
Embedsbeskrivelse   

 

Stillingen som sognepræst i Stokkemarke Pastorat er ledig til besættelse. Til 

stillingen er der knyttet en bistandsforpligtelse efter et af biskoppen udarbejdet 

regulativ. Pt. udgør denne bistandsforpligtelse 40% til at betjene Maribo Domsogn.  

 

Vi lægger vægt på: 

At sognepræsten er teologisk velfunderet og kan forkynde det kristne budskab i et 

forståeligt og nutidigt sprog for både børn og voksne. Vi sætter evnen til at kunne 

samarbejde højt. Der har, ud over søndagens højmesse, hidtil også været afholdt 

forskellige hverdagsgudstjenester som fx kortere pensionistgudstjenester, 

børnegudstjenester og havnegudstjenester ved Blans havn. 

 

Fokusområder i Stokkemarke sogn:  

Vi ønsker, at sognepræsten især har fokus på de ældre og lyst til at være sammen 

med den ældre aldersgruppe f.eks. omkring hjemmebesøg, oplæsning og samvær 

en gang ugentligt ved eksempelvis spisning og/eller ture i området. Der er en 

månedlig gudstjeneste på det lokale plejecenter.  

  

Fokusområder i Maribo Domsogn: 

     Bistanden i domsognet omfatter konfirmandundervisning af børnene fra 

Stokkemarke og Maribo, samt øvrige i området i samarbejde med præsterne ved 

Domkirken. Præsten er med i turnus for kirkelige handlinger (herunder 

lørdagsdåb), har enkelte gudstjenester i Domkirken og er med i provstiets 

undervisning af minikonfirmander (opera/teater i efterår/forår og camp i forår). 

Desuden indgår sognepræsten i et antal onsdagsmøder og gudstjenester på 

plejecenteret ”Margrethecenteret” i Maribo.  

 

Vi tilbyder: 

Stokkemarke ligger centralt på Lolland med kort afstand til både Nakskov og 

Maribo, begge steder er der gode privat- og folkeskoler samt gymnasier. 

Nærmeste skole og daginstitution er i Østofte. Der er en velfungerende Dagli’ 

Brugs og en bager i Stokkemarke by. 

 

Der er meget smuk natur på Lolland, kilometervis af smukke sandstrande mod 

syd, store skove og skønne lystbådehavne øen rundt. Lalandia, Knuthenborg 

Safaripark, Kunstmuseet Fuglsang, Dodekalitten, kunsteventen ”Lys over Lolland” 

og Maribosøerne er blot nogle få af områdets fine attraktioner. Der er et stort 

folkeligt engagement omkring landsdelens udvikling, et eksempel herpå er 

lokalbevægelsen ”Lolland-Falster Lovestorm”, som er et forum på Facebook. 

Lolland-Falsters Stift er landets mindste, men vores ambitioner er store. Vi ønsker 

at give præsterne de bedste muligheder for efteruddannelse og samarbejde, og vi 

arbejder med, hvordan stiftets mange middelalderkirker kan få nyt liv i projektet 

”Kirke med mere”. 

 



Business Lolland-Falster med 400 medlemsvirksomheder (og evt. lokale 

samarbejdspartnere) hjælper gerne med at finde relevant beskæftigelse til 

ægtefælle/partner, hvis det ønskes. For yderligere information herom kontakt: Lise 

Damsbo Savic på ld@businesslf.dk, der også gerne engagerer sig under et 

ansættelsesforløb, hvis der brug for mere viden om mulighederne. 

 

Embedsboligen i Stokkemarke er en stor, flot 

præstegård på ca. 300 m2, som er klar til 

indflytning på ansættelsestidspunktet efter en 

omfattende istandsættelse, hvor der bla. bliver 

etableret walk-in closet i sammenhæng med et nyt 

forældrebadeværelse. Boligen rummer en stor 

entré, stor dagligstue med brændeovn, spisestue 

med adgang til stor terrasse, køkken, 

køkkenindgang, lille toilet, bryggers, præstens 

kontor og kopirum, køkken i forbindelse med 

konfirmandstue med egen indgang og handicap toilet. 1. sal: Soveværelse, stort 

badeværelse, 3 værelser. Soveværelset har eget bad. Præstegården ligger i rolige 

omgivelser ved siden af kirken og er omgivet af en ca. 5000 m2 stor gammel 

have, som passes af graver og med kirkegårdens maskiner. (Dog passes den store 

terrasse foran boligen af præsten).  

 

Beskrivelse af Kirken:  

Stokkemarke Kirke er opført ca. 1250 i røde sten og 

med rødt tegltag. Bag alteret er der indsat 

glasmaleri i mosaik af kunstner J. Th. Skovgaard. 

Som alterprydelse ses et sengotisk korbuekrucifiks 

fra slutningen af 1400-tallet. Døbefonten er fra år 

1840. Dåbsfadet fra 1650. Prædikestolen er 

højrenæssance fra ca. år 1590. Kirken med 

våbenhus, tårn og kapel er omgivet af en gammel 

kirkegård, og overfor kirken en nyere kirkegård.  

 

 

For yderligere oplysninger: Domprovst Anne Reiter, tlf.: 54780686/ 30249780,  

mail: abre@km.dk og menighedsrådsformand Birthe Johansen tlf.: 23377191, 

mail: 7639fortrolig@sogn.dk  
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