Kommentarer fra besøgende
som har været på rundvisning med Organist Pia Dahl
September 2020
Hej Pia. Tak for indføring I kalkmaleriets mysteriet! Jeg svarer med de 3 punkter. 1: 5 (på en skala
hvor 1 er dårligst og 5 er bedst) 2: Syntes det virkede godt med kønsopdeling, det skærpede
opmærksomheden og var jo også vigtig for fortolkningen. 3: Kan ikke komme på nogen ændringer,
men det var lidt irriterende at der kom nogle snakkende personer ind. Venlig hilsen Susanne
Agerbeck
Svar fra Pia Dahl, d. 6.9.2020 Tak for jeres tilbagemelding. Vi lægger den formodentligt på kirkens
hjemmeside. I er ikke de eneste, der har været generet af støj i kirken. Jeg fik en lignende
tilbagemelding vedr. støj i kirken i går, så jeg har virkelig lært noget. Tak for det. Fremover sætter jeg
et skilt op og beder om, at der ikke tales i kirken. Mange tak for jeres omhu med at svare mig, - venlig
hilsen Pia Dahl, m 40 55 36 45
August
2020 Vi vil rigtig gerne give 5 for besøget i kirken. (På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst). Det var en
super god fortæller vi mødte. Vi anbefaler gerne besøget. Venlig hilsen Vera Andersen
Juli 2020
Besøg den 22.7.
Kære Pia.
Besøget i Fanefjord kirke hører med til en af de bedste oplevelser på vores udflugt på Møn. Jeg har
tænkt på, om det havde været bedre at sidde lidt længere tilbage i kirken for at se på de malerier
som du omtalte, jeg skulle bøje min gamle nakke meget tilbage for at se op i loftet.
Tak for en god oplevelse!
Med venlig hilsen Henning
Juni 2019
Vi havde en rigtig god oplevelse i Fanefjord Kirke. 1. Vi giver 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst
2. Pia var tydelig - sikker fremlæggelse - og vidende. 3. Ingen forslag til ændringer. Med venlig hilsen
Jonna Jensen, Sørbymagle og Kirkerup Menighedsråd
2019
Det er længe siden vi fik rundvisning i Fanefjord Kirke, men jeg husker det som en rigtig god
rundvisning. Så det er 5 herfra. (På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst). Desværre kan jeg ikke sige
mere præcist, da det er mere end et år siden. Men det var rigtigt spændende og du forstod at
formidle videre, så vi alle lyttede interesseret. Vh Bente Ollendorff, Særslev

