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Stor stemningsfuld koncert
i Stokkemarke Kirke

Jyllands egne skal ikke have lov at have ham
alene! Nu kommer en af landets mest efterspurgte guitarister og kendte troubadourer
til Stokkemarke Kirke. Navnet er: THOMAS
KJELLERUP.
Skønt født derude mod vest og med stationer undervejs i det nordlige hører han nu
mest til i Jyllands hovedstad Århus, hvor han
bor. Dog er det således, at han invite--res til
at holde koncert i det ganske land. De afholdes til udsolgte forestillinger rundt omkring
så højtideligt stemningsfuldt betroet og stille, at man stærkt opfordret må indenfor at
møde drømmenes troubadour.
Nu står han altså også på den lokale koncertliste: Stokkemarke Kirke, onsdag den
23. maj kl. 19.00 – en viseaften med guitar
og sang!
Der vil være gratis adgang! Men vi må alle-

rede nu skuffe de, der kommer sidst til vor
skønne akustiske kirke. Når pladserne er
optagne op til forestillingens begyndelse, så
dørene må lukkes!
Menighedsrådet ser hen til at kunne være
gratis vært for gæsterne, grundet et lokal legat.
Som det forlyder, vil tilhørerne blive varmt
optagne med denne kirkelige musikaften,
hvor de poetiske sange bliver fremført på
akustisk guitar!
Hvor ellers end i en kirke kan man mon finde
det hjemme at få rørt ved de milde følelser?
Det forstås allerede, at tonen bliver: ”At livet,
er livet værd” ved forsom-meraftenen hos os
i Stokkemarke kirke den 23. maj.
Niv dig i armen, eller læs efter på Thomas
Kjellerups koncertliste på nettet:
VELKOMMEN til KONCERT, så åbent og
velkomment som den lokale kirke altid – og
fortsat gerne- lukker dørene op!

DEN LOKALE
SOGNESANGSAFTEN

Også dette forår ønsker vi at samles for
at byde hinanden til en glad SANGaften i
præstegården.
Den gode vane tro synger vi det nye forår
ind med kendte sange fra især Højskolesangbogen og
også den lokale samlede og skrevne –
næsten om os selv!
Atter har vi fået vor organist Ingrid Hansen og kirkesanger Jeanet Been til at
hjælpe os med
toner,tekst og melodier!
Allerede her i februar har ovennævnte påtænkt og – påbegyndt forberedelserne til
torsdag den 15. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen!

KONFIRMATION 2018

Med af- og bortgang fra sognet – tillagt
nedrivninger af huse – er det ikke underligt, at fortidens lokale tal reduceres væsentligt hos os. (Din præst, der også snart
må forlade skuden af samme dør, som tilflyttere ikke kommer ind ad, drømmer dog
endnu om tal for 35-40 år siden).
Kun plejehjemmet har endnu (næsten)
fuldt hus!

Endnu en gang formår vi dog at holde
konfirmationsforberedelse og konfirmation. Det har været med glæde at kunne
konstatere, at fem familier har holdt fast
ved deres egen kirke, skøn skolerne har
drevet dem andre steder hen til undervisning!
Længst har et siddende råd vedtaget, at
dato for konfirmation her er: Den første
søndag i maj! Således også i år, hvor fem
drenge og piger som egne sognebørn
skal konfirmeres i egen kirke! Det bliver
søndag den 6. maj. kl. 10.00
Lad os hejse flaget for vore unge denne
søndag!
De tre piger og 2 drenge er:
Nicoline Holm Jensen, Havløkke,
Stokkemarke
Emma Maria Mikkelsen,
Stokkemarke
Safran Ulla Mundbjerg Wendelboe,
Stokkemarke
Magnus Axel Christiansen,
Stokkemarke
Janek Trangbæk Rasmussen,
Stokkemarke
Hele sognet og præsten ønsker dem hjertelig tillykke og Guds velsignelse over deres fremtid.

Man takker de to afgåede medlemmer for
alt godt i samarbejdet, og ønsker de to nye
fra suppleantlisten velkommen på et allerede
godt og velarbejdende hold for kirkens evangeliske og frugtbare fremtid!
(Efterfølgende er Palle Rasmussen blevet valgt
som kirkeværge)

HJERTEBÅND – AT LEVE
MED SINE DØDE.
KIRKENS PÅSKEMIDDAG –
SKÆRTORSDAG

Gennem adskillige år har menighedsrådet haft
inviteret enhver i sognet til en årlig påskemiddag i Beboerhuset efter gudstjenesten.
Med den fornemme tilslutning, der hidtil har
været, ønsker rådet selvfølgelig at fastholde
en tradition, som fortsat holder os sammen i
glæde i sognet!
Man indbyder hermed til – efter gudstjenesten
kl. 16.00 i kirken – at fortsætte fællesskabet
omkring bordet- nu det efter alterbordet, kl.
ca. 17 overfor.
Og i lighed med tidligere erfaring bliver middagen dygtigt tilberedt af vor lokale kogekoge, Joan Thorlin i form af god jødisk/kristen
lammesteg.
Prisen bliver kr. 65- med nødvendig forudbestilling i Brugsen; eller hos formand Birthe Johansen: Tlf.23 37 71 91 Børn under 12 er gratis. (drikkelse kan købes eller selv medbringes)
En glad aften som optakt til fællesskab, som
Kristus og kirkens budskab peger på, vil kunne vise os alle vej til et bedre sammenhold!
Et lille indslag f.eks. i form af en lille tale/oplæsning af præsten kunne også blive aktuel?

TO ”NYE”MEDLEMMER
AF RÅDET.

Af vidt forskellige årsager er det nødvendigt
med to ændringer på menighedsrådets medlemsliste. Til at virke efter det formulerede og
underskrevne tavshedsløfte for kirkens sag og
evangelium lokalt er Palle Rasmussen. optaget efter Annelise Vester-gård, (afgået grundet
sygdom) og Eric Steffensen, optaget efter Jette Krogshede (af-gået efter valget som graver).

I disse tider søger forskellige faggrupper efter,
at man drøfter begrebet sorg! Sandelig et desværre aktuelt emne som imidlertid gerne tages
op af præster til alle tider (også din præst) Dette sker gerne på privat tomandshånd som altid
(private samtaler uden frygt for afsløringer og
tavshedsbrud) Det sker også i grupper, hvor et
mindre antal mødes om rådgiveren (socialrådgiver, eller præst)
Hertil skal sandelig føjes, at sorg altid bør bæres sammen med nogen! Man kan dog også
læse sig til en del på området. Her anbefales
den lille bog af Lise Trarp, sogne-præst hvis
titel læses ovenfor! (Forlaget ALFA 2013)
Heri citerer hun et digt af Benny Andersen,
hvor det foreslås husket, at døde fortsat skal/
kan huskes og have betydning i livet efter adskillelsen:
” Jeg har ikke noget imod døde
nogle af mine bedste venner er døde
det påfaldende er blot
deres usvækkede livskraft
modsat adskillige nulevende som er
mere døde end levende
jeg kender flere uafdøde
som keder mig til døde
mens de rigtigt døde
de professionelle
har det med at gå igen
på uventede tidspunkter
blander sig i alt
sætter skub i en kedelig samtale
får syrener til at blomstre midt om vinteren,
kalder latter frem under en tandudtrækning
kalder vreden frem under en blodfattig TV-reklame ”
Andersen mener således, at vi skal kunne leve
med de døde: Vi mindes dem i hjertet; besøger
dem ved graven; møder dem i tankerne. Derved kan sorg forandre sig.

GUDSTJENESTER
Søndag den 4. marts – kl. 10.00
3.S.i fasten – Kistrup
Søndag den 11. marts – kl.19.00
Midfaste - Kistrup
Søndag den 18. marts – kl. 14.00
Maria Bebudelse – m. konfirmander Kistrup
Søndag den 25. marts – kl.
Palmesøndag - Se dagspressen
Torsdag den 29. marts – kl.16.00
m. Påskemiddag - Kistrup
Fredag den 30. marts - kl. 10.00
Langfredag - Kistrup
Søndag den 1. april- kl. 10.00
Påskedag – Kistrup
Mandag den 2. april – kl.10.00
2. Påskedag – Kistrup
Søndag den 8. april
Se dagspressen
1.s.e. påske
Søndag den 15. april - kl. 16.00
2.S. e. Påske Hans Maaløe
Søndag den 22. april - kl. 10.00
3. S. e. Påske - Kistrup
Fredag den 27. april - kl. 10.00
Bededag – Hans Maaløe
Søndag den 29. april – kl.10.00
4. S. Påske - Kistrup
Søndag den 6. maj – kl.10.00
KONFIRMATION - Kistrup
Torsdag den 10. maj - kl. 10.00
Kr. Himmelfarts dag - Hans Maaløe
Søndag den 13. maj
Se dagspressen
6. S.e. Påske
Søndag den 20. maj – kl. 10.00
Pinsedag - Kistrup
Mandag den 21. maj – kl. 10.00
Anden pinsedag – Kistrup
Søndag den 27. maj – kl. 10.00
Trinitatis Søndag – Kistrup

Sognepræst

Peder Riis Kistrup
Stokkemarke Præstegård
Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke
Tlf. 29 82 50 00 - 54 71 10 76
E-mail: prki@km.dk

Mandag er fridag

Her passes embedet af sognepræst
Hans Maaløe, Østofte Præstegård.
Tlf. 54 78 66 67

Graver

Jette Krogshede, Studiestræde 8
4952 Stokkemarke, tlf. 29 40 88 91
E-mail: stkm.graver@live.dk

Organist

Ingrid Hansen
Oddevej 155, Købelev
4900 Nakskov

Kirkesanger

Jeanet Been, Knuthenborgvej 22
Maribo. Tlf. 2810 1064
jeanet.been@gmail.com

Menighedsrådet

Formand: Birthe Johansen
Surhsvej 2
4952 Stokkemarke
Tlf. 23 37 71 91
E-mail: www.7639@sogn.dk
Kirkeværge: Palle Rasmussen,
Brandsmose Ringvej 11,
4952 Stokkemarke
pr@stokkemarkevand.dk
Tlf. 64662785

Søndag den 3. juni
Se dagspressen
1. S. e. Trinitatis

Kontaktperson: Bjørn Christensen,
Blansvej 11,Blans,
4941 Bandholm
Tlf. 29629537
Email: bjorn53@hotmail.com

Søndag den 10. juni – kl. 10.
2. S.e. Trinitatis - Kistrup

Kirkebilen

Stokkemarke Plejecenter
Tirsdagene den 6.marts -3.april-1.maj
og 5. juni. kl. 14.00 med oplæsning

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

