Nyhedsmail - august 2017
Det varme sommervejr mangler - men mange finder vej til Præstegården
Lene, Vivi og Ida har travlt med salg af billetter, bøger og kaffe - Jon og Lisbeth har travlt med
rundvisningerne. Vi oplever, at flere og flere udenlandske turister besøger museet, så vi arbejder
også med at oversætte tekster til tysk og senere engelsk.
Valdemarsdag og Ordet gik godt og mange oplevede Per Stig Møller og de mange dygtige
lokale skuespillere.
Det er vigtigt for os, at dramatikeren Munk bliver formidlet og at hans skuespil bliver sat op. I
august bliver det et skuespil om Kaj Munks “martyrium”, som bliver sat op på præstegården. Det
Flydende Teater spiller i samarbejde med Ringkøbing Fjord Teater skuespillet »Martyren Munk«
Opsætningen har fået meget gode anmeldelser. www.detflydendeteater.dk
Omtale:
Barskt teater om Kaj Munk, der gik i døden for sin tro
»Martyren Munk« er fortællingen om den
antiparlamentariske digterpræst Kaj Munk, hvis
kompromisløshed gjorde ham til en af de mest
omdiskuterede personer i den nyere danske historie.
Det er historien om en legesyg mand, der insisterede
på, at kærligheden og mennesket kommer før noget
andet, og som alligevel valgte at gå i døden for sin
overbevisning. Det Flydende Teaters musikdramatiske
forestilling begynder med den barske henrettelse af
digterpræsten Kaj Munk.
24. august 2017 kl. 20.00 og 25. august 2017 kl. 20.00 på Kaj Munks Præstegård
Billetter tlf. 40434409 eller rfteater@gmail.com - www.rfteater.dk
Unge fra 14-18 år: 100 kr. Voksne: 150 kr.

Salmer langs Vestkysten
I forbindelse med fejring af reformationsåret afholdes
der en række events med salmedigtere i fokus. Læs
mere på www.taarnborg-ribe.dk/salmesangfolder_.pdf
Som en del af denne fejring inviteres der til foredrag ved
biskop Elof Westergaard om digterne og nabopræsterne
Kaj Munk og K.L. Aastrup.
30. august kl. 19.30 på Kaj Munks Præstegård

Ny folder om parken på præstegården
I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune har vores
naturvejleder udarbejdet en gratis folder til parkens gæster. Folderen
hænger udenfor og kan tages af gæster både i og udenfor
åbningstiden. Vi håber at mange vil nyde at gå en tur i den store have
og for lidt mere at vide om stedets fortællinger.
Søndag d. 24. september viser naturvejleder Rene Hankelbjerg rundt
ved Nørresø og fortæller om naturen i nærheden af præstegården. Kl.
13-15. Tilmelding senest 22/9 på 6086 4219 eller
info@levendehistorie.dk
Pris: Gratis.

Kaj Munks Præstegård
Adresse: Vesterhavsvej 7a, 6990 Ulfborg
Entrepris: 50 kr. pr. person, børn u. 18 år er gratis ifølge m. voksne
Med venlig hilsen
Teamet på Kaj Munks Præstegård

