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Alle kirker har nu fået deres QR-kode, men det er ikke alle kirker i Lolland Østre Provsti, som har fået sat koderne op
på informationstavlerne. De sidste kirker er dog ved at komme med, fortæller Conny Krogh

Kirkerne i Lolland Østre Provsti går nye veje for at få de gode historier frem

Kirkehistorie fortalt i nye koder
En ny
form for kirkehistorie er klar til at blive fortalt
i Lolland Østre Provstis i
alt 21 kirker. Således også
i Sakskøbing, hvor der for
længst er sat en såkaldt
QR-kode på informationstavlen foran kirken.
I Sakskøbing er menighedsrådet blevet enige
om, at det er kirkehistoriØSTLOLLAND

ker Henning Due-Hansen,
som står for at fortælle om
Sakskøbing Kirkes historie. Med en smartphone
skal der kun få tastetryk til
for at scanne den lille QRkode, og faktisk er funktionen til at scanne QR-koder
indbygget direkte i nogle
smartphones. Ellers er der
hjælp at hente på eksempelvis www.mobilsiden.dk,
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men så er man også godt
på vej til at opleve en cirka
tre minutters gennemgang
af eksempelvis Sakskøbing
Kirkes historie vist på telefonen som en lille film.
Kan også være lokal præst
Andre steder i Østre Provsti kan det eksempelvis
også være en lokal præst
eller et andet medlem af

ny og lettilgængelig måde.
- Alle kirker har nu fået
deres QR-kode, men det er
ikke alle kirker i Lolland
Østre Provsti, som har fået
sat koderne op på informationstavlerne. De sidste
kirker er dog ved at komme med, fortæller Conny
Krogh.
Vigtigt er det også at
nævne, at der ifølge Conny

Krogh ikke er tale om nogen former for kirkeskrøner, men at de små fortællinger på cirka tre minutter
helt og holdent handler om
det, hun beskriver som reel
kirkehistorie med masser
af fakta om altertavle og
så videre.
KIM MØLLER PEDERSEN
kmp@ftgruppen.dk

Vandtårnshøje
forventninger
Vandtårnsfrivillige og
skoleelever med helt
præcist 35 meter høje
forventninger mødtes ved
den officielle indvielse af
nye elevkunstudstillinger
i Nysteds vandtårn.
NYSTED - Det er gyseragtigt.

Onsdag var der indvielse af elevkunsten i vandtårnet i Nysted.
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Den kan opleves resten af sommeren.

menighedsrådet, som fortæller om den pågældende
kirke. Conny Krogh er selv
idémageren bag initiativet
med at få fortalt de lokale
kirkers historier på en
ny måde, og det er ikke
mindst i forhold til turister
- herunder også de mange
tilcyklende turister - at der
er tænkt i at få formidlet
mere kirkehistorie på en

Er I sikker på, det kommer
til at holde? Jeg venter altså lidt.
Jo, kommentarerne var
mange fra klumpen af
elever fra 3. klasse på Nysted Skole, da de onsdag
formiddag stod for foden
af den indvendige trappe i
deres lokale vandtårn.
Frivillige fra Foreningen
Nysted Vandtaarn havde
sat flag op og inviteret skoleeleverne til at kigge forbi
for med egne øjne at opleve vandtårnet indefra samt
ikke mindst den kunst,
som flere klasser fra Ny-

sted Skole har været med
til at lave.
På en etage handlede det
om elevkunst og seværdigheder fra lokalområdet
med inspiration fra den
nu afdøde maler, skulptør
og forfatter Ulla Frellsen.
På andre etager handlede
elevkunsten om figurer og
tegninger samt ikke mindst
idéer til, hvad vandtårnet
eventuelt kunne bruges til.
- Der er åbent for udstillingerne for første gang
her i den kommende weekend, forklarede Helle Levisen, der sammen med
vandtårnsfrivillige Bertel
Frederiksen og Jane Christiansen sørgede for flag
og åbning af vandtårnet.
Inden i tårnet kan man
nu se vidt forskellige vandtårnsfigurer af eksempelvis
halve colaflasker og andre
kreative påfund.
kmp
På de medfølgende tekster
om baggrunden for de enkelte
kunstværker kan man eksempelvis læse om, hvordan
vandtårnet tænkes udført med
etager, der fungerer som akvarium, restaurant, solplatform,
legeplads med klatrevæg og
klatrestativ med rutsjebane.
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Udstillingen med elevernes
vandtårnskunst suppleres af
en udstilling af elevværker inspireret af skulptør, maler og
forfatter Ulla Frellsen. Sidstnævnte udstilling tager udgangspunkt i lokale seværdigheder, og begge kan opleves i
de kommende weekender fra
14-16 både lørdag og søndag.
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Her er elever fra 3. klasse på Nysted Skole i fuld gang med at
FOTO: CLAUS HANSEN
undersøge vandtårnet for kunst.

