Vedersø, oktober 2015

NYHEDSBREV
Kaj Munks Præstegård
Kære venner af Kaj Munks Præstegård (KMP)
Sæsonen 2015 er nu i sit efterår, og går nu i dvale ved denne måneds udgang. Vi er
selvfølgelig klar igen til en ny spændende og udfordrende sæson 2016. Detaljer om
sæsonstart og program kort efter nytår.
Højsæsonen 2015 blev en sikker succes, hvor der var åbent alle ugens syv dage i hele
juli og august. Alene i disse to måneder nåede vi tæt på 5000 besøgende.
Det blev også en sommer, hvor meget flotte donationer blev tilført Kaj Munks
Præstegård, som jeg hermed skal nævne i den rækkefølge, de er modtaget:
Johan Frederik Plesner
Et maleri af Vedersø Kirke med skolen og det gamle vandtårn i baggrunden samt et
maleri af præstegården set fra "søsiden". Bag malerierne står pastor Johan Frederik
Plesner, der var præst i Vedersø fra 1856 til 1892. Maleriet af kirken er dateret 1889
og er en gave fra J. F. Plesner til hans søster Anna. Det er Anna Plesners barnebarn
80-årige Kjeld Lund-Hansen, der har doneret de to malerier.
"Jeg fik malerierne af min bedstemor, og de har hængt hos mig i mange år. Da mine
børn ikke har den store interesse i malerierne, er det mig en stor glæde at donere
disse værker til Kaj Munks Præstegård", sagde Kjeld Lund-Larsen ved overrækkelsen.
Poul Rytter
Et maleri af Vedersø Kirke med skolen i forgrunden er doneret af Bente og Erik Rytter.
Erik Rytters far, Poul Rytter, var en særdeles kendt og agtet
billedkunstner og grafiker

på egnen. I forvejen har KMP flere malerier af Poul Rytter herunder et maleri af
præstegården set fra vest mod øst, samt et barneportræt af Yrsa, der var Lise og Kaj
Munks første fødte.
"Jeg er meget glad for, at præstegården får dette maleri. Det er her, det hører
hjemme", sagde Erik Rytter ved overrækkelsen, hvor også et træsnit af Vedersø Kirke
blev overrakt.
Torvald Westergaard
Også tre unikke kunstværker af den landskendte stenhugger Torvald Westergaard kan
nu opleves på KMP. Det er en portrætbuste af Kaj Munk, en mindre skulptur "Kaj
Munk dramaet" samt en bronzeplade "Forsynet" som viser Kaj Munk samt to
"dødsmasker" som skal forestille at være Hitler og Mussolini. Sidstnævnte er
fremstillet i 1939. Torvald Westergaard døde i 1988. Hans barnebarn er i øvrigt biskop
Elof Westergaard, Ribe Stift, der er formand for bestyrelsen for Den selvejende
Institution Kaj Munks Præstegård.
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Jagtgeværet
Det meget flotte jagtgevær, som var Kaj Munks foretrukne, har nu fået sin plads i
gangen ved trappen i selve præsteboligen. Den dansk-norske forretningsmand Peter
Tang Thomsen købte sidste efterår geværet på en auktion i Holstebro. Peter Tang
Thomsen ønskede at donere geværet til KMP, så de mange tusinde gæster fremover
kan få glæde af at opleve dette historiske gevær.
Disse enestående donationer er hver for sig og samlet med til at give yderligere
dokumentation og oplevelser af Kaj Munk. Og flere donationer er på vej!
Sluttelig skal der lyde en meget varm tak til alle frivillige, der også i sæson 2015 har
været et uvurderligt team, der på forskellig vis har sørget for, at KMP både udendørs
og indendørs har fremstået på bedste vis.

De venligste hilsner
Jørn Verner Stendorf
Daglig leder Kaj Munks Præstegård
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