STOKKEMARKE
sogns kirkeblad
Juni - juli - august 2019
Om præstestillingen i Stokkemarke!
Håndværkerne er i fuld gang med at renovere Stokkemarke præstegård, så den
står klar til den 1. juli, hvor den nye præst tiltræder.
Stillingen er fordelt på den måde at den nye præst skal bruge 60 % af tiden i
Stokkemarke sogn og i de sidste 40% af tiden skal præsten arbejde i Maribo
Domsogn.
Når Stokkemarke sogn på den måde ikke får en fuldtidspræst, skyldes det, at
indbyggertallet i Stokkemarke ikke berettiger til det.
I skrivende stund er det ikke afgjort hvem der bliver den nye præst og det må
først offentliggøres, når Stiftet får godkendelse af den nye præst fra Kirkeministeren.
Men den 30. juni kan I møde den nye præst, når vedkommende indsættes i
Stokkemarke kirke. (se mere nedenfor)
Venlig hilsen
Stokkemarke sogns menighedsråd.

Kom og hils på den nye præst
Ved gudstjenesten søndag den 30. juni kl. 10.00 indsættes den ny præst.
Bagefter er alle velkommen i Kulturhuset fra 11.15 til 13.00, hvor der er mulighed for at hilse på den ny præst.
Der serveres sandwich og drikkelse til alle fremmødte.
Venlig hilsen
Stokkemarke menighedsråd.

Helligånden kan vi kalde ”en himmelsk hjertestarter”
I disse tider bliver der sat hjertestartere op mange steder og det er godt
og det redder liv.
Her i Stokkemarke er der også en hjertestarter, som er tilgængelig døgnet
rundt, den er placeret lige ved siden af
Dagli’ Brugsen.

Ved orienterings - og opstillingsmødet til
udfyldningsvalget den 23.04.2019
blev 5 personer opstillet på kandidatlisten
i prioriteret rækkefølge til Stokkemarke
menighedsråd .
Da der kun skulle opstilles 1 kandidat til
menighedsrådet, er der 4 suppleanter.
Da der kun var indkommet 1 kandidatliste
ved indleveringsfristens udløb den 7. maj
2019, er det den opstillede liste som
gælder.
Hermed aflyses udfyldningsvalget den 18.
juni 2019

Helligånden er også en form for ”en
hjertestarter” – fordi efter at Jesus var
vendt tilbage til himlen, blev Helligånden sendt til jorden, som en kraft til os Herefter består Menighedsrådet ved
Stokkemarke kirke af følgende:
mennesker.

Gudstjeneste ved Blans Havn
Søndag den 16. juni holder vi gudstjeneste ved Blans Havn kl. 14.00
Ove Kock spiller til gudstjenesten på sin violin og bagefter drikker vi kaffe, som
vi hver især har med.

Sogneudflugt på Lolland lørdag den 17. august.
Programmet som vi har planlagt er følgende:
Kl. 9.00 Afgang fra parkeringspladsen v. Stokkemarke kirke.
Kl. 9.15 Afgang fra Brugsen i Maribo.
Menighedsrådet sørger for kaffe og brød til bussen
Kl. 10-11 Rundvisning v. Femern Bælt Infocenter
Kl. 12.00 Frokost på Den Gamle Møllegård i Horslunde
Lidt, men godt
Fisk – lun ret – koldt kød – dessert - brød og smør - kaffe
Pr. person, kr. 115,Egenbetaling for drikke
Kl.13.45 Rundvisning i Richard Winthers hus v. Birthe Hvarre
Kl. 16.00 Rundvisning i Sankt Nikolaj kirke v. Menighedsrådsformand Mogens Warrer
Kl. 17.00 går turen tilbage til Stokkemarke.
Tilmelding til turen senest den 1.8.2019 til formand Birthe Johansen på
tlf. 23377191 eller til regnskabsfører Knud Asger Rasmussen på tlf.nr.
20464143
Tilmelding er bindende. Pris kr. 200, som betales i bussen.
Alle er velkomne!
Stokkemarke sogns menighedsråd.

Formand samt formand for valgbestyrelsen:
Birthe Johansen, Tlf. 23377191
Næstformand:
Når vi er modløse og synes det hele
Bjørn Christensen
er drøjt, så erfarer vi, at det hjælper at Kontaktperson:
sætte ord på det der bekymrer os – elEric Steffensen
ler at gøre noget, som vi egentlig ikke Menige medlemmer:
gider...lige så stille sker det at livsmoInger Johanne Kristine Pedersen
det kommer tilbage.
Flemming Christensen
Vi kan enten sige, ja selvfølgelig er det Suppleanter:
sådan – og det er min egen fortjene1. Linda Ankjær Nordahl
ste – det kan føre til at vi tror vi skal
2. Lene K .Kristiansen
magte alt ting selv.
3. Inger-Margrethe Christensen
Eller vi kan tro på at det er ”den him4. Per Skov-Nielsen
melske hjertestarter” der har været på Kirke-værge – ikke medlem
spil – det kan føre til taknemmelighed.
Lindy Fynholm
Hvis du har lyst til at høre en sang om Med venlig hilsen

Tak og farvel!

”Hjertestarter” kan du gå ind på google og skrive: hjertestarter – sang.

Fra 1. februar og frem til 1. juli har jeg den glæde at være
vikar her i Stokkemarke.

Vi kan ikke se den, Helligånden, men
vi kan forstå den som en kraft der
skubber til os på forskellig vis.

Menighedsrådet for Stokkemarke kirke.
Musikgudstjeneste søndag den 2. juni kl.

Her kan du høre bandet Nephew synge 19.00
om Vesterhavet som ”Hjertestarter”.
Simon Kvamm, har udtalt, at det jo er
Gud, han tænker på.
Glædelig pinse

Ved denne gudstjeneste har vores kirkesanger Jeanet Been lovet at synge sange
og salmer om den dejlige sommertid.
Bagefter byder menighedsrådet på et glas
i våbenhuset.

Nu får I en ny sognepræst i Stokkemarke og hvis I tager lige
så godt imod den nye præst, som I har modtaget mig, så
kan den nye sognepræst ikke få en bedre modtagelse.
Hjertelig tak fra
Hanne Lund
Vikarpræst i Stokkemarke.

Gudstjenesteliste for juni - juli august
Søndag den 2. juni kl. 19.00
Musikgudstjeneste
6.s.e.påske
Søndag den 9. juni kl. 10.00
Pinsedag
Mandag den 10. juni kl. 10.00
Anden pinsedag
Søndag den 16. juni kl. 14.00
Trinitatis søndag
Havnegudstjeneste i Blans
Søndag den 23. juni kl. 10.00
1.s.e.trin.
Søndag den 30. juni kl. 10.00
2. s.e.trin.
Indsættelse af ny præst....
Søndag den 7. juli kl. 10.00
3.s.e.trin.
Søndag den 14. juli kl. 10.00
4.s.e.trin.
Søndag den 21. juli kl. 10.00
5.s.e.trin.
Søndag den 28. juli kl. 10.00
6.s.e.trin. – Hans Maaløe
Søndag den 4. august kl. 10.00
7.s.e.trin.
Søndag den 11. august kl. 10.00
8.s.e.trin.
Søndag den 18. august kl. 10.00
9.s.e.trin.
Søndag den 25. august kl. 10.00
10.s.e.trin.
Gudstjeneste på Stokkemarke Plejecenter:
onsdag den 12. juni kl. 14.00

Sognepræst

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

Mandag er fridag

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

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

Menighedsrådet

Formand: Birthe Johansen, Suhrsvej 2,
4952 Stokkemarke, tlf. 23 37 71 91,
e-mail: www.7639@sogn.dk
Kontaktperson: Eric Steffensen
Tlf. 30 12 39 67
Kirkeværge: Lindy Fynholm
tlf. 40 78 26 86

Kirkebilen

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

