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Stokkemarke menighedsråd står for
Vikarpræst indtil stillingen besættes
denne udgave af kirkebladet på grund fast
af præsteskifte.
Den 1. februar 2019 byder menighedsAllerførst Stor tak til Peder Kistrup for rådet Velkommen til sognets vikarpræstegerningen igennem 36 år. Peder præst Hanne Lund, som ikke er ukendt
Kistrups sidste gudstjeneste var den
på Lolland, idet hun i en årrække var
27.01.2019. Menighedsrådet ønsker
sogneprst i Sandby på Norvestlolland.
Held og Lykke fremover til Eva og Peder Kistrup.
Præstegården er på nuværende tidspunkt under renovering og bliver gjort
klar til kommende ny præst.

Fotoet herover er fra afskedsreceptionen i kulturhuset, hvor en stor del af
menigheden var mødt op for at sige
farvel til en præst, alle kendte.

Vi glæder os til det kommende samarbejde.
Birthe Johansen

En værdig afsked og en ny tid,
eller ”tak Peder” og ”goddag Hanne”.
Søndag d. 27. januar var den sidste officielle dato, hvor Stokkemarkes nu afgående præst gennem fire årtier, Peder
Kistrup, holdt sin afskedsprædiken.
Det var både en munter, eftertænksom
og lidt trist dag, da menigheden efter
så mange år skulle sige farvel til deres
”livsledsager”, som havde fulgt dem på
nært hold, både når der var glæde, og
når der var sorg.

dele sit virke/kald med 40% opgaver i
Maribo Domkirke, og have fast bopæl
i præstegården i Stokkemarke. Det er
rigtig dejligt, at der fremover vil være
lys i præstegården.

Menighedsrådet ønsker til den nye
præst er, at denne som anført ovenfor
skal have bopæl i Stokkemarke Sogn,
hvilket efterkommes af domprovsten
og biskoppen. Der er et ønske om en
ugentlig gudstjeneste (søndag) og på
Der blev afholdt reception i Beboerhu- relevante helligdage/højtider. Der ønset, hvor rigtig mange var mødt op for skes ligeledes, at præsten en gang om
at takke for de mange år, Peder Kistrup måneden har gudstjeneste på Stokkehavde forvaltet sit kald. Meget flot med marke plejecenter, arrangerer sang- og
musikaftener, deltager aktivt i menigden store tilslutning til dagen.
hedsrådsmøderne og i øvrigt fortsætIndtil der tiltræder en fast præst i stil- ter nogle af de traditioner, som sognet
lingen i Stokkemarke varetages vikaria- har, som eksempelvis havnegudstjenetet af tidligere præst i Branderslev og ste i Blans og sogneture.
Sandby, Hanne Lund.
Menighedsrådet ser frem til et aktivt
samarbejde med vikarpræst Hanne
Den nye præst er endnu ikke fundet,
men stillingen er opslået og i fremtiden Lund, der frem til maj/juni er i stillingen.
bliver det en 60% præstestilling ved
Stokkemarke Kirke, hvor præsten skal
Menighedsrådet

Musikgudstjeneste søndag den 24.
marts kl. 16.00
Ved denne gudstjeneste vil kirkesanger
Jeanet Been synge solo for os og det
kan vi godt glæde os til, for hun har en
dejlig stemme.
Bagefter byder menighedsrådet på et
glas i våbenhuset.

flødekartofler og salater samt dessert.
Madbilletter kan købes i Brugsen og hos
Bageren i Stokkemarke, fra den 1. til
den 14. april. Pris: kr. 165. Vin og vand
købes i Kulturhuset eller medbringes.
Fredag den 19. april kl. 10.00 - Langfredag er dagen hvor Jesus af kærlighed til
hvert enkelt menneske giver sit liv.

Påsken i Stokkemarke kirke
For de fleste mennesker er påske lig
Søndag den 21. april kl. 10.00 - Påskemed fridage – påskefrokoster – haveardag fejrer vi, at graven var tom – fejrer vi
bejde – kunstudstillinger og måske kirat kærligheden er stærkere end døden.
kegang – og sådan er det – vi er alle frie
til at bruge kirken når det passer os...
mange har det måske ligesom præsten,
de kommer kun når de skal.....og herfra
skal der lyde et hjertelig velkommen i
Stokkemarke kirke, når du har tid og lyst!
Jul og påske hænger sammen...
I julen kommer Gud til verden ved Jesu
fødsel og Langfredag dør Gud på korset
som mennesket Jesus. Det betyder:
at Gud ved at blive menneske viser sit
sande ansigt, viser sig som den kærlige
og barmhjertige far både i julekrybben og
på korset.
Søndag den 14. arpil kl. 10.00 - Palmesøndag markerer påskens begyndelse.
Palmesøndag har sit navn pga. de palmegrene der blev lagt foran Jesus da
han red ind i Jerusalem på et æsel –
som en fredsfyrste, der var sendt af Gud.
Torsdag den 18. april kl. 16.00 - Skærtorsdag fejrer vi at Jesus fandt på det
med nadveren – som betyder, at du og
jeg tilgives, det vi har gjort forkert. Jesus opfordrer os til hver gang vi er sammen at spise og drikke, for at mindes alt
det han har gjort for os.
Fælles spisning: efter gudstjenesten inviteres alle til et måltid mad i Kulturhus
Stokkemarke.
Joan Tholin serverer: lammesteg med

Arne Haugen Sørensen, ”Opstandelse”.

Mandag den 22. april kl. 16.00 - 2.
Påskedag hører vi om to disciple, der på
vej til Emmaus møder den opstandne.
Og så kommer Line Christensen og synger om foråret for os mens Bjarne Andersen spiller på guitar til.
Glædelig påskehilsen fra Hanne Lund,
vikarpræst i Stokkemarke og Maribo
sogne.

Søndag den 3. marts kl. 1000
Fastelavn

Sognepræst

Søndag den 17. marts kl. 1000
2. søndag i fasten - Hans Maalø

Hanne Lund (vikar),
Stokkemarke Præstegård, Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke, tlf.
54 71 10 76 - 40 19 57 43, e-mail:
hanl@km.dk

Søndag den 24. marts kl. 1600
3. søndag i fasten

Mandag er fridag

Søndag den 10. marts kl. 0830
1. søndag i fasten - Hans Maalø

Søndag den 31. marts kl. 1000
Midfaste
Søndag den 7. april kl. 1000
Mariæ Bebudelsesdag
Søndag den 14. april kl. 1000
Palmesøndag
Torsdag den 18. april kl. 1600
Skærtorsdag + mad
Fredag den 19. april kl. 1000
Langfredag
Søndag den 21. april kl. 1000
Påskedag
Mandag den 22. april kl. 1600
2. Påskedag + musik

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

Graver

Jette Krogshede, tlf. 29 40 88 91,
e-mail egjk@post.tele.dk

Organist

Ingrid Hansen,
Oddevej 155, Købelev,
4900 Nakskov.

Kirkesanger

Søndag den 28. april kl. 1400
1. sø. efter påske - Anders Blichfeldt

Jeanet Been, Knuthenborgvej 22,
Maribo, tlf. 28 10 10 64
e-mail: jeanet.been@gmail.com.

Søndag den 5. maj kl. 1900
2. søndag efter påske

Menighedsrådet

Søndag den 12. maj kl. 1000
3. søndag efter påske
Fredag den 17. maj kl. 1000
Bededag
Søndag den 19. maj kl. 1000
4. søndag efter påske
Søndag den 26. maj kl. 1000
5. søndag efter påske
Torsdag den 30. maj kl. 1000
Kristi Himmelfartsdag

Formand: Birthe Johansen, Suhrsvej 2,
4952 Stokkemarke, tlf. 23 37 71 91,
e-mail: www.7639@sogn.dk
Kirkeværge og kontaktperson:
Bjørn Christensen, Blansvej 11,
4941 Bandholm, tlf. 29 62 95 37
e-mail:bjorn53@hotmail.com

Kirkebilen

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

