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

 

INFORMATION FRA VANDVÆRKET
Har du brug for hurtigt at få oplyst, hvis der er problemer med 

vandforsyningen, kan du tilmelde dig på: 

www.aflas.dk/563.

Forbrugernr. og adgangskode, som er anført på årsopgørelse/a 

conto opkrævning i øverste højre hjørne, skal benyttes ved login.

Middagene bliver holdt i Hallens selskabslokaler billetter kan
købes i Brugsen. Lise Frederiksen, tlf. 41 78 46 61

12/1   Gule Ærter m/flæsk og pølse

9/2     Forloren Hare m/ribsgele

9/3     Svinekam med waldorfsalat

13/4   Mørbradgryde m/kartoffelmos
60

Redaktøren har ordet
Så er valget overstået. Det blev tæt løb, men det er godt, vi er i Danmark og 
ikke i USA, for ellers ville Lars Løkke Rasmussen / blå blok kunne have på-
stået, at der var valgfusk, og at valget var blevet stjålet. 

Underligt egentlig, at det er de nordatlantiske mandater, der er udslagsgi-
vende for dansk regeringsdannelse. Mon Færøerne og Grønland ville give 
danskere tilsvarende indflydelse på henholdsvis Grønlands selvstyre og 
Færøernes Lagting? 

Det er blevet et meget nærværende problem, at lægepraksissen i Stokke-
marke bliver nedlagt fra 1. januar. Niels og Lisbeth Caning har drevet den 
lægepraksis i 40 år, men den 4/11 holdt de jubilæums- og afskedsrecep-
tion. Det er endnu et tab for Stokkemarke, og ingen forventer vist, at vi bli-
ver lige så tilfredse med en udbudsklinik i Maribo eller Nakskov, som vi var 
tidligere.

Ellers er det inflationen, der er på dagsordenen, alle kan mærke den, og alle 
klager. Nogle klager virker dog mindre relevante end andre, f.eks. DRs om-
tale af en enlig kvinde med at månedligt elforbrug på mere end 500 kWh. 
Hun kunne måske spare lidt på strømmen i stedet for at klage!

Politisk er det CO2 afgiften på landbruget, der fylder. Den tidligere regering 
foreslog at lægge CO2 afgift på landbruget uden at landbrugsvarer skulle 
koste mere. Så er det, at ting bliver svære at forstå. En landmand skal 
betale mere uden at få pengene hjem igen. Efter regeringens udspil skulle 
pengene fra CO2 afgiften godt nok tilbageføres til landbruget, men jo ikke til 
den enkelte landmand. 

Var det valgflæsk eller er der bare en lille smule realitet i tanken? Vælg selv.

En stor nyhed er Kandis koncerten den 29/7 (se side 16). Et så stort arran-
gement i Stokkemarke er noget særligt, som vi bør glæde os til. Koncerten 
arrangeres af Landsbyklynge Midtlolland, men da koncerten holdes i Stokke-
marke, forventer Sokkemarkes medlemmer af landsbyklyngens styregruppe, 
at Stokkemarke kommer til at trække det tungeste læs.

BM
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En annoncør i beboerbladet, Syrengården ....// En annoncør i beboerbladet, Syrengården ....// 

Syrengaarden syder af liv - af hesteliv
Af: Mette Bacher

Midt i Stokkemarke, når man altså drejer væk fra hovedvejen, og ned af en 
af de få sideveje, finder man Syrengaardens Heste-
pension. For enden af sidevejen, og en lille bid vej 
til venstre - lige dér, hvor vejen ender. Bum, så føler 
man, at vi er på landet. Med sine store marker og 
gode vidder, og dét, som Syrengaarden er kendt for: - 
Hestefolde, hvor de store dyr kan færdes frit og med 
masser af fin plads.

Vi møder Maria Wendelboe, som ejer Syrengaarden, 
hvor ikke to dage er ens, og hvor der skal arbejdes 
fra tidlig morgen og til sen aften, når man har med 
mange dyr at gøre, og ikke mindst andres dyr, som 
har deres fristed her, en slags dagpleje, men for he-
ste, kan man kalde det.

Mere, end et fuldtidsjob

Flere ejere har deres heste opstaldet her, og hos Maria er de i særdeles 
trygge hænder. Passionen for heste ligger mange år tilbage, foreløbigt 25 år, 
og det på hjemmebasis hos Maria og hendes datter. Udover de to bor også 
to plejebørn på Syrengården, og denne vigtige, og til tider store menneske-
lige arbejdsopgave, tager Maria sig af uden at kny.

Marias egen datter går 
efter at få en landbrugs-
uddannelse, og er for 
tiden i praktik hos en 
svineproducent ikke langt 
fra hjemmet i Stokke-
marke.

Hos Syrengaarden væg-
ter man, at omgangsto-
nen er fin og ordentlig, 
og at hesteejerne også 

melder sig, som staldvag-
ter et par gange om må-

neden. Via hjemmesiden kan man også læse sig til hvilke tilbud, der er, når 
Syrengaarden åbner stalddørene for pensionærerne.

Mange andre dyr

I det hele taget emmer Syrengaarden af et godt dyreliv, da der udover heste og 
høns også er får, af racen: Zwartbles. Hele 
flokken kommer spurtende, da Stokkemar-
kebladets journalist og madmor Maria nær-
mer sig folden, hvor de nysgerrige uldtotter 
på ben står klar til klap og aen. 

Hunde hører naturligvis også til på Syrenga-
arden, og det både en chihuahua, en grand 
danois samt en kat!

-Blot en enkelt, spørger journalisten, der er 
en sand katteven. - Ja, for han kan simpelt 
hen ikke med fremmede katte, fortæller 
Maria om den enlige hankat, der fører sig 
frem, som konge af Syrengaarden.

Udover de ”gængse” dyr, som hører til en gård på landet, har Maria også en 
kænguru! 

Den hopper rundt i en meget fin og stor indhegning, som er opført specielt til 
den. Marias store kærlighed til lidt fremmedartede dyr har også strakt sig over: 
En kamel og alpacaer. Selvom Maria i mange år havde drømt om at få en kamel, 
blev det ikke til et sandt ønskescenarie. - Hestene blev stresset over Konrads 
tilstedeværelse, og det gik ikke. Slet ikke overfor de heste, som lever livet i pen-
sion her, så derfor måtte jeg skille mig af med Konrad, som kom tilbage til det 
sted, han kom fra, fortæller Maria, der også forsøgte sig med Alpacaer. - Vi fik 
tre styk, og dertil kom et lille føl til verden. Efter et par år, fandt vi ud af, at alpa-
caerne ville have godt af at komme til et stort naturområde på Sjælland, og her 
befinder de sig i dag, fortæller Maria Wendelboe.

Det sociale er vigtigt, og derfor 
holder Maria forskellige arran-
gementer, som er populære for 
hesteejerne. Det kan være en 
ridelejr, ture i området, der er 
særdeles velegnet set fra en 
hesteryg, en fælles pudsedag - 
og indimellem også fællesspis-
ning, som er velbesøgt.

Vil du læse mere om hestepen-
sionen i Stokkemarke, kan det 
ske via den informative hjemme-
side: http://syren-gaarden.dk/

Hestene trives på Syrengaarden, og der bliver også 
tid til en lille passiar mellem pensionærerne.

Nysgerrige og venligtsindede. Fåreflok-
ken på Syrengarden holder græsarea-
lerne i deres fine store fold.

Gode staldarealer og dejlige store folde udenfor. Heste-
ne på Syren-Gaarden i Stokkemarke har fine forhold
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Farvel til lægen i Stokkemarke ...// 

Farvel til lægen i Stokkemarke
Den 1. januar 2023 lukker læge Niels Caning sin praksis i Stokkemarke, 
idet det ikke har været muligt at finde en, der ville overtage praksissen. 
Dermed er en epoke i Stokkemarke slut.

Det markante gule hus på 
”Doktorhjørnet” blev bygget i 
1902 som lægebolig, og har 
nu rummet 7 praktiserende 
læger, hvoraf Niels Caning ser 
ud til at blive den sidste.

Niels var københavner, Lisbeth 
var fra Tønder. Men de mødes 
i 1973 på Fåborg Sygehus, 
hvor Lisbeth var i praktik som 
sygeplejeelev fra Svendborg og 
Niels var læge i 7 år, de 5 år 
tilknyttet kirurgisk afdeling.

De blev gift i 1976 og havde sammen en periode på 2,5 år i Sverige, inden der 
kom børn til. Forholdende for en læge var dengang anderledes end i dag. Der 
var mange læger i Danmark og for få i Sverige.

Niels Caning var kirurg, men han havde også et speciale i almen medicin, og i 
1982 købte han og Lisbeth lægepraksissen i Stokkemarke med tilhørende hus 
af den tidligere læge, Rerup Nielsen, som havde haft praksissen i 28 år. Niels 
Caning blev dermed den 7. praktiserende læge i huset på Doktorhjørnet, og 
den læge, der har været der længst tid.

Kombinationen af en læge og en sygeplejerske viste sig hurtigt at have syner-
gieffekter i praksissen, men der var også plads til og brug for en lægesekretær, 
så der har altid været mindst 3 personer tilknyttet lægepraksissen. ”Mindst” 
betyder, at der gemnnem årene har været en antal uddannelseslæger på stedet 
i et halvt eller et helt år af gangen, samt et antal vikarer.

Når Niels og Lisbeth ser tilbage på årene, der er gået, er der ikke ret meget, der 
er, som det var engang. Journalerne blev ført på papir, og skulle arkiveres ma-
nuelt, ligesom alle recepter var udskrevet med kuglepen på papir. Der var også 
en lang række hjemmebesøg, mindst 5 om dagen. Det skyldtes bl.a., at mange 
patienter ikke havde bil, og derfor ikke selv kunne komme til lægens praksis. 
Og patienter var der nok af, 2500 da der var flest.

Dengang var lægevagten en opgave for de lokale læger. Der blev etableret et 
samarbejde mellem lægerne i Stokkemarke, Søllested og Horslunde, så læ-
gerne havde vagter (døgnvagter) i alle tre området på skift. Det svarede til en 
døgnvagt hver 4. dag - hverdage og weekend.

Samarbejdet virkede ved vagter, men også ved ferier og de få fridage, arbejdet 
tillod. Men også andre læger, bl.a. nyligt pensionerede læger og vikarer, hjalp 
ved ferier.

At være læge i et lokalsamfund giver tæt kontakt til beboerne i området og de-
res foreninger. Både Niels og Lisbeth følte sig fra starten godt modtaget i byen, 
hvilket måske var medvirkende til at de viede en del af deres sparsomme fritid 
til det lokale foreningsliv. Niels Caning var bl.a. en årrække formand for Stok-
kemarke Beboerforening, og han var med til at starte Stokkemarke Beboerblad 
op. Men opgaven som praktiserende læge blev stadig større, og på et tidspunkt 
måtte han vælge foreningerne fra.

Men eventyret lurede stadig, så i 1999 var Niels og Lisbeth i Grønland sammen 
som henholdsvis læge og sygeplejerske på Jakobshavn sygehus i 3 måneder.

På hjemmefronten fungerede alt godt. Guldbrylluppet er i sigte, og deres 4 børn 
er kommet godt i vej efter en barndom og ungdom i Stokkemarke. Sven har et 
IT firma, Jesper er praktiserende læge i Roskilde, Benedikte er tandlæge, og 
Anne Cathrine er psykiater. Tilsammen har børnene beriget lægeparret med 12 
børnebørn.

Men det er snart slut. Den 1. januar lukker og slukker lægepraksissen. Da det 
ikke har været muligt at finde en læge, der kan eller vil overtage praksissen i 
Stokkemarke. Patienterne overtages af en såkaldt udbudsklinik. Nu, hvor dette 
blad foreligger, vil læserne formentlig have modtaget et brev fra Region Sjæl-
land, der henviser dem til udbudsklinikken i Maribo med mulighed for at vælge 
en anden lægeklinik.

For Niels og Lisbeth er pensionisttiden ukendt land. De bliver boende i Stokke-
marke, og har dermed 
både hus og have at 
passe. 

De har desuden som-
merhus på Rømø og 
en båd i Kragenæs. 

Rejser, og måske lidt 
mere engagement i 
lokalsamfundet kan 
også blive en del af 
deres aktive pensio-
nisttilværelse.

Men begge opfatter 
pensionisttiden som 
en ny og spændende 
udfordring, som de 
glæder sig til.

Farvel til lægen i Stokkemarke ...// 98



Keldernæs og omegns Beboerforening .... // 

Arrangementer 
december 2022, januar og februar 2023

Det sker i december

Torsdagsaften den 1. december kl. 19.00

Den 15. december kl. 18.00: juleafslutning på torsdagsaftener.
2 stk. smørrebrød, ostebrød og kaffe, pris: 80,00 kr.
Tilmelding senest den 12. december til Ruth tlf. 20327418.

Det sker i januar
Torsdagsaften den 5. og den 19. januar kl.19.00
Igen med jydewhist, billard, slægtsforskning og hyggeligt samvær.

Lørdag den 14. januar kl.10.00 starter vi med gåture, igen den 28.
Vi mødes ved Beboerhuset, Godthåbsvej 7 og går ca. 4-5 km.
Vi lægger vægt på motion og hyggeligt samvær.

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 Bankospil i Dueslaget, Godthåbsvej 7 i 
Keldernæs

Dørene åbnes kl. 18.00.

Pris: 3 plader koster 50 kr. Ekstra plader koster 20 kr. pr. stk.

Inden spillet starter og i pausen er der salg af øl, vand og vin.

Vi spiller 15 spil, alle spil med fuld plade. Til vinderen er der i hvert spil kon-
tant kr. 100 i præmie. Skulle 2 spillere have banko samtidig vil hver få kr 
100.

Efter 8 spil er der pause med kaffe og kage til en pris af 20 kr.

Vi glæder os til at se jer.

Det sker i februar

Torsdagsaften den 2. og den 16. februar kl. 19.00

Gåture den 11. og den 25. februar.

Torsdag den 23. februar kl. 18.00 Generalforsamling.
Vi starter med gule ærter. Pris: 60,00 kr.
Tilmelding til Ruth på tlf. 20327418 senest den 10. februar.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Keldernæs & Omegns Beboerforening

Keldernæs og omegns Beboerforening ...// 

Keldernæs & Omegns Beboerforenings Bestyrelse
Formand Aage Andersen 54 71 12 50 aabasaltvig@gmail.com
Næstformand George Betty 54 71 10 05 gebe@nypost.dk
Kasserer Christian H.Rasmussen 60 51 59 65 blanshaven@gmail.com
Sekretær Ruth Bak 20 32 74 18 ruthbak@hotmail.dk
Besty. medlem Lisbeth Høhne 28 73 99 84 hohne@vip.cybercity.dk
1. suppleant Hanne Christensen 20 45 13 74 havena9@gmail.com
2. suppleant Vagn Christensen 51 29 71 63 havena9@gmail.com

Keldernæs & Omegns Beboerforening
Generalforsamling 2023

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i ” Dueslaget”Godthåbsvej 7

Torsdag den 23. februar kl. 19.00

Dagsorden:

1. Velkomst af formand
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Valg af sekretær
5. Formandens beretning
6. Fremlæggelse af regnskab
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af 1. revisorsuppleant
11. Fastlæggelse af kontingent 2024
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
14 dage før.  

Formand : Aage Andersen Saltvig Hovvej 32 4952 Stokkemarke, 
aabasaltvig@gmail.com tlf nr. 54 71 12 50

Husk! Du skal betale kontingent for 2023 for at kunne stemme ved 
generalforsamlingen.
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Marked i Stokkemarkehallen .... // Generalforsamlinger i Beboerforeningen og Beboerbladet .... // 

Efter generalforsamlingerne er foreningerne vært ved et par stykker smørre-
brød og en øl/vand.

Beboerbladets generalforsamling

Stokkemarke Beboerforening afholder generalforsamling 
den 22 Marts 2023 kl. 19.00

i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke med flg. dagsorden:
1. Valg af 2 stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

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

Valg til bestyrelsen

Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Valg som revisor

9. Eventuelt, herunder bestyrelsens planer for det kommende år.

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

Bestyrelsen

Beboerforeningens generalforsamling

Stokkemarke Beboerblad afholder ordinær generalforsamling 
den 22. Marts 2023 kl. ca. 19.30

i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4 i Stokkemarke med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet fremlægges
4. Valg: 2 medlemmer af bestyrelsen for 2 år samt revisor for 2 år.
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Stokkemarke Beboerforenings gene-
ralforsamling.

Bestyrelsen, Stokkemarke Beboerblad

Marked i Stokkemarkehallen
Den 1. oktober åbnede Stokkemarkehallen dørene for et stort og velbesøgt 
marked med mange boder og mange forskellige ting til salg.

Det startrede egentlig bare som et forslag om at lave et lille marked et sted 
i Stokkemarke, hvor man kunne finde sit overskud af effekter frem, og sælge 
dem i et lille marked med ret få deltagere. Men det udviklede sig hurtigt.

Der blev holdt et møde knap 2 må-
neder tidligere. Ca 25 mennesker 
mødte op, og det blev hurtigt klart, 
at der var stor efterspørgsel efter et 
kræmmermarked i Stokkemarke. Hal-
len blev målt op, og det blev vedtaget 
at indrette 80 stadepladser af 2,5 
meter.

Prisen var 50 kr. pr. stand, og efter 
bare 14 dage var alt udsolgt. Initia-
tivgruppen vedtog at supplere med 
udendørs stande på sportspladsen, 
hvor der i forvejen var udstilling fra 
Brandvæsenet, hoppeborg til børnene 
og ponyridning. Men vejret på dagen 
var ikke egnet til udendørs stande, 
så det blev ikke til noget.

På dagen mødte kræmmerne tidligt om morgenen, og hallen blev fyldt godt op, 
inden køberne nærmest væltede ind af døren ved åbingen kl. 10. Initiativgrup-
pen var tilfreds med forløbet, så der kommer nok et marked igen i 2023

Bent Mortensen
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Stokkemarke Ungdomsforening .... // Stokkemarke Ungdomsforening ....// 

Tegnekonkurrence
Under markedet i Stokkemarkehallen den 1/10 22 var der en række akti-
viteter, blandt andet en tegnekonkurrence for børn.

Fredag den 14. Oktober var der præ-
mieuddeling og hyggeligt samvær. 36 
børn havde deltaget i tegnekonkurren-
cen ved Stokkemarke Markedet den 1. 
Oktober.

Der blev uddelt 15 præmier sponseret 
af Dagli’Brugsen i Stokkemarke, McDo-
nald’s og Maribo Søcamping. Ikke alle 
var til stede, men alle vindere har fået 
deres præmier.

Tegnekonkurrence i Stokkemarkehallen .... // 

Fødselsdagskonkurrence i Brugsen
Navnet Brugsen er nu 30 år gammelt, og i den an-
ledning har kunder i Dagli`Brugsen i Stokkemarke 
deltaget i en fødselsdags konkurrence.

En af vinderne blev Birte Broms fra Stokkemarke. 
Hun vandt 1.000,00. Her ses hun efter at have 
modtaget sin præmie.

M.v.h
Jane Skytte
Stokkemarke brugs Vi vil gerne passe på vores mange medlem-

mer, så man kan nu vælge om man forlænger 
med 1/2 eller 1 helt år. 
Fitness 840 kr årligt (420 kr halvårligt)
Spinning 240 kr årligt.
Fitness+spinning 1000 kr årligt.
Kontakt Hanne Larsen 60497645 hvis du vil 
forlænge eller gerne vil meldes ind. 
Jeg giver gerne en rundvisning og vejledning 
til træning og brug af maskinerne.  / Hanne

SUF fitness i Stokkemarkehallen
startede ny sæson 1/11 2022
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Stokkemarke Brugsforening .... /// Kandis i Stokkemarke ....// 

Stokkemarke
Ændrede åbningstider til jul og nytår 

2022/2023

Lørdag den  24/12 2022   kl. 08 – 14
Søndag den 25/12 2022 kl. 10 – 14 
Mandag den 25/12 2022 kl. 10 – 14

Lørdag den  31/12 2022 kl. 08 - 14
Søndag den 01/01 2023 kl. 10 - 14

Mobil: +45 20245306
Web: hemsoebroderi.dkinfo@hemsoebroderi.dk

Hems
Garn&

Broder
Julearrangement i Brugsen

Dagli’Brugsen i Stokkemarke holder den 16. december kl. 15 
til kl. 17 et lille julearrangement,  hvor de fleste fra bestyrel-
sen vil står for lidt julegløgg, smagsprøver og lidt til børnene.

Annonce ...

Hestepension, Maria Wendelboe, Tlf 60166660

Her er der plads til din annon-

ce i Stokkemarke Beboerblad.

Den koster 450 kr. om året 

(4 udgivelser)

Galleri Bruun
Malerier og kreative 

ting sælges 
Havefigurer opmales

Åben efter aftale på
tlf. 2045 1374

Birketvej 219, Keldernæs

 

Kandis koncert i Stokkemarke den 29/7 2023

Landsbyklynge Midtlolland, som er et samarbejde mellem 
landsbyerne Bandholm, Østofte, Stokkemarke, Keldernæs og 
Søllested, har med støtte fra Lolland Kommune booket Kandis 
til at give koncert på sportspladsen ved Stokkemarkehallen.

Der bliver formentlig tale om en ”mini festival” med opvarm-
ningsorkestre før Kandis, startende midt på eftermiddagen med 
mulig for at købe lidt mad og en forfriskning undervejs på plad-
sen.

Reserver dagen allerede nu!
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Stokkemarke Husholdningsforening
Bestyrelsen i Stokkemrake Husholdningsforening
 
•	 Meggie Bertelsen   -   Formand, tlf. 60 18 45 23
•	 Solveig Clausen  -   Næstformand, tlf. 22 78 26 38
•	 Winnie Gluud    -   Kasserer, tlf.  22 72 29 95
•	 Birthe Johansen  -   bestyrelsesmedlem
•	 Else Ruus
•	 Inger Pedersen
•	 Karin K. Sørensen
•	 Suppleanter:
•	 Lisbeth Faurum

Stokkemarke Husholdningsforening ...// 

Stokkemarke Husholdningsforening

Program for 2023

26. januar kl. 19.00

BANKO !

Brugerbetaling: 30 kr. pr. ark som består af 4 plader. 

Medbring gerne brikker til at lægge på udtrukne numre.

23. februar kl.19.00

Medlemmernes egne retter...    Brugerbetaling: 50 kr.  

Vi håber at medlemmerne vil være med til at give os alle ny

inspiration til kogekunst og bagværk.

30. marts kl. 19.00

Vi besøger igen Lohses modetøj i Nakskov og får inspiration til nyt smart 
tøj.... 

Samkørsel planlægger I selv ...  Bestyrelsen har dog ledige pladser, så ring 
ved behov... Vi kører fra brugsen kl. 18.30

Stokkemarke Husholdningsforening ...// 

Siden sidst 
Den 25. august havde vi blomsterkransen v. Jeanett Ravneberg på besøg. 
En god aften, hvor 33 medlemmer var mødt op. Hun fortalte om sin butik og 
om sig selv. Meget dygtigt lavede hun nogle fine ting som blev revet bort.

Den 29. september havde vi besøg af Karen Subari, som er formand for 
Ældrerådet. Den dag var vi 23, synd for dem, der ikke var der, for det var en 
god aften. 

Karen fortalte om Ældrerådets arbejde, bl.a. om hvor svært det var at arbej-
de med politikere. Hun fortalte også om demens og om pårørende til de-
mente. Hun skriver også sange, så inden vi gik hjem, sang vi nogle sange. 

Den 27. oktober var vi på besøg på Fællesvask i Maribo. Mia og Karin viste 
os rundt. De er 70 ansatte og kunderne er plejehjemmene i Københavns 
området. En god eftermiddag, hvor vi var 30. Alle fik en indkøbspose, som 
var syet af genbrugstøj.

Generalforsamling

Husholdningsforeningen afholder generalforsamling den 27. april kl. 
19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi starter som vanligt med spisning og derefter generalforsamling.

Medlemskort til ny sæson kan købes... Husk kontanter.

Vi slutter med at bortlodde et medlemskort.

1918



Annonce ...

TS Biler 
- ALTID min. 40 biler 
         på lager

SE ALLE 
VORES 

BILER PÅ
www.ts-biler.dk

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

BILER
KØBES

KONTANT!

•  Alle former for
autoreparationer 

• Køb og salg af biler 
• Aircondition service 
• Dækcenter 
• Klargøring til syn
• Rudeskift og rep. af stenslag 

MOTORKONTOR- SALG AF NUMMERPLADER

LAG Sydhavsøerne ...// 
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// SUF’s Venner ... 

SUF’s Venner

Stokkemarke Gymnastikforening

Opråb!
Det er ikke for sent at starte til gymnastik.
Alle øvelser er på gulvet – ingen øvelser med redskaber.
Socialt samvær i centrum.
Træning i Hallen. Mød op for tilmelding.
Damer onsdag 17.30 – 18.30.
Herrer tirsdag 18.30 – 19.30

Venlig hilsen
Bestyrelsen

gelig fest på benene. Alle kan deltage - både unge og gamle, så det er bare 
med at komme afsted. Tag endelig naboen med, og mød alle de andre folk 
fra Stokkemarke til en hyggelig aften. 

Festlighederne kommer til at finde sted i 
festlokalet i Stokkemarke Hallen lørdag 
d. 18. Marts 2023.

Her vil der være noget god mad, og mu-
sik hele aften. 

Yderligere information kommer senere, 
angående billetsalg osv. 

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen 
den 18. Marts 2023. 

Hilsen SUF’s venner

Præmie whisten er jo startet op hver anden tirsdag i kulturhuset her i Stok-
kemarke - de ulige uger, vi spiller så modsat i Bandholm de lige uger. Det er 
dejligt, at vi er blevet lidt flere, men der er stadig plads til endnu flere. Det er 
jo som at spille almindelig whist, bare at vi ikke sidder med penge, men fø-
rer det på lister. Vi starter kl 18.30 og det koster 40 kr pr. gang at deltage. 
Pengene bruges til gevinster til slut. 

Vel mødt og hilsen fra SUFs venner

Kegle spillet er også holdt. Vi havde et rigtig godt spil. Vi var ikke så mange, 
men dem der var der hyggede sig. Vi siger Jørgen Andersen mange tak for 
at han sponserede lodderne til spillet. Og tak til alle der har sponseret gaver 
og gevinster til spillet, og ikke mindst tak til alle der tog godt imod dem, der 
var ude at sælge - I var jo med til, at det blev et godt spil 

Hilsen SUFs venner.            

Juletræsfesten er den 11.12 i fest lokalet i hallen kl 14.00 prisen er 10 kr. 
for børn og 20 for voksne. Det er muligt at holde det på den pris, fordi vi har 
så mange, der sponserer forskellige ting og penge til arrangementet. Det 
skylder vi en meget stort TAK for til alle. vi har også en aftale med juleman-
den om at komme og danse om juletræet med jer alle. Så vi håber at han 
husker det og det ikke bliver snevejr, så han ikke kan komme frem. Håber at 
mange finder vej til juletræsfesten.

Billetter kan købes hor bageren, Brugsen og Jette Ellehammer tlf. 
40521906  

Hilsen SUFs venner.                                                                                     

Fodbold 

Så er fodbolden over for denne sæson.

De røde og hvide drenge takker mange gange for i år. Det har været et år 
hvor der er kommet en del nye spillere på holdet. Det er rigtig dejligt, at folk 
har lyst til at være med. 

I år måtte Stokkemarke nøjes med en 2. plads i puljen, hvilket vi også er 
meget tilfredse med. Vi starter op igen næste år omkring marts - april. Og vi 
glæder os til at se gamle og nye spiller til endnu en sæson. 

Forårsfest

Så det nu folkens! Vi skal have fundet danseskoene frem, og det gode hu-
mør. 

SUFs venner er endnu en gang klar til at stable en forhåbentlig god og hyg-

SUF’s Venner ...// 

Der skal også lyde en tak til 
alle sponsorerne på skiltet til 
højre for gevinsterne til tombo-
laen i forbindelse med stokke-
marked! 
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Søndergade 30

Annonce ...Annonce ...

‚

ARKITEKTGÅRDEN
DANSKE ARK

Østergade 21
4930 Maribo - DK

+45 54 78 29 69
ag@ag-arkitekter.dk
www.ag-arkitekter.dk

Stokkemarke Bageri
Anja & Tim Siegvardsen

Vestre Landevej 276
4952 Stokkemarke

tel : 5471 1029

STEEN’S PLANTESKOLE
Stue- & Havecenter 

Vestre Landevej 127 · 4951 Nørreballe

Tlf.: 54 78 93 29 · Giro 8 18 32 01

Jørgen Poulsen    
Managing Director

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

Revisor

  

 

ALT TIL KONTORET & VIRKSOMHEDEN

ARKIVERING/OPBEVARING • SKRIVEREDSKABER • 
BELYSNING/MØBLER • IT-PRODUKTER • PAPIRVARER • 

KANTINE/CATERING• AFTØRRING/RENGØRING • 
EMBALLAGE & MEGET ANDET...

Maribo - tlf. 5478 31 00
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Annonce ...Annonce ...

Her er der plads til din annon-

ce i Stokkemarke Beboerblad.

Den koster 500 kr. om året 

(4 udgivelser)

- mod rust

4930 Maribo
54 75 76 77

Tlf. 54 78 31 88

Lailas
Loppemarked

Nystedvej 32 - Maribo

 40 42 54 55
Se mere på loppe.dk

26 27

OPGAVERVI LØSER
- Boliginstallationer
- Kontorinstallationer
- Industriinstallationer
- Industriservice
- Kommunikation, tele & data- Tyverialarmer og adgangskontrol- Ventilation og varmeanlæg- Belysningsanlæg

- Tavlemontage
- El-dokumentation
- PLC styringer

ApS

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

GÅRDBU TIK -  VINGÅRD
FREMVISNING

Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke
Kontakt: Henrik Ploug, 2575 4828

hatten.dk

Mandag - fredag 6.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søn- og helligdage Lukket

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

DIT LOKALE BYGGEMARKED 
PÅ LOLLAND

BYG OM. BYG TIL. 
VEDLIGEHOLD.



Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Pensionistforening´s Julefrokost 2022
Tirsdag den 6. december 2022 kl. 12.30 i Kulturhuset 

Menu
Marineret sild med hjemmelavet karrysalat, æg & tomat

Fiskefilet med remoulade & citron
Røget lakseroulade på salatbund med rejer og dressing

Mørbradbøf med bløde løg & surt
Grønlangkål med hamburgerryg og medister

Ris á la mande med kirsebær sauce
med 2 øl/sodavand og snaps (indtil at de er tomme)

Underholdning:
Fællessang

Amerikansk lotteri

Kaffe/te med en enkelt kage/lidt juleslik

Pris  250,00 kr, pr. person
Betaling senest ved ankomst.

HUSK ! Tallerken, bestik og glas
Vel mødt bestyrelsen

Stokkemarke Pensionistforening

Arrangementer i foråret 2023

10. januar kl. 14.00
Foredrag om Sønderskovhjemmet

Kim Erikstrup eller Carsten Henningsen vil komme og fortælle om Sønder-
skovhjemmet for mænd, som intet hjem har.

7. februar kl. 14.00
Fastelavn/musikalsk underholdning

Fællessang, spisning af egen medbragt mad, husk tallerken, bestik og glas.
Herefter mere fællessang med vores kendte Horslunde Musikanter.
Drikkevarer øl/vand, kaffe og fastelavnsbolle, pris: 30 kr.

14 marts kl. 14.00
Generalforsamling

Mere info i næste beboerblad til marts 2023.

Vel mødt
Bestyrelsen  

Stokkemarke Pensionistforening ... // 

Løvfaldsudflugt 2022
Tirsdag d. 6. september2022

25 medlemmer var friske på en dejlig løvfaldstur i det skønne vejr. Vi startede vanen 
tro kl. 10.00 fra Toftevej. Vi kørte ad små idyliske veje til Richard Winter´s hus i Vin-
deby.

I Richard Winter´s hus drak vi formiddags kaffe og vi blev budt velkommen af en 
repræsentant for huset, som fortalte om Richard Winter.

Richard Winter var født på Lolland, og vente tilbage til sin dejlige fødeegn på sine 
ældre dage, hvor han udfoldede sin malerkunst i hele huset, både som malerier på 
lærred, væg, gulv og lofter. En rigtig interessant oplevelse. Richard Winter havde væ-

ret professor på Kunstakademiet og var en kendt kunstner, som havde haft billede 
udstillinger flere steder i udlandet.

Fra denne fine oplevelse kørte vi videre til Restaurant Den gamle Digegaard i Hum-
mingen, hvor vi fik serveret Stjerneskud – som smagte ubeskriveligt godt. Stjerne-
skuddet fyldte hele tallerkenen, så man var mæt resten af dagen.

Fra Hummingen kørt vi til Rødby havn, hvor vi så tunnelbyggeriet. Her fik selskabet 
en kop kaffe ved bussen.

Efter et dejligt ophold der, gik turen videre, vi fik serveret øl og sodavand i bussen 
samtidig med at vi kørte ad små veje, forbi flere fine godser, som vi har på Lolland 
liggende meget tæt. Vi så Lungholm, Bremersvold, Kjærstrup, Søholt og Engestofte 
godser, Turen gik til Stokkemarke via Hunseby og Nørreballe. Ca. kl 16:00 var vi igen 
på Toftevej – fyldt med mange  dejlige oplevelser.

Det gode ved sådan en pensionisttur er, at det giver hygge, snak og sammenhold 
mellem medlemmerne, og det er ubetaleligt i disse tider vi lever i.
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Juletræstænding ... /// Flagalle ...   // 

Juletræstænding
Lørdag den 26. Nov. 2022 kl. 15.00

 
Lørdag d. 26. Nov. 2022

Fra kl. 15.00 er der æbleskiver
og gløgg ved juletræet.

Vi håber at julemanden kommer i sin 
kane igen i år og tænder juletræet.

Stokkemarke Beboerforening

Det sker i Stokkemarke...   // 

Pensionistforeningens bestyrelse
Jan Bertelsen tlf. 20 20 46 86 
Inga Rasmussen  tlf. 29 65 25 19 
Annelise Kistrup  tlf. 42 32 12 36 
Kirsten Vammen tlf. 30 58 76 92 
Max Broms Hemmeligt nummer

Flagalleen opsættes i 2023:

9. april 1. påskedag

16. april Dronningens Fødselsdag

26. maj Kronprinsens fødselsdag

28. Maj Pinsedag

5 juni Grundlovsdag

Sept. Høstfest

Det sker i Stokkemarke!

Lørdag d. 26. november kl. 15.00: Juletræstænding i Stokkemarke (side 
30)

Tirsdag d. 6. december kl. 12.30: Pensionisforeningen holder julefrokost i 
Kulturhuset (side 28) 

Tirsdag d. 6. december kl. 19.00: Sangaften i Stokkemarke Kirke (Kirkebla-
det) 

Søndag d. 11. december kl. 14.00: SUF’s Venner holder juletræsfest i hal-
len (side 21) 

Fredag d. 16. december kl. 15.00: Julearrangement i Brugsen med jule-
gløgg og smagsprøver (side 16) 

Søndag d. 1. januar kl. 14.00: Gudstjeneste med bobler og kransekage i 
Stokkemarke Kirke (Kirkebladet) 

Søndag d. 8. januar kl. 11.00: Gudstjeneste med fællesspisning i Kulturhu-
set. (Kirkebladet) 

Tirsdag d. 10. januar kl. 14.00: Foredrag i Kulturhuset ved Pensionistfor-
eningen (side 29)

Torsdag d. 12. januar kl. 18.00: Fællesspisning i hallen, Gule ærter med 
Flæsk og pølse (side 5) 

Tirsdag d. 7. februar kl. 14.00: Fastelavn/musikalsk underholdning ved 
Pensionistforeningen (side 29) 

Torsdag d. 9. februar kl. 18.00: Fællesspisning i hallen, Forloren hare (side 5)

Torsdag d. 23. februar kl. 19.00: Generalforsamling i Keldernæs og Om-
egns Beboerforening (side 11).
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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 

Åbningstider: alle lørdage og 
søndage fra 26-11 og frem til 
jul, samt mandag d. 19-12 til 

fredag d. 23-12, alle dage fra kl. 
10-15.

Henvendelse herudover efter tlf. 
aftale.

Betaling: mobilepay eller. kon-
tant.

”Wæverseje” Knuthenlundvej 5, 
4952 Stokkemarke

Tlf. 2091 6525

JULETRÆER 
-de er friske-

Fæld selv, eller vælg et nyskovet. Priser fra 100-250 kr. 


