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Tlf: 20 91 19 48
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Deadlinie for materiale til næste blad, juni 2022 er den 15. maj.
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// Sognets Spiseklub

Det går jo godt ?
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Sognets Spiseklub

Jamen det går jo godt, så hvorfor spørgsmålstegnet i overskriften.
Jo, intet er jo udelukkende godt. Beboerbladet har fået en ny annoncør siden
sidst (Hannes kreative værksted på side 18), men vi har også mistet den
ene bagsideannonce.
På generalforsamlingen i marts vil bladets formand og kasserer fortælle
om en økonomi, der grundlæggende er god, men ikke er så god som tidligere, bl.a. på grund af stigende trykudgifter og så fordi vi mangler bagsideannoncen.
På generalforsamlingen vil formanden ikke kunne gentage sin snart mangeårige påstand om en stabil bestyrelse. Annoncesælgeren, webredaktøren og
kasssereren går nemlig af. Nu ved deadline den 13/2 ser det dog ud til, at
bestyrelsen på generalforsamlingen kan præsentere et forslag til en ny bestyrelse med alle poster besat. Så helt galt er det alligevel ikke.
Nogle af os så en god mulighed i samarbejdet i landsbyklyngerne. Men indtil
videre er det ikke rigtig kommet i gang. Der har været et par møder, men der
er ikke truffet væsentlige beslutninger. Samarbejdets muligheder ser ud til
at være oversolgt, men den gode nyhed er, at samarbejdet er etableret, og i
fremtiden forhåbentlig vil kunne medføre noget godt.
Skrankepaveri er ikke nyt, men Lolland kommune kunne godt gå hen og tage
førstepræmien, bl. a. på en sag om en tilflytters frie lægevalg. Det frie lægevalg indebærer, at man frit kan vælge læge indenfor en grænse på 15 km,
når man skifter bopæl. Man kan også vælge en læge længere væk end 15
km - også selv om lægen har lukket for tilgang, hvis lægen accepterer den
nye patient.
Det er jo godt. Men vores tilflytter ville vælge lægen i Stokkemarke, som har
lukket for tilgang af nye patienter. Lægen accepterede dog den nye patient
ud fra en holdning om, at når en flytter fra og en flytter til, så ændrer det
ikke belastningen.
Men nej! Man kan vælge en læge med ”lukket for tilgang” længere væk end
15 km, men ikke lægen een km. væk. Så vores tilflytter skal nu vælge en
læge i Maribo.
Det udstiller et frihedsbegreb som frit lægevalg stillet overfor overdrevet
bureaukrati, og gør friheden til en ren farce.

Kl. 18.00 MAR 15/3 Bøf med løg og mormor salat
Kl. 18.00 APR 21/4 Farseret mørbrad
Middag kaffe og kage 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Stokkemarke Vandværk
afholder generalforsamling onsdag den 30/3 kl. 1900 i Stokkemarkehallens cafeteria.
Formel indkaldele til generalforsamlingen sker ved annoncering i
Folketidende mindst 14 dage før generalforsamlingen.
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// Steen’s Planteskole ....

// Steen’s Planteskole ....

Steen´s Planteskole forventer en stor sæson
Tekst og Foto: Mette Bacher
Denne morgen, en lørdag midt i februar, er Dorthe
Blumensaadt i fuld gang med at binde snitblomster. Den står på buketter i smukke farver og forskellige størrelser, for det er blevet et stort hit, at
”trække” sin buket i automaten, som står ved indgangen til selve planteskolen i Nørreballe, og automaten har åbent 24-7, så nu har farmand ingen
grund til undskyldninger om at købe en flot buket
med hjem døgnet rundt, hvis han vil glæde lillemor
eller hvis ungkarlen skal til en date og gøre et vist
indtryk på en, måske kommende, kvinde i hans liv.
Hos Steens PlanteDorthe Blumensaadt med en
skole er der buketter i af de buketter, som sælges
forskellige prisklasser,
fra blomsterautomaten
og det skal lige med, at
bor man i området af Maribo, så er der desuden
en mulighed for at gå til blomsterautomaten i
domkirkebyen, hvor der også altid fyldes op med
de flotteste buketter for enhver smag. Således er
der to automater at passe for Dorthe, Anders og
deres medarbejdere.
Planteskolen fejrede
50 flotte år i 2021,
idet forældrene åbnede planteskolen i
1971. To år forinden
Sådan ser blomsterautoma- var Steen kommet
ten ud på Steen´s Plante- til Nørreballe fra
skole, og her kan der købes Sydsjælland, og hustruen var i forvejen
buketter døgnet rundt
fra byen mellem
Stokkemarke og Maribo, så det blev til et livsværk for de to, hvor deres børn flere år senere
overtog butikken med Dorthe og bror Anders,
som ansvarlige. - Vores søster, Birthe arbejder
her også. Vores far kan slet ikke holde sig
væk, så han er her hver eneste dag, men han
har heller ikke så langt til planteskolen, da
han bor lige ved siden af, fortæller Dorthe BluDorthe Blumensaadt er 2. genemensaadt.
ration i Steen´s Planteskole
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Som alle andre virksomheder har også Steen´s Planteskole i Nørreballe
mærket alvoren i det næsten halvandet år den nye udfordring, Coronaen,
bragte os. Således blev alle store planteskoler i området pludselig lukket af
myndighederne fra den ene dag til den anden. Også selvom det ikke var en
hel korrekt manøvre, fortæller Dorthe Blumensaadt. De fik senere medhold
i, at de ikke havde foretaget sig noget forkert, og dermed kunne de, som
andre virksomheder arbejde videre ud fra de restriktioner og retningslinjer,
som gang på gang blev udstukket og ændret af myndighederne.
Heldigvis er alle restriktioner for længst
ophævet, og derfor kan personalet hos
Steen´s Planteskole se frem til en stor sæson. - Og ja, nu er folk begyndt at ”vågne
igen”, siger Dorthe med et skævt smil, og
henviser til at det så småt er tid for læggekartofler. - Så længe folk kan grave i jorden,
kan de plante, og ellers regner vi med at
få det helt store rykind til marts og ikke
mindst i påsken. Foreløbig er der nok at se
til med buketter og indendørs planter, løg
og frø, og om nogle uger skal der arbejdes
med at bygge på det store udendørs areal,
som de mange kunder, der har handlet hos
Steen´s Planteskole kender, og kan bruge
meget tid på.
Det er muligt at købe meget
Planteskolen i Nørreballe er ikke ”bare”
planter og blomster. Således er der også rig andet, end blomster, og her ses
et udbud af påsketing
mulighed for at købe gaver, som vin og ting,
små som store, til interiør. Men de seneste
to år er det blomsterautomaterne, der satses meget på, slutter Dorthe Blumensaadt, der til sommer har været i planteskolen i 27 år.

Folk er godt i gang
med at købe læggekartofler, fortæller
Dorthe Blumensaadt
til Stokkemarke Beboerblad
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// Beboerforeningens generalforsamling ... /// Beboerbladets generalforsamling

// Brugsen i Stokkemarke ....

Stokkemarke

Beboerforeningens generalforsamling
Stokkemarke Beboerforening afholder generalforsamling
den 30. Marts 2022 kl. 19.00
i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke med flg. dagsorden:

Der indkaldes til generalforsamling i Stokkemarke
Brugsforening tirsdag d. 19. april 2022 kl. 19.00 til
afholdelse i Stokkemarkehallen.

1.

Valg af 2 stemmetællere

2.

Valg af dirigent

3.

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

Dagsorden:

4.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

5.

Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen

6.

Indkomne forslag

7.

Valg af bestyrelse og 1 suppleant

1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag (skal skriftligt være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
På valg til bestyrelsen er:
		
Egon Jacobsen (modtager ikke genvalg)
Solveig Clausen (modtager genvalg)
		
Birthe Jensen (modtager genvalg)
		
Laust Larsen (modtager ikke genvalg)
På valg som suppleant:
		
Jan Berthelsen
7. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
P.S. Efter generalforsamlingen vil brugsen servere et let traktement.
Billet kr. 25,- til dette fås ved henvendelse til kassen.

På valg til bestyrelsen: Solveig Clausen, Kaj Andersen og John Rasmussen
På valg som suppleanter: Laust Å. Larsen, Stig Andreasen
8.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
På valg som revisor: Palle Rasmussen

9.

Eventuelt, herunder bestyrelsens planer for det kommende år.

Den gældende vedtægt findes på stokkemarke.dk. Eller kan fås ved henvendelse
til bestyrelsen.
Bestyrelsen

Beboerbladets generalforsamling
Stokkemarke Beboerblad afholder ordinær generalforsamling
den 30. Marts 2022 kl. ca. 19.30
i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke med flg. dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet fremlægges
Valg: 2 medlemmer af bestyrelsen for 2 år, kasserer for 1 år samt revisor for 2 år.
Indkomne forslag
Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Stokkemarke Beboerforenings generalforsamling.
Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerblad

Efter generalforsamlingerne er foreningerne vært ved et par stykker smørrebrød og en øl/vand.

9

10

// Keldernæs og omegns Beboerforening ....

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Arrangementer
Marts, april og maj 2022

// Keldernæs og omegns Beboerforening ...

Keldernæs og Omegns Beboerforening – Godthåbsvej 7, Keldernæs

Det sker i marts

ønsker at anskaffe en hjertestarter med det formål både at redde menneskeliv - men også ved
hurtig indsats at forbedre livskvaliteten for dem,
der bliver ramt af hjertesvigt.

Torsdagsaftener starter den 3. marts kl. 19.00, og igen den den 17. og
31. marts

Hjertestarteren vil blive ophængt udvendigt på
beboerhuset, så den er let tilgængelig.

Lørdag den 12. marts kl. 10.00 gåtur, igen den 26. marts. Vi mødes ved
beboerhuset.

En hjertestarter (som vist på billedet) koster
ca.18.500 kr.

Torsdag den 24. marts kl. 19.00 Banko
25 spil, 5 plader 50,00 kr. inklusiv kaffe og kage, ekstra plade 10,00 kr.

Bestyrelsen for beboerforeningen har besluttet:

Det sker i april
Torsdagsaften afslutning den 7. april kl. 19.00
Lørdag den 9. og lørdag den 23. april gåtur kl. 10.00 fra beboerhuset
Søndag den 24. søndagsfrokost kl. 13.00
2 slags sild, æg og tomat, fiskeanretning, flæskesteg med tilbehør, lun leverpostej m. bacon og champignon, ost og kaffe.
Pris 85,00 kr. Tilmelding senest den 19. april til Ruth tlf. 20327418

Det sker i maj
Onsdag den 4.maj kl. 14.00 starter cykeltur
Igen den 18. maj, vi mødes ved Beboerhuset Godthåbsvej 7
Alle kan deltage, både alm. cykel og elcykel
Tirsdag den 31. maj kl. 10.00 tur til Nyord ved Møn
Vi mødes ved Beboerhuset kl. 10.00, der bliver arrangeret fælleskørsel
Tag frokost og kaffe med.
Tilmelding senest den 24. maj til Ruth tlf. 20327418
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•

at foretage en indsamling i området til at dække indkøbet af hjertestarteren

•

at dække løbende udgifter til hjertestarteren

•

at etablere et kursus i brug af hjertestarter for alle interesserede

Bestyrelsen vil være taknemmelig for alle tilskud.
- I kan indsætte et beløb på beboerforeningens konto: Reg. Nr. 0693 Kontonummer: 2892110178 eller
- mobilpay 6051 5965 (kassererens konto).
Endvidere er der mulighed for at betale et beløb direkte til formand Aage
Andersen, Vagn og Hanne Christensen, Lisbeth eller sekretær Ruth Bak –
alle fra bestyrelsen.
Har du spørgsmål så kontakt formand Aage Andersen på telefon 54 71 12
50
Vi modtager med glæde og taknemmelighed dit tilskud.
Bestyrelsen

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 Plejehjems Venneforening ....

Stokkemarke Plejehjems Venneforening
gennem 30 år
I sidste ”Stokkemarke Beboerblad” kunne man læse at Foreningen Stokkemarke plejecenters venneforening var nedlagt, idet plejecentret nu er blevet
til et lukket center, hvilket vil sige, at frivillige og gæster ikke længere har
den samme frie adgang til plejecentret og dets aktiviteter som tidligere. Årsagen er, at de ældre på plejecentret er dårligere fungerende end tidligere,
og derfor ofte har mere ulempe end gavn af frivilliges besøg og aktiviteter.
Venneforeningen blev dannet i den bedste hensigt. Der blev holdt stiftende
møde på det daværende alderdomshjem ”Aldersro” Vestre Landevej 199,
mandag d. 7. januar 1991. Initiativtagerne var bl.a. Hedvig Christensen,
Carlo Hansen og Peder kistrup. Hedvig Christensen blev valgt som formand
og blev i denne position indtil hendes død.
Foreningens formål var at knytte plejehjemmet og lokalsamfundet tæt sammen til fælles gavn og glæde.
Det blev hurtigt en forening med mange medlemmer som aktivt gik ind i det
frivillige arbejde med at give en hjælpende hånd, når der var behov, arrangere fester, udflugter, sangeftermiddage og bare være der, når der var lyst og
mulighed. Der var altid kaffe på kanden og beboere der havde behov for en
snak og hygge.
Det blev starten på et langvarigt og godt samarbejde mellem plejecentret
og venneforeningen. 1.oktober 1995 var det Nye plejecenter på Toftevej klar
til indflytning. Det blev et åbent center som betyder at faciliteter i huset er
åbne for alle i lokalsamfundet. Det gav helt nye muligheder for samvær og
fælleskab.
Her var et skønt terapilokale med en faguddannet vejleder, træværksted
med lækre maskiner og masser af plads til at holde fester, motionere med
gymnastik, stoledans osv. Der var så mange gode initiativer og ideer.
Der blev holdt fester, udflugter, julebasar, påskebasar …. alle stod sammen
fra start til slut. ALLE var velkomne til at deltage og det blev benyttet.
Da alt det startede, var det forholdsvis friske ældre der boede på centret. De havde
overskud til utroligt mange ting. Det var tider med fest og farver. Venneforeningen,
frivillige og centerleder planlagde nu alle aktiviteter som arrangementer, gymnastik,
bankospil, bagning af pandekager / æbleskiver gåture og alt det som personalet
ikke mere havde tid og overskud til blev udført af foreningen og frivillige.

// Stokkemarke Plejehjems Venneforening ....

Sådan er det desværre ikke mere. I dag holdes ældre længst muligt i eget
hjem. Der er nedlagt plejecentre, mens hjemmepleje og hjemmesygepleje
er opnormeret. Det har betydet, at beboerne gradvis er blevet dårligere. Nu
er centret ændret til lukket center. Terapien og beskæftigelsesterapeut blev
fjernet. Træværkstedet lukket og fælleskab med folk udefra blev mindre og
mindre.
I dag tåler beboerne ikke så meget. De er meget svage når de kommer på
centret. De magter ikke mere, at der er uro i huset. Nogle bliver utrygge
angste og vandrer rastløse rundt. Det kan tage lang tid at skabe tryghed
igen så beboerne kan finde hvile og der falder ro på. De har ”kun” kræfter
og behov for små grupper, helst en til en.
Derfor kan foreningens medlemmer ikke mere deltage i aktiviteter og arrangementer og foreningens medlemmer kunne ikke længere udfylde formålsparagrafen.
Efter lange overvejelser valgte Stokkemarke Plejehjems Venneforening at
sige stop. Foreningen blev nedlagt pr. 31-12-2021 og aktiviteter planlægges
og udføres nu af plejehjemsleder Jette Rasmussen, personalet og enkelte
frivillige.
Et trist farvel til en forening, som blev skabt for at give bedre livskvalitet til
ældre, men som på godt og ondt er blevet offer for samfundets udvikling.
Herunder et foto af Aldersro, som blev bragt i Folketidende i forbindelse
med omtale af foreningens oprettelse.
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// Kør med bænken....

// Stokkemarke Badmintonklub ....

”Kør Med Bænken” i Stokkemarke
”Kør Med Bænke” er bænke, der er opsat for at fremme samkørsel. Bænkene kaldes også ”blafferbænke”. Der er opsat en ”Kør Med Bænk” i
Stokkemarke. Den er placeret ved Brugsen.
Ideen er at fremme samkørsel. Skal du for
eksempel til Maribo, så kan du sætte signalet og vente på, at en bilist stopper og tager
dig med. Er du bilist, bør du kigge, når du
kører forbi ”Kør Med Bænken”. Er der en,
der skal samme vej som dig, så kan du jo
lige så godt tage vedkommende med.
”Kør Med Bænken” er - som navnet antyder
- en bænk. Men ved bænken er en form for
signalanlæg med skilte til bl.a. Nakskov,
Maribo og Søllested. Skiltene er normalt
skjult i en stander, men det er meget enkelt
at trække et skilt frem, og låse det, så forbipassserende kan se det, og dermed hvor du skal hen.
Og når du så alligevel sidder og venter, så er der i standeren monteret
et stik, så du kan oplade din mobiltelefon. Strømmen kommer fra en
solcelle i toppen af standeren.

”Kør Med Bænkene” er oprettet
med støtte fra bl.a. REEL (REn
Energi Lolland) og Interreg ØKS.
Vi i Stokkemarke kan støtte projektet ved at bruge muligheden,
og ved at tage andre med, som
bruger tilbuddet.

Stokkemarke Badmintonklub
afholder ordinær generalforsamling
mandag d. 4. april 2022 kl. 20.00
i Stokkemarkehallens Lokale
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før.
Vi søger bestyrelsesmedlemmer, så vi håber på
god opbakning til klubben
Med venlig hilsen
bestyrelsen
Spiseklubben (herunder) holder skruen i vandet, men coronaen er stadig
et problem. Den 10. februar var der 36 personer til gule ærter i Stokkemarkehallens festlokale.
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Annonce ...

// Konfirmanderne fra 1961 ...

Hanne’s kreative
værksted
Mange malerier og lopper
Åben efter aftale på
tlf. 2045 1374

Kom og kig

Birketvej 219, Keldernæs

Konfirmanderne fra 1961
Knud Erik Knudsen fra Slagelse spurgte i sidste Beboerblad til personerne
på konfirmationsbilledet for 1961.
Det er bemærkelsesværdigt, at der i 1960’erne var omkring 30 unge på et
konfirmationshold, men tiderne er skiftet. Klaus Christensen er med på billedet, og kan sætte navne på de fleste.

Her er der plads til din annonce i Stokkemarke Beboerblad.
Den koster 450 kr. om året
(4 udgivelser)
Hestepension, Maria Wendelboe, Tlf 60166660

Hems
Mobil: +45 20245306
info@hemsoebroderi.dk

Broder
& Garn

Web: hemsoebroderi.dk

JAN’s AUTOSERVICE
Øverst fra venstre er det Erland Madsen, Knud Erik Knudsen, Per Jørgensen,
Flemming Steen Larsen, Finn Fornits, Helge Raahauge, Carsten Jensen, Kurt
Larsen, Kaj Hansen og Klaus Christensen.
Midten fra venstre: ukendt, Ulla Skovgård, Inge Hansen, Jette Jørgensen, Birthe Mogensen, ukendt, Anette Clausen, Anne Jensen, Kæthe
Pedersen,ukendt.
Nederst fra venstre: Kurt Jørgensen, Jens (efternavn ukendt), Kirsten Kudsk,
Birthe (efternavn ukendt), Else Larsen, ukendt, Provst Davidsen, ukendt, Søren Fornits, Torben Jørgensen og Torben Pihl.
Kun 3 af konfirmanderne bor stadig i området, nemlig Anne Jensen, Kurt
Jørgensen og Klaus Christensen.
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// Stokkemarke Husholdningsforening ...

// Stokkemarke Husholdningsforening ...

Stokkemarke Husholdningsforening
Program forår 2022
31. marts. Kl. 19.00 - Therese Christiansen

Stokkemarke Husholdningsforening
Hermed indkaldelse til den årlige

GENERALFORSAMLING

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.

Vi starter som vanlig med lidt at spise, derefter generalforsamling efter
vedtægter og dagsorden.

28. april kl. 19.00 Generalforsamling.

Kære medlemmer.

Vi starter som vanlig med lidt at spise, derefter generalforsamling.

Til vores generalforsamling i år, er der 2 bestyrelsesmedlemmer der
træder ud efter mange år. Vi mister også en suppleant og en revisor
skal vælges.

Medlemskort til ny sæson kan købes, husk kontanter… vi slutter med at
bortlodde et medlemskort.

Den 27. januar havde Husholdningsforeningen besøg af Winnie Gluud. Vi var
ca. 33 damer forsamlet til at høre hende fortælle om alternative behandlinger.
Dette gjorde hun meget levende og interessant. Vi hørte om anvendelse af
planter og vores anatomi.
Tak for en lærerig aften.

Kontakt til Stokkemarke Husholdningsforening:
Karen Margrethe Clausen
Solveig Clausen
Irene Alstrøm
Birthe Johansen
Meggie Bertelsen

Priser m.v.
Medlemskort
Gæster		
Gratis kaffe til medlemmer

Vi håber at med dette lille skriv at I vil tænke over om dette kunne
være noget for Jer.
Bliver vi for få i bestyrelsen hvad så med foreningen?

Winnie Gluud på besøg

Formand:
Næstform:
Kasserer:
Sekretær:
PR:

Den 28 April 2022 kl. 19.00 i Kulturhuset

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

Hilsen den nuværende bestyrelse

Endnu et pletskud fra
Lønning Christoffersen
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Annonce ...

Annonce ...
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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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ApS

Maribo - tlf. 5478 31 00

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

Tlf. 54 78 31 88
Søndergade 30

- mod rust
4930 Maribo
54 75 76 77

ALT TIL KONTORET & VIRKSOMHEDEN

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

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
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
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828
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// Stokkemarke Pensionistforening ...

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

Stokkemarke Pensionistforening
Bestyrelsen håber rigtig mange vil møde op til

Generalforsamling
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 14.00
Generalforsamlingen starter efter kaffen
Dagsorden

BYG OM. BYG TIL.
VEDLIGEHOLD.
DIT LOKALE BYGGEMARKED
PÅ LOLLAND
STARK Maribo

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

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

1.
2.
3.
4.
5.

6.00 - 17.00
9.00 - 14.00
Lukket

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden
Foreningens reviderede regnskab fremlægges.
Bestyrelsesforslag herunder kontingentfastsættelse og indkomne
forslag
Kontingent foreslås fastsat til 100,- kr.
Med baggrund i antallet af medlemmer der møder op, forslår 		
bestyrelsen at reducere antallet af møder til 1 gang om måne		
den f.eks. hver anden tirsdag i måneden.
Eventuelle andre forslag modtages gerne.
Valg af kasserer
Valg af 1 bestyrelsesmedlem plus 1 suppleant
Valg af revisor plus 1 suppleant
Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning,
måske lidt erstatning for julefrokosten.

Lailas
Loppemarked
Nystedvej 32 - Maribo

40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

Tilmelding til spisning kan ske daglig efter kl. 9.00 fra den 14. marts
til den 18. marts til Annelise Kistrup på telefon 4232 1236.
Husk tallerken, bestik og glas.
Tilmelding via telefonsvarer godkendes ikke.
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// Cykel- og gåture .../// Flagalle ...

// Det sker her i Stokkemarke... /// Nørkleklubben ...

Stokkemarke Pensionistforening
Arrangementer i foråret 2022
Ved forårets arrangementer er der kaffe og hyggeligt samvær foruden de
herunder nævnte aktiviteter:
8. marts kl. 14.00.
Birgitt Bjerre og Ole Fortnix 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.

Det sker i Stokkemarke!
Torsdag d. 10. marts kl. 18.00: Fællesspisning i hallen - Bøf med løg (side
5)
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00: Syng sammen i kirken (kirkebladet).
Onsdag d. 30. marts kl. 19.00: Stokkemarke Beboerforenings og Beboerblads generalforsamlinger (side 9)
Torsdag d. 21. april kl. 18.00: Fællesspisning i hallen - farseret mørbrad.
(side 5)
Tirsdag d. 19. april kl. 19.00: Brugsens generalforsamling (side 8)
Mandag d. 25. april kl. 18.30: Cykel- og gåture starter igen (side 27)
Søndag d. 5. juni kl. 11.00: Konfirmation i Stokkemarke Kirke (kirkebladet).

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

Mandag d. 6. juni kl. 11.00: Gudstjeneste i præstegåreshaven med efterfølgende gril (kirkebladet).

13
19
92
55

tlf. 42 32 12 36

SUF

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.

Flagalleen opsættes i 2022:
17. april

1. påskedag

16. april

Dronningens Fødselsdag

26. maj

Kronprinsens fødselsdag

5. juni

Pinsedag og konfirmation

5 juni

Grundlovsdag

Sept.

Høstfest

Cykel og gåture - Cykel og gåture
Så tager vi cyklerne frem og traveskoene på igen.
Vi håber vejrguderne vil være med os i år.
Start dato: mandag den 25. april 2022 kl. 18.30 ved Klubhuset.
Kom og vær med og oplev naturen og fællesskabet
Lise Andersen
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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

