STOKKEMARKE
sogns kirkeblad
marts - april - maj 2022

Legestuen har nu kørt i godt et halvt år, og det går godt med den.
Katrine Søtbæk har været dens drivkraft, imens undertegnede har
været sygemeldt og endda udvidet åbningstiden, så der ikke kun
er legestue den sidste lørdag i måneden, men også den anden
mandag. Så en stor tak skal lyde til Katrine og husbond Mikkel
Søtbæk, for at engagere sig i legestuen.
Drømmen bag legestuen er at skabe netværk og relationer for
mennesker i lokalområdet, der har lyst til at lære andre at kende.
Her kan såvel små som store børn få gode legetimer og kontakter
til legekammerater, og her kan forældrene møde andre forældre,
der har valgt netop denne skønne egn, som deres hjem. Har man
ingen børn eller børnebørn at stille op med, må man også komme
til legestuen som par eller enlig voksen. Her er alle velkomne, der
kan lide hyggelige timer.
Har man lyst til at hjælpe i legestuen, måske kan du fortælle historie eller bygge huler eller noget tredje, så ring til præsten og
aftal nærmere. Eller vil du donere legetøj, brætspil, materialer til
kreativitet eller ??, er man meget velkommen til at komme og aflevere det i præstegården.

Vi ses til legestue i Stokkemarke. Venlig hilsen Stokkemarke Menighedsråd og Sognepræst Laura Håkansson

Syng Sammen i Stokkemarke Kirke
Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Vi slutter sæsonen af den 15. marts kl. 19.00-20.30.
Vi synger sammen fra højskolesangbogen hver med sit
næb. Tak for mange gode sangaftener denne vinter.

Påske
Påsken kaldes ofte for kirkens vigtigste højtid. Dette skyldes, at i påsken genfortælles kernen i kristendommen, nemlig at Gud af kærlighed til mennesket
bruger sig almagt og herlighed til at gå ind i menneskets sårbarhed og mørke.
Det gør han ved selv at blive et menneske, der dør for sine fjenders hånd forladt af sine venner. Det menneske var Jesus, Guds søn. Og da hans venner går
ud til graven for at salve hans døde legeme, er han væk. Og en engel fortæller
dem, at den korsfæstede er opstået fra de døde, men at de skal se ham igen.
Og dét er kristendommen: At vi skal leve livet i Kristus og engang se ham igen.
Rigtig glædelig påske!

Legestue i Stokkemarke Præstegård
Mandage kl. 9.30-12.30: D.14 marts, d. 11 april, d. 9. maj
Lørdage kl. 9.30-14.00: D. 26 marts, d. 30 april, d. 28 maj
Medbring 1 madvare til fælles frokostbord ellers gratis at
deltage. Ingen tilmelding – kom og gå, som det passer jer.

Pinse
I år bliver der virkelig fest til pinse, hvor vi skal holde pinsegudstjeneste og fejre
konfirmation på samme tid – der er plads til alle, der vil med i kirken!
2. pinsedag forsætter vi succesen fra sidste år med friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Efter gudstjenesten griller vi pølser og brød og nyder formiddagen sammen. Alle er velkomne, der er ingen tilmelding.
Se kirkens facebook, youtube og dagspressen for nærmere information i ugen
op til påske og pinse

Gudstjenesteliste for
marts - maj 2022
MARTS
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d.
d.
d.
d.

6 marts kl. 11.00
13 marts kl. 9.30
20 marts kl. 11.00
27 marts kl. 9.30

APRIL
Søndag d. 3 april kl. 11.00
Palmesøndag d. 10 april kl. 9.30
Skærtorsdag 14 april kl. 11.00
Langfredag 15 april kl. 9.30
Påskesøndag 17 april kl. 11.00
2.påskedag 18 april kl. 9.30
Søndag d. 24 april kl. 16.00
MAJ
Søndag d. 1. maj kl. 19.00
Søndag d. 8. maj kl. 11.00
Bededag 13 maj kl. 9.30
Søndag d. 15 maj kl. 11.00
Søndag d. 22 maj kl. 9.30
Kristihimmelfarts dag 26 maj kl. 11.00
Søndag d. 29 maj kl. 9.30
JUNI

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 papirarbejde i forbindelse med fødsel,
faderskab, dåb, vielse o.lign. Kontoret kan ofså sætte én i forbindelse
med en præst, hvis man har uopsætteligt 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.

Menighedsrådet
Formand: Birthe Johansen, Sursvej 2,
4952 Stokkemarke, tlf. 23 37 71 91,
e-mail: www.7639@sogn.dk

Kontaktperson: Bodil Sommer Kjær
Pinsedag 5 juni kl. 09.30 m. konfirma- Tlf. 52 92 55 37
tion
Kirkeværge: Flemming Christensen
2. pinsedag 6 juni kl. 11.00 i præste- tlf. 61 54 71 68
gårds-haven
Gudstjeneste på STOKKEMARKE PLEJECENTER kl. 14.15
d. 14 marts, d. 4 april, d. 9 maj

Kirkebilen

Bestilles forud hos Skørringe Busser
på tlf. 54 60 80 12

