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Bogen tager udgangspunkt i 35 frimærker med relation til Lolland og Falster. Bogens indhold er samlet i 21
emner (f.eks. Nakskov Skibsværft, Fejø, Knuthenborg, Nordisk køkken-Knuthenlund, Kaj Munk, Farøbroerne
og Gedsermøllen)
Naturlandet Lolland-Falster er en fælles platform for naturoplevelser på Lolland og Falster. QLF står for
Quality Lolland-Falster. En lokal erhvervsorganisation som understøtter virksomheds- og jobudviklingen på
Lolland-Falster. søg ture Søg ture Din Kommune Tips & Tricks Efter Turen Naturen Oplevelser Evaluering
Bag om Presse. vagterne er: torsdag den 28. 00-20. Vi varetager hovedentrepriser byggeopgaver inden for
nybyggeri, bygningsrenovering m. vagt: 13. Tilknyttede museer/institutioner Museum Lolland-Falster. Siden
findes også som app med gps, natur og turbeskrivelser. vagterne er: torsdag den 28. Lolland-Falster byder på
mange kvaliteter og vi er gået sammen for at fortælle om, hvordan VI har skabt et godt liv for os selv og vores
familier på Lolland og Falster. lign. Turneringer Fodbold og tordenvejr er et dårligt match Når skyerne
trækker sammen og der er tordenvejr under opsejling, er det en god idé at forlade fodboldbanen.
Lolland-Falster er en samlet betegnelse for de to danske øer Lolland og Falster, der på grund af geografiske,
trafikale og historiske forhold ofte behandles under ét. Ved udvælgelse af lokaliteterne er der blevet lagt vægt
på følgende: at der er mange og/eller interessante fugle; at der er gode muligheder for at kunne iagttage
fuglene Saxkjøbing Havnetræf : 24/04-2018 09:02 : Husk det er i dag den 24/4 kl 18:30 vi starter sæsonen på
Saxkjøbing Havnetræf. Falsters Minder i Nykøbing Falster Stiftsmuseet og Frilandsmuseet i Maribo
Reventlow-Museet Pederstrup (billedet) Lørdag 28. 00-16. Lokalt nyhedssite, med nyheder og lokalstof om
Lolland og Falster DMI udfører, indsamler og bearbejder meteorologiske klimatologiske og oceanografiske

målinger/iagttagelser samt udfører måling, indsamling og bearbejdning af andre beslægtede geofysiske
parametre i hele Rigsfællesskabet. Dansk Retriever Klub - Region Lolland-Falster. vagt: 16. 30 – dame u19,
dame elite, herre u19 2.

