyder ”hjælp” med overgangen fra NemID til MitID. ”Hjælpen” består ofte i, at de franarrer folk deres personlige oplysninger og bagefter ”hjælper” dem af med store beløb på borgernes bankkonti.
Politiet advarer kraftigt mod at afgive personlige oplysninger via links, man
har modtaget i sms’er og på e-mails.
Al kommunikation om MitID foregår udelukkende via e-boks eller på din netbank. E-mails, opkald og sms’er om MitID er derfor ikke troværdige. Heller
ikke selvom det ser ud, som om henvendelsen kommer fra din bank eller
Digitaliseringsstyrelsen.

Ældre borgere er målet for tricktyve.

Operativ Forebyggelse Syd

Den seneste tid har der været et stigende antal tricktyverier fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, hvor ældre borgere er blevet narret.

Indsatsen mod de utryghedsskabende elementer i bybilledet styrkes nu. Fire politifolk skal fremover arbejde
med knallertkørsel til ulempe, narkotika på offentlige
steder, musik til ulempe m.m.

Ofrene, der næsten alle er over 70 år, har på forskellig vis fået franarret
deres kontokort eller kortnummer og NemID ved at bedragere har kontaktet
dem og udgivet sig for at være fx fra banken eller politiet.
Eksempelvis blev en borger ringet op af en mand, der udgav sig for at være
fra Helsingør Politi. Han havde oplyst, at borgerens konto var ved at blive
hacket, og ”betjenten” anbefalede derfor borgeren at overføre sine penge
til en ”sikkerhedskonto”, så de ikke blev stjålet. Men det var lige, hvad der
skete, for manden, der, meget overbevisende, udgav sig for at være en betjent, viste sig at være en tyv.
Forholdsregler:
Der er heldigvis nogle forholdsregler man kan tage:
• Udlever aldrig hverken dankort, kode eller NemID til fremmede. Hverken
personligt eller over telefonen.
• Spørg altid om detaljeret legitimation (fulde navn, telefonnummer, evt.
tjenestenummer).
• Hvis du er bare det mindste i tvivl, så bed om et telefonnummer og sig,
at du vender tilbage. Så har du mulighed for at ringe til den myndighed
vedkommende udgiver sig for, for at undersøge om det kan være rigtigt.
Er du blevet udsat for et tricktyveri, skal du anmelde det til politiet og til dit
forsikringsselskab. Henvend dig til din bank og få spærret kort og konto,
hvis du har udleveret en af delene.
NemID bliver til MitID
Du har sikkert hørt om det nye MitID, der er en ny og mere sikker login til
selvbetjeningsløsninger, når du bevæger dig rundt på nettet. Udrulningen er
allerede begyndt, og det har svindlerne desværre opdaget.

Den 4. oktober styrkedes lokalpolitiindsatsen i den
sydlige del af kredsen. Det skete ved oprettelse af enheden Operativ Forebyggelse Syd (kaldet OFOR) med 4
polititjenestemænd, som i lighed med deres søsterenhed i Næstved skal arbejde med og styrke den lokale
Af sektionsleder
indsats mod utryghedsskabende elementer, såsom
Kent Edvardsen, Lovanvidskørsel, knallertkørsel til ulempe, narkotika på of- kalpolitiet Vordingfentlige steder, musik til ulempe, ungegrupperinger der borg og Nykøbing F.
skaber utryghed m.m.
Indsatsen sker i samarbejde med kontaktbetjentene for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommune. Herved sikrer vi en tæt kontakt til lokalmiljøet og de øvrige tætte samarbejdspartnere fra kommunen og regionen.
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TS Biler

- ALTID min. 40 biler
på lager MO

BILER
KØBES
KONTANT!

Managing Director

JP Air Tech · Skifervej 2 · DK-4990 Sakskøbing · Denmark
Phone: +45 54 95 00 25 · Fax +45 54 95 00 24
www.jpairtech.com

SE ALLE
VORES
BILER PÅ
www.ts-biler.dk

STEEN’S PLANTESKOLE
Stue- & Havecenter

Vestre Landevej 127 · 4951 Nørreballe
Vestre Landevej 95 · 4951 Nørreballe · Tlf. 5478 6969
www.ts-biler.dk

ARKITEKTGÅRDEN

DANSKE ARK

Mobil: +45 21 24 13 90
Mail: jp@jpairtech.com

TORKONTO
R
- SALG AF
NUMMERPL
ADER

• Alle former for
autoreparationer
• Køb og salg af biler
• Aircondition service
• Dækcenter
• Klargøring til syn
• Rudeskift og rep. af stenslag

Jørgen Poulsen

Tlf.: 54 78 93 29 · Giro 8 18 32 01

Stokkemarke Bageri
Anja & Tim Siegvardsen
Vestre Landevej 276
4952 Stokkemarke
tel : 5471 1029

Revisor

Østergade 21
4930 Maribo - DK
+45 54 78 29 69
ag@ag-arkitekter.dk
www.ag-arkitekter.dk
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Tættere på jul…
Efter et hektisk efterår, hvor valgspændingen omkring KV 21 er
ved at fortage sig, er næste store begivenhed den forstående
jul. Der er næsten ikke noget, der kan få mig i bedre humør end
tanken om julen, fridagene omkring højtiden, familietraditionerne,
den gode mad, de glade og forventningsfulde børn og ikke mindst
tanken om en juleaften med sang og gaver. Jeg har tit tænkt på,
hvordan det ville være ikke at fejre jul på første klasse, som nogle
mennesker udsættes for. Det kan være, at forskellige hændelser
har bevirket, at traditionen er blevet parkeret på grund af sygdom, uheld, arbejdsløshed, vagttjenester i forbindelse med job eller ligefrem en manglende invitation til at
fejre julen med familie, venner eller bekendte.

Maribo - tlf. 5478 31 00

Søndergade 30

ALT TIL KONTORET & VIRKSOMHEDEN

ARKIVERING/OPBEVARING • SKRIVEREDSKABER •
BELYSNING/MØBLER • IT-PRODUKTER • PAPIRVARER •
KANTINE/CATERING• AFTØRRING/RENGØRING •
EMBALLAGE & MEGET ANDET...

Julen kan være andet end hjerternes fest, hvis man skal kigge på statistikker over
antallet af hjemløse (i dag ca. 6.500), som ofte henvises til gadens kolde borddækning, hvor det kongelige porcelæn er udskiftet med papirservietter og rester fra
skrald. Det er ikke en situation, vi kan være bekendt i dette ét af verdens rigeste
lande, hvor få har for meget og færre for lidt, eller passer det udsagn ikke mere til
dagens Danmark?
Der er desværre nok noget om snakken. Velfærds Danmark er i dag langt fra tidligere tiders omsorg for hinanden, da tidens ræs mod egne goder åbenbart er kommet til at spille hovedrollen i de fleste menneskers liv, ligesom hensynet til egne
børns hverdag spiller en stor rolle. Man hører ofte, når forældre taler sammen, at de
nævner, at det eller det skal mit barn ikke mangle. Det virker som om, at ens egen
barndoms mangler bliver et parameter for, hvad vi som forældre skal præstere for
at give vores børn de allerbedste opvækstvilkår. Tanken har ofte strejfet mig i den
adfærd, jeg selv har udvist over for mine børn, og jeg er ikke bedre end alle andre
forældre – jeg går gerne gennem ild og vand for dem. Det gør jeg også gerne, selv
om de nu er voksne.
Tilbage står stadig den forestående jul, der kommer efter en valgkamp, hvor de
politiske vinde kan være ændret, men hvor forudsætningerne for at drifte Lolland
Kommune ikke er blevet væsentligt ændret. Den nye situation der kommer efter 1.
januar 2022, er for mit vedkommende ønsket om en fremtid, hvor vores borgere vil
kunne opleve en ændring i deres livsvilkår og livskvalitet. Mit ønske skal være, at
fred, fordragelighed, tillid, troværdighed og respekt bliver dyder, der vil præge vores
kommende nye år, 2022.
Jeg ønsker, at I alle og jeres nærmeste får en glædelig jul samt et lykkebringende nyt
år.

Eric Steffensen
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ApS

OPGAVER VI LØSER
- Boliginstallationer
- Kontorinstallationer
- Industriinstallationer
- Industriservice
- Kommunikation, tele
& data
- Tyverialarmer og adg
angskontrol
- Ventilation og varmean
læg
- Belysningsanlæg
- Tavlemontage
- El-dokumentation
- PLC styringer

hatten.dk

BYG OM. BYG TIL.
VEDLIGEHOLD.

Tlf. 54 78 31 88

- mod rust
4930 Maribo
54 75 76 77
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DIT LOKALE BYGGEMARKED
PÅ LOLLAND

GÅRDBU TIK - VINGÅRD
F R EM V I S N I N G
GÅRDBU TIK - VINGÅRD
GÅRDBU TIK - VINGÅRD
F R EM V I S N I N G
F R EM V I S N I N G

STARK Maribo

C. E. Christiansens Vej 8 • 4930 Maribo • Tlf. 5478 1988

Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828
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Lailas
Loppemarked
Nystedvej 32 - Maribo

40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

6.00 - 17.00
9.00 - 14.00
Lukket
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// Stokkemarke Pensionistforening ...

Stokkemarke Pensionistforening
Arrangementer i foråret 2022

// Stokkemarke Pensionistforening ...

Stokkemarke Pensionistforening
Alle medlemmer indbydes herved til

Ved forårets arrangementer er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de
herunder nævnte aktiviteter:
11. jan. kl. 14.00
Biografbesøg.
Film: Magrethe den I af Danmark.
Fælleskørsel, Vi mødes bag ved Kulturhuset på parkeringspladsen kl. 14.00
og samer de medlemmer op, der ikke har bil.
Medlemmer der ikke kan have flere i bilen kører direkte til Søllested bio.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde, også fordi billetterne til bio derved
bliver billigere.
25. jan. kl. 14.00
Musikalsk underholdning.
Husmandsorkesteret kommer forbi og underholder med sang. Vi synger
med.
8. feb. kl. 14.00
Banko.
22. feb. kl.13.00
Fastelavn.
Per Jacobsen spiller op, musik og dans.
Medbring: mad, godt humør, tallerken. bestik og glas.
Foreningen er vært ved: Drikkevarer og kaffe med fastelavnsboller.
Pris: 25,- kr.
8. marts kl. 14.00.
Birgit Bjerre og Ole Fornix fortæller fra en af deres rejser.
Vietnam fra nord til syd, bl.a. om en cykeltur på 60 km langs Mekongfloden,
besøger Saigon, Hoi An og Hanoi. Er på bjergvandring og cykel i bjergene
omkring Sapa tæt på Kinas grænse.
22. marts kl. 14.00
Generalforsamling.
Mere i beboerbladet til marts
Vel mødt, bestyrelsen

Julefrokost 2021
Tirsdag den 14. december kl. 12.30 i Kulturhuset
Julemenuen kommer i år fra Dannemare:
Sild, fiskefilet, Grønlangkål, ost og Ris á la mande.
Foreningen er vært ved drikkevarer, kaffe og juleknas.
Underholdning:
•
•

fællessang
Amerikansk lotteri  

Prisen pr. person er 250,- kr.
Tilmelding til Annelise Kistrup tlf. 42321236 senest den 6. december.
Husk tallerken og bestik.
Vel mødt
Bestyrelsen

Pensionistforeningens bestyrelse
Ivar Eliassen
Inga Rasmussen
Kirsten Vammen
Niels Mathiassen
Max Broms
Annelise Kistrup

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

54
29
30
60

71
65
58
74

21
25
76
13

13
19
92
55

tlf. 42 32 12 36
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// Plejecentrets Venneforening .../// Flagalle ...

Stokkemarke Plejehjems Venneforening
Har afholdt ekstraordinært generalforsamling 9. november 2021 på grund af
nedlægningen af foreningen.

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

Det sker i Stokkemarke!
Lørdag den 27/11 kl. 16.00: Juletræstænding med forudgående gudstjeneste. (Side 35 og kirkebladet)
Søndag den 12/12 kl. 14.00: Juletræsfest (side 16)

Vi må erkende at vores tid som venneforening er slut.

Tirsdag den 15/12 kl. 19.20 og følgende 2. tirsdage i måneden: Syng
sammen i kirken (kirkebladet)

Vedtægterne er ikke mere foreneligt med centrets formål, da det er et lukket
center. Så formålet med Venneforeningen kan ikke indfries.

Søndag d. 9. januar kl. 11.00: Gudstjeneste med efterfølgende Helligtrekongerfest i Kulturhuset. (Kirkebladet)

Derfor nedlægges Venneforeningen.

Mandag den 10/1 kl. 09,30 - og derefter 29/1, 14/2 og 26/2: Legestue i
Præstegården. (kirkebladet)

18 medlemmer deltog i mødet og alle var enige om foreningens ophør pr. 31
december 2021.

Torsdag d. 13. januar kl. 18.00: Fællesspisning i hallen - Gule Ærter (side
5)

For bestyrelsen
Lise Andersen

Flagalleen opsættes i 2022:
17. april

1. påskedag

16. april

Dronningens Fødselsdag

26. maj

Kronprinsens fødselsdag

5. juni

Pinsedag

5 juni

Grundlovsdag

Sept.

Høstfest

Torsdag d. 10. februar kl. 18.00: Fællesspisning i hallen - Hønsekødsuppe
med tarteæetter (side 5)
Torsdag d. 10. marts kl. 18.00: Fællesspisning i hallen - Bøf med løg (side
5)

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
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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

Den 25/11 til
den 12/12
i NørregadeTeatret

