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Leder
Sommer i Stokkemarke
Under den overskrift gemmer sig ikke noget særligt. Sommeren er hidtil
forløbet uden de store hændelser og skandaler. Altså en helt almindelig rar
sommer med masser af godt varmt vejr.
Man skal nærmest lede grundigt for at finde noget at klage over. Danmarks
Radio har for eksempel taget en sag op om problemer med landets menighedsråd, hvor Stokkemarke har fået en kedelig omtale.

// Sankt Hans aften i Stokkemarke ... /// Vandværket ...

Sankt Hans Aften i Stokkemarke
Traditionen tro arrangerede Stokkemarke Beboerforening en Sankt Hans aften på Mejerigrunden,
og traditionen tro var der god opbakning til arrangementet.
Deltagere i arrangementet medbragte selv mad, som man spiste sammen.

En spændende og løfterig ting er LAG Sydhavsøerne (se deres indlæg på
side 22). LAG står for ”Lokale Aktions Grupper”, som har til formål at
skabe udvikling i landområderne. Hidtil har det været LAG lolland Falster, der
har forestået arbejdet på Lolland, men nu har LAG Sydhavsøerne overtaget
arbejdet.

Årets taler (fotoet til venstre) var Marie-Louise
Brehm Nielsen fra listen ”Din Stemme”, formand
for Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland kommune.

LAG Sydhavsøerne har indkaldt til to møder henholdsvis i Dannemare og i
Stubbekøbing. På møderne kan privatpersoner og foreninger blive medlemmer af LAG, og dermed være med til at bestemme retningen for LAG’s strategi.

Og bålet var som
altid. Et godt traditionelt arrangement,
som vi i Stokkemarke
må håbe, overlever i
mange år.

LAG Sydhavsøerne støtter såvel virksomheder og iværksættere som foreninger inden for et meget bredt felt. Så alle foreninger m.fl. bør deltage i møderne, hvis de har mulighed for det.
Mindre løfterigt er forholdene omkring lægen i Stokkemarke. Det ser ud til,
at vi mister vores lokale læge i efteråret, og det forekommer vanskeligt at
se muligheden for en tilfredsstillende løsning. Mere om det i næste Beboerblad.
Og da der ikke er
mere spændende
at berette fra Stokkemarke, så kan
lederen passende
slutte med et foto,
som Beboerbladets
faste fotograf, Lønning Christoffersen,
har taget i Ugleholt
Skov.
BM

INFORMATION FRA VANDVÆRKET
Har du brug for hurtigt at få oplyst, hvis der er problemer med vandforsyningen, kan du tilmelde dig på:
www.aflæs.dk/563.
Forbrugernr. og adgangskode, som er anført på
årsopgørelse/a conto opkrævning i øverste højre hjørne, skal benyttes ved login.
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// En annoncør i beboerbladet, Lailas Loppemarked ....

Lailas Loppemarked
Af: Mette Bacher
God skiltning giver mange kunder til Lailas Loppemarked
Der er store gule skilte placeret i yderkanten af Maribo - i Sakskøbingretningen - og det samme ser man den anden vej. Ingen kan undgå at se
skiltene, og det er den helt rigtige måde at gøre det på. Udover det, står et
stort og professionelt vejskilt sat op på den vej, hvor Lailas Loppemarked er
placeret..
Det er søndag eftermiddag, der er ½ time
til lukketid, og det
er hamrende varmt
udenfor. Alligevel er to
til tre par på besigtigelse i lokalerne, som
er placeret i ejendommen, Nystedvej 32 i
Maribo.
Laila Jørgensen tager
imod, og det bliver
I det nye lokale, indviet i år, er flotte gamle petroletil 20 minutters snak, umslamper sat fint op på hylden.
kun afbrudt af to herrer, som skal købe en emaljekaffekande uden låg, og en osteskærer. Ja, der
er lidt af hvert og noget for enhver smag, og det SKAL der også være, hvis
man holder loppemarked, hvor der skal være en god blanding af småting,
finere ting og møbler, som kunderne kan bruge tid på hos Laila.
- Det hele begyndte for 26 år siden, nærmere bestemt den 19. juni, og dengang havde vi tingene i to små rum, fortæller Laila Jørgensen. Siden blev en
stald inddraget og det har udviklet sig igennem årene, så loppemarkedet har
flere store rum i både stueplan og på 1. sal.
Loppemarkedet har primært åbent i weekenderne, men i denne tid, der er
ferietid for mange turister, vælger Laila Jørgensen også at holde åbent på
enkelte hverdage i ugen.
Hendes mand har et kendt autoværksted i Maribo, men det har ikke holdt
ham tilbage fra at udvide loppemarkedet, igennem de 26 år, det har eksisteret. I 2001 åbnede parret en bogafdeling på 1. salen, i 2011 - endnu et
rum på 1. sal, hvor det bugner af ting og sager, sat pænt op i kategorier. Og

// En annoncør i beboerbladet, Lailas Loppemarked ....

Laila, som fylder 70 til december fortæller, at hendes mand pressede på
for at udvide butikken yderligere. - Jeg blev træt af at høre på det, så siden
juni 2021 brugte vi alle fridage på at få yderligere et
stort lokale gjort klar, og det
kunne vi åbne lige før påske
i år. Men nu stopper disse
udvidelser også, for nu er
ALT udnyttet her på stedet,
siger Laila med et smil.

Laila Jørgensen har et godt salg i brugte bøger, og priserne er yderst rimelige
tog stille og roligt sin begyndelse.

Det hele begyndte med, at
hun og en veninde tog rundt
og stod på markeder, og det
var forskellige steder. Men
så arvede parret den nuværende ejendom efter svigermor, og Lailas Loppemarked

Stokkemarke Beboerblads udsendte bemærker, at der er sat store skærme
op, hvor Laila kan holde øje med de besøgende. - Er det nu nødvendigt med
så meget overvågning, spørger journalisten. - Ja, det er det desværre, for
der er altså nogen, der ”glemmer” at betale - og
der er desværre også nogen, der stjæler CD´er,
altså tager dem ud af deres hylster, fortæller
Laila.
Også hun mærkede, at coronaen betød nedlukning, men så fik hun og gemalen en idé, og det
var at oprette en hjemmeside, så der kan blive
et salg over internettet. Det er Lailas mand, der
byggede webshoppen op.
Tingene får Laila ofte forærende, men hun må
også indimellem betale for de brugte varer. - Og
lige her tror folk nogen gange, at det er guld,
de har i gemmerne. Jeg må ofte fortælle dem,
at da det er et loppemarked, så kan guld altså
også betales for dyrt, nævner Laila, der i øvrigt
selv samler på isbjørne, og bruger al sin fritid,
ofte til 19-20-tiden om aftenen med at pakke
ud, prismærke og sætte op.

Knapper, knapper, knapper
i lange baner. Det kan man
også købe i Lailas Loppemarked.
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// Stokkemarke Badmintonklub .... ///Stokkemarke Gymnastikforening ...
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Stokkemarke Badmintonklub
Sæsonen starter den 5. september
Vi har timer i Stokkemarkehallen om mandagen
fra kl. 16.00 til kl. 22.00
Henvendelse angående timer til Klaus Christensen tlf. 30271204
Vel mødt

8/9
Stokkemarke Gymnastikforening

Generalforsamling
Stokkemarke Gymnistikforening afholder generalforsamling onsdag den
28. september 2022 kl. 19.00 i Stokkemarkehallen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
Dagsorden
1. valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af: a. bestyrelse b. suppleanter c. revisor
6 Eventuelt
Bestyrelsen

Kom og vær med til en gang god motion
Dameholdset starter onsdag den 21. september kl. 17.30 til 18-30 i Hallen. Leder: Charlotte Nielsen
Herreholdet starter tirsdag den 25. oktober kl. 18.30 til 19-30 i Hallen.
Leder: Niels Krogh Jensen

13/10 Skipper Labskovs m/rødbeder
10/11 Andesteg m/det hele
12/1 Gule Ærter m/flæsk og pølse
9/2

Forloren Hare m/ribsgele

9/3

Svinekam med waldorfsalat

13/4 Mørbradgryde m/kartoffelmos
6
Middagene bliver holdt i Hallens selskabslokaler
Billetter kan købes i Brugsen
Med venlig hilsen
Lise Frederiksen, tlf. 41 78 46 61
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// Keldernæs og omegns Beboerforening ....

// Keldernæs og omegns Beboerforening ...
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Keldernæs & Omegns Beboerforening
Onsdag den 12. oktober og den 26. oktober, bowling i Nakskov.

Arrangementer
september, oktober og november 2022
Det sker i september
Lørdag den 10. september kl. 10.00 til kl 16.00 loppemarked i Beboerhuset, Godthåbsvej 7 Keldernæs.
Der vil blive solgt kaffe og kage, pølser og brød.
Loppeeffekter kan afleveres i beboerhuset. Kontakt Aage tlf. 54 71 12 50
Torsdag den 15. september kl. 10.00 – 16.00 Tur til Hesnæs på Falster
Rundtur på Falster med besøg ved Danmarks største træ: Valdemarsegen.
Dernæst Corselitze slotspark med en kop formiddagskaffe.
Halskovvænge med et af Danmarks største gravfelter fra bondestenalderen
og bronzealder. Her spises den medbragte frokost
Eftermiddagskaffen indtages ved Hesnæs havn. På hjemturen et kort besøg
ved Bønnet Slotsruin. Medbring selv: Frokost, kaffe, kage og drikkevarer.
Samlet gålængde ca. 3 km.
Turpris kr. 40, som betales til den pågældende chauffør
Vi mødes ved Dueslaget kl. 10.00 og organiserer samkørsel.
Tilmelding til Ruth tlf. 20 32 74 18 senest 12. september

Det sker i oktober
Torsdagsaftener starter den 6. oktober kl. 19.00 og fortsætter den 20.
oktober kl. 19.00
Aktiviteter: Billard, jydewhist, andre spil en mulighed, eller kom bare og
hygge.
Torsdag den 20. oktober starter slægtsforskning - Underviser Christian.
Du skal selv medbringe bærbar computer, dåbsattester, så mange som
muligt (eks. din egen/ dine forældres/bedsteforældres) Du behøver ikke at
have nogen forudsætninger- vi starter fra bunden. Kom og få en særdeles
spændende udfordring - en advarsel: Du bliver bidt af det.

Afgang fra Dueslaget kl. 18.00
Vi har reserveret 2 baner begge dage.Pris for baneleje kr. 40-50 kr. pr. deltager ( 4-5 personer pr. bane) skoleje kr. 15, samkørsel i private biler kr. 10 pr
deltager.
Er du interesseret - så kontakt Aage Andersen på tlf. 54 71 12 50

Det sker i november
Torsdagsaftener den 3. november og
den 17. november kl. 19.00
Lørdag den 26. november kl. 18.00
julefrokost
Det bliver en traditionel julefrokost Pris
200.00 kr.
Tilmelding senest den 21. november til
Ruth tlf. 20 32 74 18.
Denne aften vil der blive solgt amerikansk lotteri
Søndag den 27. november kl. 15.00
juletræstænding
Vi mødes ved Dueslaget. Går over og
tænder juletræet.
Herefter serveres gratis gløgg og æbleskiver i Dueslaget.

Diamantbryllup hos
Hedvig og George
Tillykke

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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// Menighedsrådene i Danmarks Radio ....

Menighedsrådene i Danmarks Radio
I DR’s udsendelse ”21 Søndag” var menighedsrådene oppe som hovedemne,
og Stokkemarke kom til at spille en hovedrolle. I Beboerbladet har vi tidligere
omtalt konflikten mellem menighedsrådet og sognepræsten, og vi har påpeget,
at problemet i Stokkemarke kan have strukturelle forhold som delvis årsag.
Nu har så DR taget sagen op. I juni nummeret af Beboerbladet hævdede vi, at
der var et problem med menighedsrådets kompetence. Og DR’s research tyder
i høj grad på, at vi havde ret. Menighedsrådene har en kompetence, som de
ofte ikke formår at leve op til.
Menighedsrådet vælges blandt borgere, og de behøver ikke have anden kompetence, end at være medlem af folkekirken. Menighedsrådet vælger en ”kontaktperson”, der på menighedsrådets vegne har personaleansvar i forhold til
graver, kirkesanger, organist m.fl. (Dog ikke præsten). Vedkommende tilbydes
kursus i personaleledelse, men behøver ikke have nogen form for uddannelse
eller erfaring i personaleledelse.
Menighedsrådet vælger også en ”kirkeværge”, der på menighedsrådets vegne
forestår kirkens ejendom. Kirkeværgen behøver ikke være håndværker eller
i øvrigt have erfaring med vedligeholdelse af bygninger eller drift af jord eller
skov, som tilhører kirken, eller med den økonomi, der hører til.
Det samme gælder menighedsrådets kasserer. Menighedsrådet vælger en
kasserer blandt de valgte menighedsrådsmedlemmer, uanset om vedkommende har viden om regnskab og økonomi.
Menighedsrådets forhold til præsten og kirkens ansatte viser sig ifølge DRs
research på landsplan at være konfliktfyldt. Omkring hver 3. ansatte under
menighedsrådene føler sig skidt behandlet, og præsterne oplever ofte samarbejdet med menighedsrådet som et problem.
Selv om problemet med menighedsrådene er generelle, så behøver der ikke
være problemer som dem, vi har set i Stokkemarke. Her har en borgergruppe
ihærdigt forsøgt at få en dialog med formanden for menighedsrådet og det
menighedsrådsmedlem, som jf. DR’s udsendelse er den hovedansvarlige.
Men det er ikke lykkedes at skabe en dialog. Begge har afholdt sig fra at udtale sig om sagen, herunder at svare på de spørgsmål, de er blevet stillet. De
har under hele processen fastholdt, at de er uden skyld, og har endog benægtet, at der overhovedet er et problem. Tilstedeværelsen af en arbejdsmiljøsag
med efterfølgende påbud ændrede ikke ved den holdning.

// Menighedsrådene i Danmarks Radio ....

De er også blevet spurgt, hvorfor de ikke påtager sig et formelt ansvar, og
træder ud af menighedsrådet. Det gør man ellers i andre sammenhænge, hvor
man er valgt til en post, der medfører ansvar. Det så vi for eksempel i forbindelse med Herlufsholm Skole. De ansvarlige forlod deres poster på grund af
deres ansvar - uanset om de kunne have gjort noget anderledes eller ej. Sådan er det ikke i Stokkemarke. De bliver siddende.
De to undlod at besvare borgergruppens spørgsmål, og brugte påstande om
tavshedspligt og at der var tale om en personalesag som begrundelse for ikke
at udtale sig.
Efter DR’s udsendelser og artikler er det nu klart, at påstande om tavshedspligt og personalesag ikke er relevante. Det handler om, hvordan man behandler hinanden, og det er der ikke noget hemmeligt i.
Laura Håkanssons udtalelser til DR viser klart en menneskelig side af sagen,
som menighedsrådet tilsyneladende har valgt at overse.
Det fremgår af DRs materiale, at menighedsrådet aldrig har accepteret den
”nye” præst, men systematisk har mobbet hende. Laura Håkansson har overfor DR udtalt, at hun er blevet mødt af en mur af negativitet og mistillid. Og det
allerede på et tidspunkt. hvor menighedsrådet egentlig ikke kendte hende.
DRs research viser som nævnt, at Stokkemarkes problem ikke bare et problem i Stokkemarke. Men også, at det - uanset strukturelle forhold - er de
enkelte menighedsråd, der har ansvaret og bærer skylden for problemerne.
Sagen om folkekirkens ledelse er nu kommet på kirkeministerens bord. Det
ser ud til, at fokus er rettet mod en kompetence hos menighedsrådene, som
mange menighedsråd tilsyneladende ikke formår at administrere på tilfredsstillende vis.
Jeg personligt håber på et lovindgreb, der vil ændre ved menighedsrådenes
kompetence, men også, at et indgreb vil sikre sognepræsternes arbejdsforhold
og arbejdsmiljø langt bedre end i dag. Erfaringerne har jo vist, at det er nødvendigt.
Uanset hvad der sker med lovgivningen, så mister Stokkemarke en præst, der
bor i Præstegården. Præsten bliver fælles for Stokkemarke og Østofte, og der
bliver 2 menighedsråd. Den nye præst vil derfor kunne ”gemme sig” i Østofte.
Det er godt for præsten, men for os i Stokkemarke vil præsten være længere
væk, og præstegården vil stå tom, til den bliver solgt eller nedrevet. Jeg er
faktisk sikker på, at det ikke er, hvad menigheden i Stokkemarke Sogn ønsker.
Bent Mortensen
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// Stokkemarke Ungdomsforening ....

Stokkemarke ungdomsforening

// Stokkemarke Ungdomsforening ....

Zumba ved Kirsten Hansen starter tirsdag den 16/8 kl. 17.30-18.30
Kom forbi og se om det er noget for dig. Eller kontakt Kirsten på 61711951

sæson 22/23
Håndboldtræning damesenior og herresenior
Fra 18/8 træning torsdag kl. 19.00. Kig forbi eller kontakt Per Larsen
21723245 hvis du vil være med eller vide mere.

Spinning starter torsdag den 29/9 kl. 17-18 kontakt Ellis Eriksen, 1757222
Eller kig forbi og få en gratis prøvetime.

Fodbold herresenior 8 mands. Træner torsdage
kontakt Theis Jacobsen 5355211.
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Annonce ...

16 // Stokkemarke Brugsforening ....
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Galleri Bruun

Stokkemarke

Malerier og kreative
ting sælges
Havefigurer opmales

Nyt til medlemmer og kunderne.

Åben efter aftale på
tlf. 2045 1374

Vi har besluttet at indkøbe Elektroniske prisskilte til vores varer.

Birketvej 219, Keldernæs

I løbet af de næste 2 måneder vil man gøre prisskiltene klar, de skal programmeres og testes, og herefter opsættes på hyldeforkanter m.m.

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

Det er samme type som bruges i hele COOP. Tag godt imod dem.
Bestyrelsen.

Hestepension, Maria Wendelboe, Tlf 60166660

Hems
Mobil: +45 20245306
info@hemsoebroderi.dk

Broder
& Garn

Web: hemsoebroderi.dk

JAN’s AUTOSERVICE

Stokkemarke Beboerforening
Beboerforeningen deltager i den ordning med OK Benzin, som indebærer, at
Beboerforeningen får en procentdel af brændstofkøb hos OK, når kunden på
OKs hjemmeside har markeret, at vedkommende vil indgå i ordningen.
Beløbet for det sidste år er netop udbetalt, det var på kr. 9.568,46, som
Beboerforeningen bruger til gavn for beboerne i Stokkemarke, bl.a. på arrangementer m.v.
Kassereren.
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// Eric Steffensen skriver ...

Sommeren er nu på retur
Efter nu snart tre år, hvor covid-19 har været en bestanddel af de
fleste danskeres hverdag, har i vi sommeren 2022 oplevet en sommer, hvor der ikke var nævneværdige restriktioner omkring vores
kontakt til andre mennesker – venner, familie, fremmede personer
eller store forsamlinger. Endelig kunne vi komme ud til koncerter,
teaterforestillinger og andre oplevelser, der giver vores hverdage og
ferier værdifulde input.
Det har været herligt at få fornyet de indtryk, som vi har manglet
som krydderi i en hektisk verden, hvor vi alle skal være med til at
holde samfundets hjul i gang. Det har heldigvis været en god oplevelse for de fleste
mennesker at få en genkendelig hverdag igen, til trods for de forfærdelige katastrofer,
der i øjeblikket vælter ned over et af Europas nyeste demokratier. I Danmark har alle en
mening om vores demokrati og de politikere, som vi har valgt til at styre/regere vores
land
”Det danske demokrati er et politisk projekt på folkestyre og decentralisering”. Grundloven, der blev vedtaget i 1849 danner grundlaget for de processer, som Danmark styres
af. Der har siden vedtagelsen kun været ganske få ændringer, nemlig i 1866 (revision af
Grundloven, der betød, at kongen og de største ejendomsbesiddere fik ret til at besætte
de fleste pladser i Landstinget), 1915 (valgretten blev udvidet til at gælde kvinder, tjenestefolk og andre uden husstand. Alle stemmeberettigede til folketingsvalgene kunne
også stemme til Landstinget. Hemmelig afstemning og loven om tillægsmandater), 1920
(ændring af loven på grund af genforeningen af Sønderjylland 15. juni 1920) og 1953
(kvindelig arvefølgeret, valgretsalderen blev nedsat til 23 år, Landstinget blev opløst, og
vi fik et ”Folketing”.
En sommerferie kan bruges til oplevelser, fordybelse, familien og interesser. Jeg har netop benyttet sommeren til lidt af nævnte områder. Jeg har blandt andet læst Barack Obamas bog ”Et forjættet land”, som er første bind af den tidligere præsidents erindringer
om sit politisk liv på vej til den største stilling i USA, præsident af USA. Det er et digert
værk, men en åbenhjertig og indsigtsfuld beretning om en sort mands indtog i verdenshistorien som den første farvede præsident. En opgave, hvor det også drejede sig om indfri en hel generations forventninger om ”håb og forandringer”. Bogen er en fængslende
beretning om hans tanker og planer om at kunne løfte et stærkt højreorienteret USA lidt
mere ind mod midten, så lovgivningen også kunne omfatte samfundets svageste borgere. Barack Obama var helt klar over, at demokrati ikke er en gave oven fra, men er noget,
vi kontinuerligt må arbejde for og skabe sammen hver dag. På de
Senere på sommeren fik jeg læst en bog om indlæring ” Læring med kroppen forrest” af
én af mine bekendte, professor (læring og filosofi, Ålborg Universitet) Kjeld Fredens. Den
handler om et opgør omkring, at det alene er hjernen, der styrer vores mentale funktioner. Forskningen viser nu, at den enkelte tænker og lærer noget, mens kroppen er brobygger mellem hjernen og omverdenen, hvilket henviser til en aktiv tilgang til læring. Når
institutioner, skoler og uddannelser skærer de såkaldte praktiske fag væk til fordel for
viden/kundskaber, der skal leve op til standardiserede tests, indsnævres børns og unges
intelligens. De kunstneriske/praktiske aktiviteter tilfører særlige former for tænkning,
som ikke bare fremmer børns og unges kreative udvikling, men også har en stor virkning
på forståelsen af teoretiske fagområder. Jo, familien blev også prioriteret, så alt i alt en
god ferie. Ønsker jer alle et godt efterår, hvor vores fokus vil være sundhed.

Eric Steffensen

// Stokkemarke Husholdningsforening ...

Stokkemarke Husholdningsforening
Program for 2022
OBS: Grundet stigende omkostninger bliver der en del brugerbetaling i det
kommende år.
25. august kl. 19.00, ”Blomsterkransen” i Sakskøbing v. Jeanett Ravneberg.
Jeantt vil binde nogle smukke buketter og give inspiration til hvordan vi bruger blomster. Jeanett fortæller også lidt om sin butik og sig selv.
29. september kl. 19.00, Besøg af Karen Zubari
Karen vil fortælle om, hvad vi kan bruge ældrerådet til - om demens og kunsten at være pårørende.
Fællessang fra Karens 2 visesamlinger.
27. Oktober OBS!! kl. 13.30. Virksomhedsbesøg på Fællesvask med
guide.
Vi medbringer kaffe, som nydes i kantinen.
Tilmelding senest 17. oktober.
Samkørsel planlægger I selv, - bestyrelsen har dog ledige pladser, så ring
efter behov - Vi kører fra Brugsen kl. 13.10
24. november kl. 18.30. Grønkålsaften
God mad og hygge som sædvanlig, men OBS: Brugerbetaling 150 kr. alt
inkl.
Medlemskort: kr. 200
Gæster:

Kr. 50

Gratis kaffe til medlemmer
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// Stokkemarke Husholdningsforening ...

Stokkemarke Husholdningsforening
Bestyrelsen i Stokkemrake Husholdningsforening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

-

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

Så starter vi op igen med en ny formand, kasserer og revisor.
Håber medlemmer slutter op, og kommer som I plejer, så vi kan få gang i
foreningen igen.
Vi skal gøre vores bedste. De nye skal lige have tid til at komme ind i det.

Annonce ...
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TS Biler

- ALTID min. 40 biler
på lager MO

BILER
KØBES
KONTANT!

TORKONTO
R
- SA

• 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

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

LAG Sydhavsøerne sparker 2023 i gang - med
din hjælp!
Den nye Lokale Aktionsgruppe, der skal støtte foreninger og virksomheder
med penge til udviklingsprojekter i perioden 2023-2027, vil den 24. august
klokken 19.00 i Dannemare Forsamlingshus, og den 30. august klokken
19.00 i Stubbekøbing Gl. Rådhus tage de første spadestik til den vigtige
strategi, der skal danne rammen for bestyrelsens beslutninger i de kommende år.
Bestyrelsen vil meget gerne se dig til dette arrangement.
Ovenstående er uddrag af en skrivelse, som LAG Sydhavsøerne har udsendt. Desværre så sent, at vi ikke i Beboerblader kan annoncere mødet
den 24/8, for bladet omdeles først senere. Men budskabet er klart. Der er
noget at hente for Stokkemarkes foreninger.

Lag Sydhavsøerne skriver videre:
Alle borgere, foreninger og virksomheder kan blive medlemmer ved at dukke
op til borgermøderne, og det er medlemmerne i LAG’en der beslutter retningen for vores strategi.
Vi deler 3 millioner kroner ud til udviklingsprojekter om året, så det er vigtigt
at pengene havner de rigtige steder. På borgermøderne skal vi debattere i
hvilken retning LAG Sydhavsøernes støtte skal pege i de kommende 5 år.
I perioden 2015-2022 delte LAG’en på Lolland og Falster 21 millioner kroner ud til over 75 projekter, og disse projekter har sat gang i udviklingen i
mange foreninger, og har hjulpet mere end 40 iværksættere med den svære
opstart.
Det er vores forhåbning at så mange foreninger, privatpersoner, og virksomhedsejere som muligt vil komme og sætte deres præg på aftenerne, så LAG
Sydhavsøerne får en udviklingsstrategi der virkelig afspejler Lolland og Falsters ønsker for fremtiden.
LAG’erne skaber faktisk lokalt baseret udvikling, og det er nu man skal
møde op, hvis man vil have indflydelse på hvor pengene skal bruges. Det er
strategien der er styringsværktøjet for bestyrelsen - det er strategien der er
bestyrelsens rettesnor i de kommende 5 år.

// LAG Sydhavsøerne ...

Hvad skal pengene gå til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultur eller natur?
Foreninger eller virksomheder?
Store eller små projekter?
Kommunale eller private projekter?
Sport eller musik?
Hoteller eller shelters?
Øl eller vin?
Land eller by?
Havne eller haver?
Unge eller ældre?

Husk at tilmelde dig på følgende mail: lag-sydhav@outlook.dk
Du er meget velkommen til at tage andre med til møderne. Som nævnt bliver man medlem ved at dukke op, og alle over 15 år kan deltage.
Når de to borgermøder er afholdt, vil en ekstern konsulent sammenskrive
alle de mange inputs, og den 22. september 2022 bliver der afholdt et fælles møde, hvor I vil blive præsenteret for 2-3 forslag til retninger for LAG
Sydhavsøernes fremtidige Udviklingsstrategi. På dette møde beslutter medlemmerne så den endelige strategi!
Men hvis du ikke deltager enten den 24. eller den 30. august, får du ingen indflydelse! Så kom og skab udvikling på Falster og Lolland. Vi har
15.000.000 kroner der skal ud og skabe udvikling – du skal vise bestyrelsen for LAG’en den rette kurs!
-----------------------------------------------------Det handler tilsyneladende om at være med på borgermøderne, så Beboerbladets bestyrelse har videresendt skrivelsen fra LAG Sydhavsøerne og anmoder alle foreninger i Stokkemarke om at melde sig på banen.
Projektet ser ud til at være bredt funderet, og til at give foreninger i Stokkemarke nye muligheder.
Beboerbladet håber, foreningerne i Stokkemarke infgår i et konstruktivt samarbejde med LAG Sydhavsøerne og får et godt udbytte af samarbejdet.
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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 ...

Stokkemarke Pensionistforening
Sommerudflugt 2022
Tirsdag den 26. juli
Kl. 10.00 kørte 37 medlemmer fra Toftevej på en dejlig udflugt ud i det
Vestlollandske område.
Formanden Ivar Eliassen bød velkommen til turen og oplyste at han nu, sammen med Hanne,n var flyttet fra Stokkemarke. Så når bussen kom tilbage til
Stokkemarke, så stoppede han som formand.
Vi var heldige med vejret – solen skinnede, så vi kørte først til Langø Havn,
hvorefter vi kørte til Peter Hansen´s have. Her startede ejeren af haven med
at byde os velkommen i haven, herefter fortalte han om haven´s historie,
og han sluttede af med at sige, hvis der var planter, vi ikke kendte, kunne
vi plukke et blad, komme til ham, så skulle han nok oplyse os om, hvilken
plante/træ, det var. Vi havde vores kaffepause her og havde rig lejlighed til
at gå rundt og se den store have.
Vi kørte senere mod Restaurant Fjorden i Nakskov, hvor vi spiste stegt
flæske og persillesovs – alle var meget begejstret for maden – den var fuldstændig som ”mor” lavede det i gamle dage - sikke en sauce. Vi forsatte
efter frokosten til Kragenæs Havn, hvor vi gjorde et lille ophold og fik en øl/
sodavand og en god snak.
Vi var i Stokkemarke ca. 16.30 og alle gav udtryk for, at det havde været en
dejlig tur.
Ivar huske os lige på, at om lidt så var formand´s posten ledig.
Forfatter/skribent: Max Broms.

// Stokkemarke Pensionistforening ...
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Stokkemarke Pensionistforening
Efterårs program 2022
6. september 2022 - Løvfaldsudflugt
Vi starter kl. 10.00 fra Toftevej, vi kører igen ud i det Vestlollandske område,
drikker formiddagskaffe når vi besøger Richard Winter´s hus i Vindeby – et
spændende og utraditionelt atelier – malerier på vægge og lofter.
Vi kører videre til Digeården ved Krammitze, hvor vi spiser et stjerneskud
med tilbehør. Efter frokost ud i naturen til et ”ukendt/hemmeligt” sted hvor
vi får en vand/øl/eller hvad der ellers er af våde drikke til ganerne, for så til
sidst at sættes kursen mod Stokkemarke med en forventet ankomst ca. kl
16.00-16.30.
Deltagelse i udflugten koster 250,00 kr.
Tilmelding til Annelise Kistrup på tlf. 42 32 12 36 fra den 26. august til og
med den 31. august 2022 – mellem kl 9.00 til 11.00. (tilmelding via indtaling til teleforsvarer accepteres ikke).
4. oktober 2022 kl. 14.00 – 16.00 - Fordrag ved Frederik Schült
Lystige Lollandske løgnehistorier
1. november 2022 kl. 14.00 – 16.00 - Musik ved Horslunde Musikanterne
6. december 2022 kl 12.30 til ??.?? - Julefrokost
Mere i beboerbladet til December

Pensionistforeningens bestyrelse
Jan Bertelsen

tlf. 20 20 46 86

Inga Rasmussen

tlf. 29 65 25 19

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde
fredag den 12-08-2022.

Annelise Kistrup

tlf. 42 32 12 36

Kirsten Vammen

tlf. 30 58 76 92

Bestyrelsen har haft et møde, hvor
suppleant Jan Bertelsen trådte ind
i bestyrelsen,

Max Broms

Hemmeligt nummer

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Man blev enige om, at Jan Bertelsen bliver konstitueret formand indtil generalforsamlingen i foråret, hvor foreningen vælger en ny formand.
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// Juletræstænding ...///Nørkleklubben ...//// Flagalle ...

Juletræstænding
Lørdag den 27. Nov. 2021 kl. 16.00
Lørdag d. 26. Nov. 2022
Fra kl. 15,00 er der æbleskiver

// Det sker i Stokkemarke...

Det sker i Stokkemarke!
Søndag d.
Tirsdag d. 30. august kl. 19.00: LAG Sydhavsøerne holder møde i Stubbekøbing ( side22)
Mandag d. 5. september kl. 14.00: Nørklekubben starter efterårssæsonen
(side 30)

og gløgg ved juletræet.

Tirsdag d. 6. september, 4. oktober og 8. november kl. 19.00-20.30: Sangaftener i Stokkemarke Kirke (kirkebladet)

Vi håber at julemanden kommer i sin

Torsdag d. 8. september kl. 18.00: Fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs. (Side 9)

kane igen i år og tænder juletræet.
Stokkemarke Beboerforening

Søndag d. 18. september kl. 11.00: Høstgudstjeneste med efterfølgende
arrangement i Kulturhuset (Kirkebladet).
Torsdag d. 13. oktober kl. 18.00: Fællesspisning med skipper labskovs.
(Side 9)
Torsdag d. 10. november kl. 18.00: Fællesspisning med andesteg. (Side 9)

Nørkleklubben

Lørdag d. 27. november kl. 16.00: Juletræstænding i Stokkemarke (side
30)
Lørdag d. 27. november kl. 15.00: Juletræstænding i Keldernæs (side 11)

Starter mandag den 5 september 2022 kl. 14 i Kulturhuset.
Håber der er mange der har lyst til at
være med til at strikke, vi har det hyggeligt.
Lise Andersen

Lailas
Loppemarked
Nystedvej 32 - Maribo

Flagalleen opsættes i
resten af 2022:
18. Sept.

Høstfest

40 42 54 55
Se mere på loppe.dk
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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

