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Præsten skriver
Jens Rosendal skrev i 1985 digtet ”Oktoberdagens skiften”. Ligesom en
oktoberdag skifter og årstiderne skifter, således forandres de livsfaser vi går
igennem fra barn til ung til voksen og til alderdom. Ved hvert skridt på rejsen
gennem livet har vi brug for kærlige hænder, der griber os og for at blive set
på med kærlighedens øjne.
Vi har også brug for at finde mening med vores liv og for at se ”hvor frøet
faldt” – altså se, hvad der blev ud af vore anstrengelser og vore håb. Hver
søndag er ethvert barn, ung, voksen og gammel velkommen til gudstjeneste
i Stokkemarke Kirke, hvor vi sammen vil gribe efter kærligheden, meningen
med livet og de håb hjertet gemmer på.
Enhver er også altid velkommen til at kontakte mig for samtale om det vigtige i livet, hvad enten det handler om sorg eller savn, parforholdsproblemer,
det svære forældreskab, ensomhed eller noget helt fjerde. Døren til præstegården er åben for den, der har brug for det, og jeg tager også gerne på
hjemmebesøg.
Oktoberdagens skiften
af skyer, sol og regn
slår som en blæstens rytme hårdt
i hjertets egn.
Oktoberdagens farver
og bronzeblomsters glød
har samme stærke strøg som dybt
i sindet lød. (fortsættes næste side)

Tak for tro tjeneste
Oktoberdagens æblegrene
der steg som blomsterflor
skal tynges helt med livet ned
fuldbragt til jord.
Oktoberdagens sidste
ukuelige håb
skal kaste sommergløder
midt i angstens råb.
Oktobernattens mørke
vil nådig dække alt.
I morgenlyset skal vi se
hvor frøet faldt.
Jens Rosendal, 1985

Organist ved Stokkemarke kirke Ingrid
Hansen har efter mange års tjeneste
valgt at stoppe.

Den månedlige gudstjeneste på Stokkemarke Plejecenter har fået eget
kirkerum i én af de fælles stuer med
udsigt over markerne. Smukkere alterbillede kan vi ikke få malet!

Tak
• for mange gode år og mindeværdige stunder med dit orgelspil
• for altid at være forberedt til orgelspillet til enhver kirkelig handling
• din altid venlige og omgængelige
måde at være på
• en god og loyal kollega
• 32 fantastiske og uforglemmelige år
• din mødestabilitet
Vi ønsker Ingrid Hansen Held og Lykke
fremover
På Menighedsrådets vegne
Birthe Johansen
Frøken Agnes Aages Legat
På Vestre Landevej 322 boede i mange
år søskendeparret Margrethe og Agnes. De klarede sig i al nøjsomhed ved
at sy for folk i området. Ved flid og påpasselighed kunne de spare op til den
sum, som efterfølgende blev sat ind
som legatets formue til brug for eftertiden, og hvor menighedsrådet siden har
været legatbestyrere.

En kærlig hilsen fra præstefamilien
Kære alle jer, der bor i Stokkemarke Sogn
Vi flyttede midt i juli ind i den smukke præstegård på Tjennemarkevej og er så småt
ved at komme på plads i det store hus. Vores hjem har altid været et levende sted
med mange husgæster, og vi håber her ikke bliver nogen undtagelse. Så ring og inviter
dig selv på kaffe eller kør forbi og se om vi er hjemme, - I er velkomne
Vores familie tæller 2 snart 3 piger – Clara på 8 år, lille Inger på 1 år og den bette ny
Annie, der gerne skulle komme til verden omkring d. 3 november. Vi har to dværgpudler, Buffas og Frederik, der godt kan finde på at gø en masse, men som aldrig gør nogen noget. Derudover er der moren – og jeres præst – Laura på 34 år og far Allan, på
36 år, der ser frem til at starte i nyt job i Maribo.
Vi glæder os til at falde til i området og lære jer alle sammen at kende!

Der arbejdes pt i menighedsrådet på
højtryk for at finde en god løsning på,
hvorledes den vakante organiststilling
bedst besættes. Pr. 1 oktober håber
vi at være klar, men af den grund kan
vi ikke bringe gudstjenesteliste for oktober-november i dette blad. Se derfor
løbende kirkens facebookgruppe; Stokkemarke Kirke, lokalavisen og opslag
ved kirken for gudstjenestetider!

Legatet gives til unge under videregående uddannelse, som bor eller har
boet i sognet og er forældreløse eller
uformuende. Ansøgningsskema kan
rekvireres pr. mail hos sognepræsten
eller formanden for menighedsrådet.
(se kontaktoplysninger på bladets bagside)
Ansøgningsfrist er 20. oktober 2019
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// Stokkemarke kirke... aktiviteter

Høstgudstjeneste og festligt samvær i Kulturhuset
Søndag d. 22 september er alle indbudt til høstgudstjeneste i Stokkemarke
Kirke kl. 14.00 og efterfølgende kaffebord med lagkage og kringle. Line Christensen vil synge for os akkompagneret af guitar og der vil også være plads
til fællessang.
Koncert med Peter Vesth og Kristian Rusberg
D. 9. oktober kl. 19.00-20.30 i Stokkemarke Kirke. Efter koncerten er der et
glas vin i våbenhuset og plads til hyggelig snak.

// Stokkemarke kirke... aktiviteter

Koncert med Jeanet Been, Rune Møller Nielsen og Jesper Nielsen
Lørdag d. 2 november kl. 15.00 vil vores dygtige kirkesanger Jeanet give
koncert sammen med tenor og musicalsanger Rune Møller Nielsen og pianist Jesper Nielsen. Sammen vil de hensætte os i filmmusikkens verden
med sange fra film som ”Mød mig på Cassiopeia”, ”Phantom of the Opera”,
”Blue Hawaii”, ”The Sound of Music” og mange flere. Kom og lad dig rive
med…!

Jeanet Been og Rune
Peter Vesth er en rigtig ”Grand old man” i den danske folkemusik og country
genre. Med over 40 år på landevejen med sange som ”Veras vinterven”,
”Sønder Bullevard”, ”Bare fire linjer” og meget meget mere. Han har uden
tvivl positioneret sig blandt de mest folkekære kunstnere og har idag over
20 nr. 1 hits på Dansktoppen. Peter Vesth var bl.a. bestyrer af det kendte
ViseVersHuset i Tivoli.
I dag spiller Peter Vesth fast sammen med Kristian Rusbjerg, som vel nok
mest er kendt fra sit samarbejde med Jesper og Jens Peter og deres CD’er
”Harmonika træffere”, der har solgt både guld og platin. Kristian spiller i
dag i mange forskellige musikalske sammenhæng og kan bl.a. findes i Mariehaven hvert år, hvor han er kapelmester for husorkestret Maries Festival
Band.

Alle Helgen søndag falder i år d. 3 november. Her vil vi samles til gudstjeneste og mindes dem, vi har mistet i årets løb og i årene, der er gået. Vores
kirkesanger Jeanet Been og tenor Rune Møller Nielsen vil synge for os, så
hjertet både græder og glædes. Der vil være en kop kaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten.
Gudstjeneste for børn og barnlige sjæle
en 30/11, forud for juletræstændingen, er der gudstjeneste for børn og
barnlige sjæle kl. 1400 i Stokkemarke kirke, efterfulgt af juleklip i konfirmandstuen. Alt sammen tilpasset, så alle kan være med til juletræstædingen kl. 1600.
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Sogneudflugt 2019
D. 17 august drog 25 glade sognebørn fra Stokkemarke på årets sogneudflugt.
Vi besøgte Femern Bælt infocenter, spiste på Den Gamle Møllegård i Horslunde, så Richard Winthers Hus i Vindeby og blev vist rundt i Sankt Nikolai Kirke i
Nakskov. Tak for en fantastisk spændende dag!
Menighedsrådsformand Birthe Johansen siger tak for i dag i bussen. Vi
har lige sunget ”Du danske sommer
jeg elsker dig”, fordi denne augustdag
bød på ”kolde farver i sky og vand”

Vi hørte 1,5 times meget spændende
oplæg på Fermern Bælt infocenter,
spiste på Den Gamle Møllegård i Horslunde og kørte til Richard Winters Hus
i Vindeby - men så tog far og datter sig
også en skraber.

Lad os bare sige Richard Winther ikke var
genert i sit forhold til menneskekroppen.
Men vi er jo heldigvis frisindede danskere,
så børn er også velkomne i kunstnerens
hus og der er lidt de kan tegne med...

Vi har ører på stilke…!

Birthe Warrer fortæller os den ualmindelige og måske lidt excentriske historie
om mennesket Richard Winther. Han var
f.eks. så nøjsom, at han kun varmede to
rum op i sit store hus i Vindeby og kun til
14 grader!

Menighedsrådsformand v. Sankt
Nikolai Kirke, Mogens Warrer, fortæller levende om kirkens og Nakskovs
historie

Her er to næsten ens billeder af den glade flok, der drog på udflugt sammen
og her har stillet sig op foran Richard Winthers Hus. Kan du se hvilke personer,
der er til forskel på de to billeder? Skriv dit svar til præsten på laha@km.dk
eller på en seddel i præstegårdens postkasse, så kan du vinde en hemmelig
gave fra kirken. Husk at skrive dit navn og dine kontaktoplysninger på svaret!
Det første rigtige svar løber med præmien – så skynd dig! (Deltagere fra turen
kan ikke deltage!) Konkurrencen udløber 1. oktober 2019.

Til højre: En lille
prædikant på 8
år

Orglet er fra Christian d. 4 tid
og meget imponerende.

Gudstjenesteliste for september
Søndag den 1. september kl. 10.00
11. s.e. trinitatis
Søndag den 8. september kl. 10.00
12. s.e. trinitatis
Mandag den 15. september kl. 10.00
13. s.e. trinitatis
Søndag den 22. september kl. 14.00
14. s.e. trinitatis
Høstgudstjeneste :
Søndag den 29. september kl. 10.00
15. s.e. trinitatis
Torsdag den 1. oktober kl. 14.00
Pensionistforeningens årlige gudstjeneste

Sognepræst

Laura Håkansson,
Stokkemarke Præstegård,
Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke,
tlf. 54 71 10 76 - 24 83 15 43,
e-mail: laha@km.dk

Mandag er fridag

Her kan man kontakte kirkekontoret i
Maribo, hvis man har spørgsml til papirarbejde i forbindelse med fødsel,
faderskab, dåb, vielse o.lign. Kontoret kan ofså sætte én i forbindelse
med en præst, hvis man har uopsætteligt æinde, tlf. 54 78 03 92.

Graver

Torben Fugl, Studiestræde 8, 4952
Stokkemarke, tlf. 29 40 88 91, email: stkm.graver@live.dk.

Se kirkens facebookgruppe, lo- Organist
Vakant.
kalavisen og kirkens infotavle
for løbende information om gudstjenester i oktober og november Kirkesanger
Gudstjeneste på Stokkemarke
Plejecenter
Tirsdag den 24. september kl. 14.00
Onsdag den 30. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 26 november kl. 14.00

FØLG KIRKEN PÅ FACEBOOK:
STOKKEMARKE KIRKE

Jeanet Been, 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

