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Leder
Jamen, kan det være rigtigt?
Den overskrift lige nu står naturligvis over historien om menighedsrådet og
præstens afgang.
Laura Håkansson var en vellidt præst i Stokkemarke, og mange var glade
for med hende at have præstegården beboet. Bomben sprang, da hun søgte
om, og fik bevilget, ”forlagt tjeneste”. Hun angav menighedsrådet som årsag, og da borgere i byen og Folketidende begyndte at grave i sagen, var det
en trist historie, der dukkede op.
Et menighedsrådsmedlem har gjort Folketidende opmærksom på, at en sag
altid har to sider, og brugte lejligheden til at fortælle noget mindre pænt om
Laura Håkansson.
Og en sag har som regel mindst to sider. Men da der kom oplysninger om,
at arbejdstilsynet har udstedt påbud om at skabe et godt arbejdsmiljø, stod
det klart, at samarbejdet mellem præst og menighedsråd fejlede noget. Oplysningen om, at menighedsrådet nægtede at medvirke til en professionel
ledet konfliktløsning, fik pilen til at pege på menighedsrådet.
Desværre er det ikke en enkeltstående sag. Overraskende mange menighedsråd har oplevet konflikter mellem præst og menighedsråd. Hvorfor
mon? Kan det være menighedsrådenes opbygning, der bærer en del af skylden.
Menighedsrådene har betydelige kompetencer. For eksempel er det menighedsrådet, der ansætter kirkens personale (undtagen præsten), d.v.s.
graver, kirkesanger, organist m.fl. Menighedsrådet bliver derfor personaleadministratorer (arbejdsgivere). Menighedsrådet skal vælge en ”kontaktperson”, som forestår administrationen af personalet, herunder MUS samtaler,
arbejdsmiljø, sygdom, kurser og alle andre personaleanliggender.
Menighedsrådene vælger også en ”kirkeværge”, som på menighedsrådets
vegne er ansvarlig for kirkens bygninger, jord m.v.
Når man overlader så store opgaver, med så store udgifter, til enkeltpersoner, som normalt ikke har nogen uddannelse eller erfaring på områderne.
Så virker det indlysende, at konflikter opstår, både mellem menighedsrådets
medlemmer og mellem præst og menighedsråd.
Alligevel burde fornuftige mennesker i et menighedsråd kunne samarbejde,
vise forståelse for hinanden, og skabe gode forhold for alle implicerede.
Men sådan er det åbenbart ikke i Stokkemarke.
Nogen burde skamme sig!

// Sankt Hans aften ... /// Annoncesælger til Beboerbladet

Sankt Hans aften på ”Mejeriet”
Traditionen tro afholdes Sankt Hans aften på ”Mejeriet” efter følgende program:
Kl. 18.30 fællesspisning. (Mad og drikkevarer medbringes). Mejeriets grill vil være tændt, så man har mulighed for at grille sin mad.
Kl. 20.00 vil der være båltale ved .
Kl. 20.30 Bålet tændes.
Midsommervise.
Herefter hyggeligt samvær.
Vel mødt,
Stokkemarke Beboerforening

NB! Skulle der komme forhindringer så som afbrændingsforbud
eller lign., vil det kunne ses på www.stokkemarke.dk

Stokkemarke Beboerblad søger medarbejder
Beboerbladet mangler en person, der kan sælge annoncer for bladet. En,
der kan lide at tale med folk, og ikke lader sig slå ud af et afslag.
Beboerbladet bygger sin økonomi på annoncer, og vi har i det sidste års tid
ikke formået at skaffe nye annoncører i stedet for dem, der er stoppet. Det
burde egentlig ikke være et problem, for der er en hel del virksomheder og
erhvervsdrivende i Stokkemarke, som vi ikke har tilbudt en annonce, men
der er ikke nhogen i bestyrelsen, der føler sig godt tilpas ved opgaven.
Annoncesælgeren vil blive medlem af bladets bestyrelse, men selv om vedkommende bliver ”medarbejder”, så arbejder hele bestyrelsen frivilligt og
ulønnet. Der er dog mulighed for at udbetale kørselsgodtgørelse til annoncesælgeren. Interesserede kan henvende sig til et bestyrelsesmedlem.
For Bestyrelsen
Bent Mortensen
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// Heidis Rideudstyr ....

Heidis Rideudstyr - et overvældende sted på
landet
Af Mette Bacher
Udefra syner butikken: Heidis
Rideudstyr ikke af så meget,
men træder man indenfor, bliver man overvældet.
Foder i lange baner, opdelte
båse med specialting til hest,
hund eller kat, og for enden
af lagerhallen er indgangen til
en sand Aladdins Hule, spækket med udstyr til heste - og til
rytteren, og det indenfor alle
kategorier.
Der er travlhed i butikken, men Heidi Hermansen har haft sin butik med rideindehaver, Heidi Hermansen, udstyr og foder til husdyr i næsten 23 år
har sat lidt tid af til at mødes
med journalisten fra Stokkemarke Beboerblad, til en snak. Heidi fortæller,
at butikken har eksisteret i snart 23 år, og
da Heidis interesse for heste blev vakt for
mange år siden, fandt hun ud af, at man
skulle køre temmelig langt for at finde en
specialbutik, der handlede med hesteudstyr. Derfor åbnede hun sin egen forretning
på Vestlolland.
Heidi har selv to heste, men de er næsten
gået på pension, smiler hun. Firmaet har
vokset sig stor gennem årene, og kundekredsen fra nær og fjern ligeså. Således
er der tre ugentlige vareture, hvor bilen kører ud med bestillinger til kunder på Vestlolland, Maribo/Rødby og til Nordfalster. Til
at passe butikken har Heidi Hermansen
god hjælp af en flexjobber og en praktikant. Butikken er dog udelukkende fysisk.
- Vi har ikke internetsalg, for det kræver
Butikken bugner af alskens til- også meget tid, siger Heidi Hermansen til
behør til heste, og udvalget er Stokkemarke Beboerblad.
stort

// Heidis Rideudstyr ....
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Meget fin opbakning fra lokalsamfundet
Heidi stammer fra København, men flyttede til Lolland for 44 år siden, og
mødte senere sin mand, Tommy, på Lolland. Børnene er for længst flyttet
hjemmefra, sønnen Thomas dog ikke længere væk, end på Fejø. Hendes
mand, Tommy, møder vi i
døren ind til lagerhallen,
hvor parrets kat følger
med i det hele.
Heidi Hermansen pointerer, at det altid har
været meget positivt
med den fine opbakning,
deres forretning har fået
fra hele lokalsamfundet.
- Det betyder alt, siger
Heidi, og fortsætter. Nok
har vi meget rideudstyr,
men vi har også et stort
udvalg i foder, og det er
til alle husdyr.

Populære støvler, og det er ikke kun ryttere, der
køber beklædning hos Heidi

For journalisten, der ikke er så hesteinteresseret, men dog gået til ridning i
en kort periode i barndommen, og sikkert også for mange andre, har man
opfattelsen af, at hestehobby ofte er en kvindeting, men det holder dog ikke
helt, får vi afklaret med Heidi Hermansen.
•

Naturligvis har vi mange kvindelige kunder, men der er også en del
mænd, som har en rigtig stor interesse for heste og ridesport. - Det er
også sådan, at vi sælger både støvler og tøj til folk, som ikke har hest,
netop fordi kvaliteten af tøj til ryttere ofte er meget høj, mens det tillige
kan benyttes, som smart og lækkert fritidstøj, ja ridetøj er også modetøj, fortæller Heidi Hermansen.

Tidligere havde Heidis Rideudstyr en
stor stand ved den store hestedag i
Roskilde, men vi valgte at arrangere
vores helt egen Lille Hestedag, hvor
der kom rigtig mange, og det var i
2020.
Særligt populært var et Kæphestestævne for børn med hele 57 startende, slutter Heidi Hermansen overfor
Fodersække i lange baner - og mad til
Stokkemarke Beboerblad.
alle slags husdyr, som kunder kommer
langvejs fra for at købe
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// Oprør i Stokkemarke Sogn ....

Oprør i Stokkemarke Sogn
På Stokkemarke Beboerforenings generalforsamling meddelte menighedsrådets formand, Birthe Johansen, at sognepræst Laura Håkansson havde søgt
og fået forlagt tjeneste, hvilket indebærer, at hun ikke længere fungerer som
sognepræst i Stokkemarke.
Der blev ikke givet nogen forklaring, og Birthe Johansen ønskede ikke at
besvare spørgsmål. Det er senere kommet frem, at det ikke var muligt, fordi
menighedsrådet betragter sagen som en personalesag, og dermed har tavshedspligt.
Men det sluttede ikke med det. Folketidende bragte en artikel, baseret på
en aktindsigt, som avisen havde fået, og som gjorde det klart, at der længe
har været et giftigt arbejdsmiljø i menighedsrådet, og at det er den direkte
årsag til, at sognepræsten valgte at forlade Stokkemarke. Se lederen i dette
blad. Det fremgår af Folketidendes artikel, at Arbejdstilsynet har udstedt påbud om at etablere et acceptabelt arbejdsmiljø, og i påbudet blev forholdene
karakteriseret som ”psykisk vold”.
En borgergruppe har taget sagen op, og har startet en underskriftsindsamling, som udtrykker mistillid til menighedsrådet. Målet er at samle mindst
405 underskrifter, svarende til halvdelen af menighedens medlemmer.
Underskriftsblanketten ligger bl.a. i Brugsen og hos bageren, men den kan
også downloades på www.stokkemarke.dk, underskrives og lægges i en kuvert, som kan afleveres i Brugsen eller hos bageren. Det forhindrer, at alle
og enhver kan se, hvem der har underskrevet.
En sådan underskriftsindsamling har ikke hjemmel i nogen lov, men den
sætter demokratiet på prøve. Når halvdelen af enhver forenings medlemmer
udtrykker mistillid til bestyrelsen, så må bestyrelsen gå af. Uanset love og
regler, så er det demokratiets vilkår, og må også gælde for et menighedsråd.
Det er kommet frem i borgergruppen, at der er 2 personer, der anses som
ansvarlige for problemerne, nemlig formand Birthe Johansen og næstformand Eric Steffensen.
Stokkemarke Beboerblad har spurgt de to, hvorfor de ikke bare anerkender
deres ansvar, og træder tilbage, og har fået et skriftligt svar, som gengives
på næste side.
BM

// Oprør i Stokkemarke Sogn ....

Anser angrebene på to personer i menighedsrådet for ”uden for skiven”…!!!
Svar på tiltale.
Den megen debat, der de seneste måneder har været omkring menighedsrådets arbejde, har bragt adskillige borgere på banen med en uberettiget
kritik, der især har været rettet mod to personer i rådet. I artiklen ”Oprør i
Stokkemarke Sogn” skriver pennefører Bent Mortensen, at han eller andre
har fået indsigt i en alvorlig sag, der omhandler præstens ønske om at
få omlagt tjeneste på baggrund af temmelig ”hæsblæsende” udsagn om
psykisk vold, en anklage, der lægger sig op af injurier, idet man påpeger, at
medlemmer i menighedsrådet skulle være årsag til dette.
Ingen, og i øvrigt heller ikke Folketidende har fået indblik/aktindsigt i en
personalesag omhandlende præsten, der på fornem vis stiller sig frem i
medierne og vinkler en historie, som hun har forfattet, og som medierne på
forunderlig vis tager til sig uden at kunne verificere sandheden. Præstens
udsagn, der læner sig stærkt op af ”de ti buds ottende bud”, matcher meget lidt med det budskab, som præsten skal prædike.
Menighedsrådet har i personalesager tavshedspligt, hvilket betyder, at
uanset en eventuel afgørelse, gælder tavshedspligten ”forever”. Jeg skal
beklage, at én til to medlemmer af rådet har misforstået deres hverv i den
hensigt at vaske hænder, som er en yndet politisk beskæftigelse, men det
retfærdiggør på ingen måde deres gerning. Eric står ved sine udtalelser til
både Folketidende og Facebook og kan ved senere lejlighed uddybe disse
med fakta, der ligger ”inden for skiven”,
Vi er til gengæld skuffet over, at lokalområdets aktive og fornuftige borgere
har ladet sig forføre af den sladder, som nogen har bragt til torvs. De to personer, I anklager, har tidligere benyttet kirken i Stokkemarke i stort omfang,
vores børn og børnebørn er døbt og konfirmeret i kirken, bedsteforældrene
er stedt til hvile på kirkegården. Vi har ligeledes igennem menighedsrådet
lagt en hel del arbejde, som vores borgere og andre har haft glæde af.
Med hensyn til en underskriftsindsamling er vi da ligeledes skuffet over, at
en tidligere ansat ved politiet ikke kender landets love på området bedre, og
derved giver borgerne det indtryk, at mange underskrifter rykker ved demokratiet – det gør det ikke.
Kun det næste menighedsrådsvalg kan medføre udskiftning.
Hilsen Birthe Johansen og Eric Steffensen
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// Keldernæs og omegns Beboerforening ....

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Arrangementer
juni, juli og august 2022
Det sker i juni
Cykelture onsdag den 1. 15. og 29. juni kl. 14.00 fra Dueslaget.
Torsdag den 23. juni kl. 18.00
Vi fejrer Sankt Hans aften i Dueslaget, der grilles 2 slags kød, tilbehør kartoffelsalat m.m.
Til dessert is med jordbær. Kaffe. Pris 110,00 kr
Tilmeld senest den 19. juni til Ruth, tlf. 20327418
Bålet tændes kl. 20.00, her er alle velkomne.

Det sker i juli

// Keldernæs og omegns Beboerforening ...
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NY AKTIVITET
Vi har i bestyrelsen drøftet om der er stemning for en ny aktivitet i vinterhalvåret, nemlig BOWLING.
Vi forestiller os fælleskørsel fra Dueslaget til enten Nakskov eller Lalandia
og måske hver anden uge. Der bowles i 55 min.og med 4 eller 5 pr. bane
så alle får rimelig spilletid. Prisen kan vi først oplyse om, når vi ved cirka,
hvor mange der er interesseret. Giv formand Aage Andersen en besked ved
interesse for projektet, evt. på i mail : aabasaltvig@gmail.com, eller en fra
bestyrelsen.
Vi glæder os til at høre fra jer.
Bestyrelsen

Nye hjertestartere
i Keldernæs
Den herunder hænger på
adressen Blansvej 31,
mens den til højre hænger
på Godthåbsvej 7 i Keldernæs.

Cykelture onsdag den 13. og 27. juli.
Lørdag den 9. juli arbejdsdag kl. 09.00
Vi mødes i Dueslaget, vi skal male udendørs, oliere havemøbler, rydde op i
skur m.m.
Foreningen er vært ved et let måltid efter arbejdet.

Det sker i august
Cykelture onsdag den 10. og den 24. august.
Lørdag den 6. august kl. 14.00 vandretur
Vi mødes ved Dueslaget kl. 14.00, vi vandrer over Keldvigen og Diget til
Blans Havn, hvor vi drikker kaffen. Der er de sædvanlige pitstop undervejs,
hvor foreningen byder på øl og vand.

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

Aage Andersen
George Betty
Christian H.Rasmussen
Ruth Bak
Lisbeth Høhne
Hanne Christensen
Vagn 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
51 29 71 63

aabasaltvig@gmail.com
gebe@nypost.dk
blanshaven@gmail.com
ruthbak@hotmail.dk
hohne@vip.cybercity.dk
havena9@gmail.com
havena9@gmail.com
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// Generalforsamling i Beboerbladet ....

// Stokkemarke Brugsforening ....

Beboerbladets generalforsamling
Stokkemarke Beboerblad holdt ordinær generalforsamling den 30. marts i
umiddelbar forlængelse af Beboerforeningens generalforsamling.
Formanden nævnte i sin beretning fejringen af bladets 25 års jubilæum
sammen med Grundlovsdagen, en kaldte det god dag i Stokkemarke. Han
fortalte også, at foreningen bag bladet stod overfor store udskiftninger, men
at der var fundet nye folk på næsten alle poster.
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Stokkemarke
Brugsforeningen i Stokkemarke holdt den 19. april sin ordinære generalforsamling. Der var en del nyvalg til bestyrelsen, herunder ses den nye bestyrelse.

Problemet, der blev tilbage var faktisk kun, at bladet mangler en annoncesælger, og at bladet begynder at mangle annoncer, hvilket skader økonomien. Derfor skal der findes en ny annoncesælger.
Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, så nu ser bestyrelsen således
ud:
•
•
•
•
•
•

Bent Mortensen, formand
Jan Bertelsen, kasserer
Ole Mortensen, web-redaktør
Mette Bacher, skribent for bladet og kontakt til annoncører
Lise Andersen, udpeget af Beboerforeningen
Birthe Johansen, udpeget af menighedsrådet

En bestyrelsespost er vakant, nemlig præstens. Præsten er som ansvarlig
for kirkebladet født medlem af bestyrelsen, men da vi for tiden har en vikarpræst, er det op til ham, om han vil deltage i bestyrelsens møder.
Palle Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Tilbage står nu bare at finde en person til den vigtige opgave, det er at sælge annoncer for beboerbladet.
Bent Mortensen

Brugsens nyvalgte bestyrelse:
Fra venstre mod højre: Kristian bjørn Stemann, Jan Bertelsen (formand),
Solveig Clausen, Joan Thorlin, Jane Skytte, uddeler,Torben Skude, Hanne
Larsen, Birthe Jensen, Karin Kainicke Steeman.
Kontakt til Brugsforeningen: Jan Bertelsen, tlf. 4352 7592
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// Landsbyklynge Midtlolland....

Annonce ...
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Hanne’s kreative
værksted

”Min Landsby” kommer til Lolland

Mange malerier og lopper

Det er tidligere beskrevet her i Beboerbladet, at Landsbyklynge Midtlolland
søger at skabe fælles projekter for borgerne i Stokkemarke, Nørreballe,
Bandholm, Keldernæs og Søllested. app’en MIN LANDSBY bliver et af landsbyklyngens første projekter.

Åben efter aftale på
tlf. 2045 1374

Kom og kig

Birketvej 219, Keldernæs

Landsbyklyngerne koordineres af konsulent i Lolland Kommune, Susan Møller Pedersen, som har skrevet følgende til foreninger i Midtlollands Landsbyklynge:

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

Kære forening
Styregrupperne for Landsbyklyngerne i Lolland Kommune har besluttet, at
de gerne vil høre nærmere om app’en MIN LANDSBY.
Hestepension, Maria Wendelboe, Tlf 60166660

MinLandsby app er et digitalt fællesskab for landsbyer i hele Danmark, hvor
du kan få et overblik over, hvad der sker af aktiviteter i dit lokalområde – og
hvor du, som foreningsrepræsentant kan lægge foreningens aktiviteter op,
så flere får øje på hvilke tilbud foreningen har.
Du er velkommen til at deltage og få en præsentation af hvad app’en kan
gøre for din forening – og for dig som borger i Midtlollands Landsbyklynge.
Præsentationen foregår torsdag 9. juni kl. 18.30-20.00 på Nakskov Bibliotek.
Tilmelding senest 2. juni på www.lolland.dk/minlandsby
Du kan læse om landsbyklyngerne i Lolland Kommune på www.lolland.dk/
landsbyklynger og til arrangementet 9. juni kan du også få en snak om klyngesamarbejdet med et medlem fra landsbyklyngens styregruppe.
Venlig hilsen
Susan Møller Pedersen

For Stokkemarke er Lynge Christensen og Bent Mortensen medlemmer af
landsbyklyngens styregruppen. Vi håber, repræsentanter for områdets foreninger vil deltage i mødet, for MIN LANDSBY kan blive et godt redskab til
lokal information, og så er det gratis for foreningerne.

Hems
Mobil: +45 20245306
info@hemsoebroderi.dk

Broder
& Garn

Web: hemsoebroderi.dk

JAN’s AUTOSERVICE
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// Eric Steffensen skriver ...

Det er nu, vi skal vise sammenhold.
Den seneste tids vejrprognoser har været gunstige, hvilket måske
kan medføre en sommer, hvor lysten til at genbesøge de danske
feriemål igen vinder over charterrejserne – hvem ved? I hvert fald var
sidste års ferievinder de danske rejsemål. Jeg kan nævne, at turismetallene for vores landsdel i den periode i 2021, hvor vi var fritaget
for restriktioner, var de bedste i årevis. Der var fremgang på alle de
turismemæssige fronter, hvilket rigtig mange turismeaktører, store
som små kunne profitere af efter to år, hvor erhvervet var neddroslet.
Jeg tror på, at den covid-19 krise har lært os alle at holde afstand,
afspritning af hænder, nyse og hoste i ærmet og at tage hensyn til hinanden er blevet
til positive indgroede vaner, som er værd at holde fast på fremover. De ”nye” vaner vil i
fremtiden forhindre, at mange vil blive ramt af luftbårne vira og bakterier. Dagligdagen er
igen blevet ”næsten” normal.
Vi kan glæde os over, at foråret indtil nu har vist sig fra den meget venlige side, trods
kølige nætter og manglen på vand. ”Forår på vej”, som er titlen på en sang, jeg havde på
Dansktoppen i 1994 handler om det, der sker med os mennesker, når man oplever den
grønne vækst i skoven og i haverne, og som fortæller os, at sommeren er lige om hjørnet, indtræder d. 1. juni – det er ganske vist.
Foran os ligger nu sommerens næste tre måneder, hvor vi skal huske at genoplade os
til efterår og vinter, den mørke tid, hvor de mentale og fysiske ressourcer bliver sat på
prøve. Tidsrummet omkring d. 20. og 21. juni er ifølge kalenderen årets længste dage.
Dette gælder for os på den nordlige halvkugle, men i Australien (den sydlige halvkugle)
er det altså vintersæson, når vi har sommer.
Forklaringen er, at jordens hældning i forhold til solen udgør ca. 24 grader, og netop denne hældning betyder, at vi har de vekslende årstider. Populært kan man sige, at solen i
vores sommer skruer sig ca. 24 grader op over ækvator, og om vinteren det samme antal grader syd for ækvator. Denne ”vandring”, solen laver omkring ækvator, udgør vores
årstider.
Politisk er året startet med et nyt byråd, som fik tilført 12 nye medlemmer, alle med
engagement og optimisme, en dejlig flok, som helt sikkert vil arbejde for kommunens
”ve og vel”. Der ligger stadig uløste opgaver i Lolland Kommune. Vi har stadig en udligningsreform, hvor det er svært at få øje på de mange forbedringer, som vi hver især
kunne ønske. Befolkningstallet er siden kommunesammenlægningen i 2007 faldet med
ca. 8.000 borgere, og dette fald vil ifølge prognoser stadig falde, mens vi samtidig bliver
flere ældre og færre børn/unge. Udvikling kræver arbejdspladser og plads til nytænkning
i hele Lolland Kommune, men det er også en udfordring for vores to eller tre nærmeste
kommuner, Guldborgsund-, Vordingborg- og Langeland kommuner. Jeg tror på, at Lolland
Kommune over de næste 5 til 10 år vil gennemgå en tiltrængt ”ansigtsløftning” på rigtig
mange områder, men det kræver, at ildsjæle, idéer og investorer kan se, hvilke muligheder der er her og egentligt også kan se, hvor smuk Lolland er.
Dette fordrer, at vi her har et sammenhold på tværs af tidligere sogne- og kommunegrænser. Der er ingen mening i at blive ved med at tale om ”dem og os”. Vi løfter kun,
hvis vi er fælles og samtidig fortæller den gode historie om dét, vi holder af. Husk at
leve livet her, hvor naturen så righoldigt har udstyret os med fantastiske steder.
Eric Steffensen

// Stokkemarke Husholdningsforening ...

Stokkemarke Husholdningsforening
Siden sidst
Den 24 Februar 2022
havde vi besøg af Vestlollands Visevenner. De spillede dejligt og der blev
sunget lystigt med.
Desværre var der kun 16 fremmødte men vi vælger at tro, at coronaen stadig spøgte.
Men en dejlig aften blev det.
Den 31 Marts 2022
Therese´s køkken havde lavet forslag til påske frokosten. Therese var desværre forhindret i selv at være til stede men havde sørget for, at vi fik lidt
baggrundsviden om hende selv og forretningen. Der var små smagsprøver
på spændende påske frokost lækkerier og vi nød dem alle.
Kulinarisk oplevelse!
Therese driver bageri og Café i Rødby.

Stokkemarke Beboerforening.
Vi mangler de sidste kontingent indbetalinger.
Efter gennemgang af indbetalingerne af medlemskontingent for 2022 må
det konstateres, at der endnu mangler enkelte indbetalinger.
Dette kan skyldes de tre mest almindelige årsager:
1. Man ønsker ikke længere at være medlem, hvilket naturligvis respekteres.
2. Man har simpelthen glemt det, hvilket kan ske!
3. Eller man har forlagt indbetalingskortet og ikke tænkt videre over det.
For at gøre bod på dette kan det stadig nås ved indbetaling af kr. 100.- på
kt. 0693 2892110569 med angivelse af navn og
adresse. Eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
God sommer
Stokkemarke Beboerforening
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TS Biler

- ALTID min. 40 biler
på lager MO

BILER
KØBES
KONTANT!

TORKONTO
R
- SA

28. April 2022
Så blev der afholdt generalforsamling (uden corona regler)
Der er kommet nye ansigter til og lidt ændringer:
Den nye bestyrelse ser nu sådan ud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meggie Bertelsen
Solveig Clausen
Winnie Gluud
Birthe Johansen
Else Ruus
Inger Pedersen
Karin K. Sørensen
Suppleanter:
Jette Krogshede
Lisbeth Faurum

•

Revisor : Lene Skafte

-

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

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

Formand og PR, tlf. 60 18 45 23
Næstformand, tlf. 22 78 26 38
Kasserer, tlf. 22 72 29 95
Sekretær

Igen en stor tak til Karen Margrethe Clausen Og Irene Alstrøm for deres
store indsats for foreningen.
Ingen generalforsamling uden mad, så der blev serveret kylling og pastasalat samt kaffe og kransekage konfekt. En god aften med god ro og orden og
lystig snak.
Meggie Bertelsen

Annonce ...

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

Annonce ...
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‚

Jørgen Poulsen
Managing Director

ARKITEKTGÅRDEN

DANSKE ARK

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

Østergade 21
4930 Maribo - DK
+45 54 78 29 69
ag@ag-arkitekter.dk
www.ag-arkitekter.dk

Maribo - tlf. 5478 31 00

STEEN’S PLANTESKOLE
Stue- & Havecenter
Vestre Landevej 127 · 4951 Nørreballe
Tlf.: 54 78 93 29 · Giro 8 18 32 01

Søndergade 30

ALT TIL KONTORET & VIRKSOMHEDEN

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

Revisor

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

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

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
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

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 ...

5.

Bestyrelsesforslag herunder kontingentfastsættelse og indkomne
forslag
Kontingent foreslås fastsat til 100,Med baggrund i antallet af medlemmer der møder op, forslår bestyrelsen at reducerer antallet af møder til 1 gang om måneden,
f.eks. hver anden tirsdag. Eventuelle andre forslag modtages gerne.
Møde 1. tirsdag i hver måned.
Kontingent 100 kr.

6.

Valg af kasserer
Connie Larsen valgt.

7.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem plus 1 suppleant
Annelise Kistrup og Jan Bertelsen.

8.

Valg af revisor plus 1 suppleant
Tove Carlson og Jørgen Vestergård
Supp. Ingemann Kjæp

9.

Eventuelt
Der anmodes om forslag til aktiviteter.

Sommerudflugt 2022
Tirsdag den 26. juli kl. 10.00 fra Toftevej.
Vi kører mod vest og ender forhåbentligt i Peter Hansens Have.
Efter at have nydt den store have venter restaurant Fjorden i Nakskov os til
frokost med stegt flæsk og persillesovs.
Forventet hjemkomst: midt eftermiddag
Deltagelse i turen koster 250,- kr.
Tilmelding til Annelise Kistrup tlf. 42321236, fra den 18. juli til den 22. juli.
mellem kl. 09.00 og 11.00
(tilmelding via indtaling til telefonsvarer accepteres ikke)

Datoer for arrangementer i vinteren 2022-23
2022: 4. okt. – 1. nov.–. – 13. dec.
Et møde pr. måned. Besluttet på generalforsamlingen
2023: 10. jan. – 24. jan. – 07. feb. – 21. feb. – 2. marts – 21.
marts
Datoer i 2023 er med forbehold for beslutningen til jul om antal møder.

Uddrag af formandens beretning 2022

Generalforsamling Tirsdag den 22. marts 2022

Nu er der igen gået et år, måske ikke helt, coronaen flyttede jo generalforsamlingen i 2021

referat

Vi kan igen være stolte over de aktiviteter, vi trods alt har haft siden da.

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.
Regnskabet godkendt

Desværre har det været småt med fremmødet det sidste halve år, Om det er
coronaen der har skylden eller det bare er interessen der mangler, er ikke til
at vide. Bestyrelsen vil gerne gøre noget ved det, det er nemlig ikke særlig
fremmende at ofre tid og kræfter på de forskellige arrangementer når der så
kun dukker få medlemmer op.
Vi håber nogen af de tilstedeværende har en forklaring. Fortsætter det sådan vil bestyrelsen overveje at reducere antallet af møder til kun en gang
om måneden. Det helt store spørgsmål er om der i virkeligheden fortsat er
interesse for en pensionistforening i Stokkemarke.
Det er lidt sørgeligt at høre, men er der andre muligheder?
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// Det sker i Stokkemarke...

Stokkemarke Pensionistforening
Åleturen til Guldborg, var også i år vel besøgt og ålene var gode. Sæsonen
startede som sædvanligt med gudstjeneste.
Som noget nyt var vi til vinsmagning her i Stokkemarke, det var en rigtig god
oplevelse.
Otto Paludan fortalte levende fra sin mange rejser. Musikalsk Besøgsvennerne blev vi heller ikke snydt for, og Erik Blokmann fortalte om sine rejseoplevelser.
Julefrokosten måtte vi desværre undvære, den blev aflyst pga. Corona. Til
gengæld har bestyrelsen besluttet at vi om lidt til den lette anretning skal
have et par af de retter vi gik glip af til jul.
Sluttelig en stor tak til bestyrelse for det store arbejde de gør, ikke mindst
når jeg næsten ikke kan hjælpe.
Med venlig hilsen
Ivar Eliassen
Vestre Landevej 193
4952 Stokkemarke
Tlf. 54712113
Mail: ivar@eliassen.it

Pensionistforeningens bestyrelse
Ivar Eliassen
Inga Rasmussen
Max Broms
Annelise Kistrup
Kirsten Vammen
Jan Bertelsen

tlf. 54 71 21 13
tlf. 29 65 25 19
Hemmeligt nummer
tlf. 42 32 12 36
tlf. 30 58 76 92
tlf. 20 20 46 86

Flagalleen opsættes i 2022:
5. juni

Pinsedag og konfirmation

5 juni

Grundlovsdag

18. Sept.

Høstfest

Det sker i Stokkemarke!
Søndag d. 5. juni kl. 11.00: Konfirmation i Stokkemarke Kirke (kirkebladet).
Mandag d. 6. juni kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste foran Kulturhuset med
efterfølgende underholdning og spisning (kirkebladet).
Torsdag d. 9. juni kl. 18.30: Møde i Maribo om Min Landsby appen (side
14)
Søndag d. 19. juni kl. 14.00: Havnegudstjeneste ved Blans Havn (kirkebladet).
Torsdag d. 23. juni kl. 18.30: Sankt Hans aften på Mejerigrunden og kl.
1800 i Dueslaget, Godthåbsvej 7, Keldernæs. (side 5 og side 10).
Søndag d. 18. september kl. 11.00: Høstgudstjeneste med efterfølgende
arrangement i Kulturhuset (Kirkebladet).
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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

