Kirkeguide.
Tag på en guidet tur til nogle af Lolland-Falsters
109 kirker, som er fordelt på 104 sogne.

Hunseby kirke

Majbølle kirke

Maribo Domkirke

Arninge kirke fra 1200

Gundslev kirke

Vålse kirke

Rødbyhavn kirke fra 1966

Kirkerne på Lolland-Falster er et besøg værd.

Min baggrund.

Sydhavsørene er rig på smukke male kirkebygninger, der

Jeg har et solidt kirkeligt kendskab og føler mig godt

hver for sig fortæller en spændende historie.

klædt på til at varetage rollen som kirkeguide på Lolland –

Selv holder jeg meget af at komme i kirkerne i den lands-

Falster.

del, hvor jeg bor, og vil gerne være med til at give andre en

Jeg har i knap 40 år været engageret i kirkeligt arbejde,

god oplevelse ved at besøge en af Lolland-Falsters 109 kir-

dels som medlem af Majbølle menighedsråd, dels som med-

ker.

lem af den lokale distriktsforening samt medlem af bestyr-

Jeg tilbyder at arrangere rundvisninger i kirkerne, og

elsen i Landsforeningen af Menighedsråd.

træffe de nødvendige aftaler. Måske vil præsten bidrage

Dertil kommer – som indfødt – et solidt lokalkendskab,

med er indlæg, måske kan vi arrangere en koncert der er

der gør det muligt for mig at sammensætte en spæn-

mange muligheder, som vi kan tage en snak om.

dende udflugt for jer, efter jeres individuelle ønsker.

Et besøg i en kirke kan bruges til en fredelig stund, til ef-

Skal der træffes aftale om frokost eller eftermid-

tertanke i et smukt rum samt muligheden for at nyde arki-

dagskaffe hjælp jeg gerne med det.

tektur og kunst. Der vil naturligvis også være mulighed for
at se nærmere på kirkegården og de særpræg, der ofte
karakteriserer dem.

Prisen er ca. 800 kr. afhængigt af turens varighed.
Ring til mig og lad os få en snak om turen!

Med venlig hilsen
Keld Nielsen,
Falkevej 104.
4990 Sakskøbing
Tlf. 22118708
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