STOKKEMARKE
sogns kirkeblad
juni - juli - august 2022

Hilsen fra Stokkemarke menighedsråd
Da sognepræst Laura Håkansson har ansøgt biskoppen og fået
forlagt tjeneste, skal Laura ikke længere betjene Stokkemarke
sogn. Laura ønskes held og lykke fremover.
Allerførst rigtig hjertelig velkommen til Anders Horne Henriksen,
som nu er konstitueret sognepræst for Stokkemarke og Østofte
sogne. Det er rigtig dejligt, at vi fortsat har en præst her i Stokkemarke. Vi glæder os til samarbejdet.
Fra Bispeembedet Lolland-Falster Stift er der kommet en høring
om en pastoratssammenlægning af Stokkemarke og Østofte sogne pr. 1. januar 2023.
En eventuel pastoratssammenlægning vil
ikke have indflydelse
på de to menighedsråds beståen. En afgørelse vil blive truffet i
løbet af efteråret.

Fra præsten

Arrangementer i kirken

Mit navn er Anders Horne Henriksen, og jeg er glad
2. Pinsedag, den 6. juni kl. 11.00

for at være konstitueret sognepræst i Stokkemarke.
Jeg er 36 år, og har været præst i ni år, både i Nord-

2. pinsedag er der friluftsgudstjeneste foran Kulturhuset. I forbindelse med

sjælland og på Fyn. Jeg bor i Næstved med min kone

gudstjenesten er der efterfølgende arrangement i Kulturhuset med underhold-

Janni og min søn Hans på 5 år. Jeg har altid fundet

ning af Højreby Spillemandslaug. Der vil være pølser, brød og vand af forskellig

stor glæde i præstearbejdet og ikke mindst at skulle

slags. Arrangementet slutter kl. 14.00.

prædike om søndagen eller tale til mennesker i alle
livssituationer.

Søndag den 19. juni kl. 14.00
Jeg vil tro, at det vedbliver at være sjovt og spændende, fordi det også er
havnegudstjenesten ved Blans Havn, hvor man efterfølgende, som altid, har so-

enormt udfordrende. De to tusind år gamle tekster er ikke altid lige lette at

cialt samvær med medbragt kaffe og kage, Vi ser rigtig meget frem til at møde

danse med og det kræver fordybelse at trænge ind til budskabet i dem.

mange glade mennesker den dag.
Inden så længe er det pinse og måske er det netop den tid på året, hvor der
Søndag den 18. september kl. 11.00

kræves allermest eftertænksomhed. Pinsen handler om alt det, som er hos os
efter at historien med Jesus fra Nazaret har fundet sted. Pinsen fortæller om

Høstgudstjeneste med efterfølgende arrangement i Kulturhuset med frokost og

den energi, som skal strømme igennem det samvær som er farvet af hele den

vand. Bandholm Husorkester vil underholde.

bibelske fortælling om Jesus. Energien bliver kaldt for ånd.

Sangaftener kl. 19 til 20.30

Men pinsen handler også om hvordan kristendommen begyndte. Verden var
under den første pinse faktisk lige så global, som den er i vore dage. Dengang

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, da sangaftener starter op i efteråret igen

var næsten endnu flere forskellige mennesker samlet på et sted end i vores

i Stokkemarke kirke. Det vil være 6. september, 4. oktober, 8. november og 6.

dage. Dengang var verden åben og gennemrejst af handelsfolk, der kom og

december, alle med organist og kirkesanger. Her kan alle frit vælge sange fra

gik og de har udvekslet holdninger og ikke mindst religion. Historien om pinsen

højskolesangbogen. I pausen vil der være kaffe og lidt sødt.

viser, hvor overbevisende kristendommen har været for nogle og den viser at
kristendommen på en måde hvor alle var forskellige og havde forskellige sprog

Til orientering vil tidspunkt for kommende menighedsrådsmøder blive hængt op

og ord for de samme håb, længsler og spørgsmål til livet. Den tanke kan jeg

i våbenhuset i Stokkemarke kirke, samt stå i kirkekalenderen på sogn.dk.

enormt godt lide.

Med venlig hilsen På Stokkemarke Menighedsråds vegne

Jeg håber at mange har lyst til at komme i kirke og tænke med på hvad kristen-

Birthe Johansen

dommen kan fortælle os, som vi aldrig ville kunne fortælle os selv.

Gudstjenesteliste for
marts - maj 2022
MAJ
Søndag d. 29. maj kl. 09.30

Sognepræst
Anders Horne Henriksen
tlf. 29 44 90 56
e-mail: afh@km.dk

JUNI

Fredag er fridag

Søndag d. 5. juni kl. 09.30 Pinsedag
(konfirmation)
Mandag d. 6. juni kl. 11.00 2. Pinsedag
Søndag d. 12. juni kl. 11.00
Søndag d. 19. juni kl. 14.00 (På Blans
Havn)
Søndag d. 26. juni kl. 11.00

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.

JULI

Graver

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d.
d.
d.
d.
d.

Torben Fugl, Studiestræde 8, 4952
3. juli kl. 11.00
Stokkemarke, tlf. 29 40 88 91,
10. juli 11.00
e-mail: stkm.graver@live.dk.
17 juli Ingen gudstjeneste
24. juli 09.00 (Kristin Strand)
31. juli Ingen gudstjeneste

Organist

Jesper Bay Jensen, tlf. 61 74 33 26.

AUGUST
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d.
d.
d.
d.

7. august kl. 11.00
14 august kl. 09.30
21. august kl. 11.00
28. august kl. 09.30

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

SEPTEMBER

Kontaktperson: Bodil Sommer Kjær
Tlf. 52 92 55 37

Søndag d. 4. september kl. 11.00
Søndag d. 11. september kl. 09.30
Søndag d. 18. september kl. 11.00
(Høstgudstjeneste)
Søndag d. 25. september kl. 09.30

Kirkeværge: Flemming Christensen
tlf. 61 54 71 68

Kirkebilen

Bestilles forud hos Skørringe Busser
Hvor intet andet er nævnt er gudstjene- på tlf. 54 60 80 12
sten ved Anders Horne Henriksen

