Nyhedsbrev september 2018.
De, som har besøgt Kaj Munks Præstegård i løbet af foråret/sommeren 2018, har måske bemærket
at jorden på begge sider af vejen op til præstegården er blevet pløjet, beplantet og indhegnet.
Vedersø Menighedsråd, som ejer jorden har valgt at plante en skov, bestående dels af
blandingsskov og faunastriber i 10 hektar og dels en egetræs alle op til selve præstegården.
I foråret 2018 skete der også en naturlig udskiftning af medlemmer i bestyrelsen for den selvejende
institution Kaj Munks præstegård. Bestyrelsen består nu af:
Formand: Elof Westergaard (Biskop Ribe Stift- udpeget af Kulturministeriet),
Gitte Kjeldsen
(Byrådsmedlem - Ringkøbing- Skjern Kommune)
Finn Tarpgaard
(Stadil- Vedersø sogneforening)
Grethe Rostbøll
(Tidl. kulturminister - udpeget af Kulturministeriet)
Søren Dosenrode
(Kaj Munk Forskningscentret)
Lis Blåbjerg
(Vedersø Menighedsråd)
Peter Hundebøll
(Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård)
Hans Nørkjær
(Valgmenighedspræst i Lemvig - udpeget af Kulturministeriet)
Mogens Munk
(søn af Kaj Munk - udpeget af Kulturministeriet)
Børge Sørensen
(Styrelsesmedlem - Ringkøbing-Skjern Museum)
Det kgl. Teater og Cumulus Teatret
kommer til Vedersø Kirke d. 30. og 31.
oktober med kammeroperaen “Martyriet”.
Kammerspillet handler om Lise og Kaj
Munks forskellige opfattelser af hans
overbevisning: “at man er klar til at gå i Vor
Herres blodige fodspor...kun få er udvalgte”
Kajs opfattelse: “det er min pligt at kæmpe
mod ondskaben” - overfor Lises opfattelse:
“det er din pligt at kæmpe for din familie - for
os, som du har lovet at elske i medgang og
modgang.”
Billetsalg: www.vedersoekirke.dk

Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård inviterer også i år til jagtmiddag:
Fredag d. 2. november 2018. En hyggelig aften med gourmetmad, musik, sang og
jagthornsblæsning og historier. Se mere på hjemmesiden LINK
Sidste offentlige åbningsdag på Kaj Munks Præstegård er i år tirsdag d. 31. oktober.
Præstegården vil dog være åbent i weekenden d. 24.og 25. november fra 11-16, hvor der arrangeres
julestue - med en julepyntet præstegård, hvor der også er mulighed for rundvisning. Der kan klippes
julepynt og laves juledekorationer og endelig serveres risengrød med kanelsukker og saftevand og
kaffe med småkager i vores cafe.
Entre 50 kr. for voksne. Børn under 18 år ifølge med voksne gratis.
Se mere på hjemmesiden LINK
1.november 2018 tiltræder Mette Bjerrum Jensen, som ny direktør for Ringkøbing- Skjern Museum.
Mette Bjerrum Jensen er uddannet cand.mag i forhistorisk arkæologi og er aktuelt ansat som leder
for Varde Museernes helt store succes: Tirpitz.

Alle hemmelige tegn, månen er fuld
Hemmelige tegn, månen er guld
Lyngen lyser i nat - lyser for dig
efter torden kommer regn
hemmelige tegn
Lyngen er lilla, lyngen er lilla, lyngen er lilla
vi lægger os ned på sommerens sidste duft
Med ovenstående smukke sensommer tekst, skrevet af Lis Sørensen, sender vi, fra Kaj Munks
Præstegård, jer alle en hilsen med ønsket om et “måske gensyn” i sæson 2019.
Tjek sæson 2019 åbningstider her: levendehistorie.dk
Per Lunde Lauridsen, museumsinspektør
Vivi Frederiksen og Lene Brink, museumsværter

