Nyhedsmail - sommer 2016
Nu er sommeren kommet til Vestjylland og Kaj Munks dejlige
præstegård. Allerede nu har mange gæster besøgt parken og
museet, som stråler i den stærke sol.

Valdemarsdag
Onsdag d. 15. juni afholdes traditionen tro Valdemarsdag i
parken. Alle er velkomne til dette offentlige arrangement med
nationen og flaget i centrum. Årets taler er tidligere seminarie-rektor og pastor-emeritus Henrik Sommer,
Struer. Han vil bl.a. tale om skuespils og teatrenes betydning i modstandskampen og efter krigen.
Arrangementet begynder kl. 14.00 - medbring selv tæpper/klapstole. Kaffen kan købes. Naturligvis skal
der synges, og der bliver også mulighed for at lege i parken. Eftermiddagen sluttes af med gudstjeneste
ved sognets nye præst Chr. Ulrik Terp i Vedersø kirke kl. 16.00. Vel mødt. (det kan informeres, at
Hans-Edvard Nørregård har meldt afbud)

Forsvundne Borge?
I hele region Midtjylland har arkæologer søgt efter midtjydernes forsvundne borge. Måske har I set ét eller
flere af tv-programmerne, med samme titel (LINK). Udstillingen, der følger projektet bliver præsenteret i
cafeen på præstegården i juli og august. Dette skyldes, at præstegården ligger på netop et forsvundet
voldsted Aabjerg tilbage fra middelalderen. Derfor vises fotoudstillingen på præstegården (LINK)

Camp på Præstegården
Kom og mærk historiens vingesus og få en natur og kulturoplevelse ved Kaj Munks Præstegård. Vi går i
Kaj Munks fodspor og ser den unikke og rå vestjyske natur, som omgiver præstegården. I weekenden
d. 5.-7. august kan autocampere tilmeldes et campertræf på præstegården. Der vil inkludere rundvisning,
tur med naturvejleder og adgang til museet. Kontakt museet for mere information.

Garagen - klar til noget nyt
Nu er det frivillige parkholds og præstegårdens haveredskaber og plæneklippere blevet flyttet til et
midlertidigt lokale. Ønsket er, at garagen med den flotte Ford, kanen og cyklerne kan komme til deres ret,
og der nu kan fortælles om Munks fartglæde og ture i landskabet. Er der ideer til hvilke fortællinger, som
kunne indgå i den nye udstilling - så kontakt endelig formidlingsinspektør Per Lunde Lauridsen.

Seminar: Kaj Munk, en digter under krigen
Kaj Munk Forskningscentret, Kaj Munk Selskabet og Kaj Munks Præstegård inviterer til seminar d. 13.
august. Tilmelding senest 8. august. Link til hjemmesiden
Et udpluk af dagens emner:
Biskop Elof Westergaard: Sproget og livet. Forbindelser mellem Thøger Larsen, Kaj Munk og K.L. Aastrup.
Cand.mag. Marie Goul: Kaj Munks modstandsdigte, med recitation af udvalgte digte ved skuespiller
Caspar Koch. Man vælger et af følgende tre workshops, der hver især vil fokusere på aspekter af Kaj
Munks liv og virke under Besættelsen 1940-1945.
Modstandsprædikener, ved sognepræst Christian Grund Sørensen.
Modstandsdramatik, ved pastor emeritus Ricardt Riis.
Kaj Munk og modstanden — i undervisningen, ved museumsformidler Lisbeth L. Lauridsen

Sæt kryds i kalenderen
Allerede nu kan I sætte et kryds ved den 10. september, hvor Vennekredsen inviterer til en tur i naturen.
Vandreturen begynder kl. 9.30 på præstegården og går langs Nørresø til herregården Aabjerg. Turen er
cirka 4 km - og ikke handicapvenlig. Jon Høgh er turansvarlig, Rene Hankelbjerg er naturvejleder og
amatørornitolog Egon Toft deltager med sin store viden om lokale fugle. Prisen er 70 kr - medbring selv
madpakke.

Husk der er en rundvisning indkluderet i besøget:
torsdage kl. 13 i juni og tirs- og torsdage kl. 13 i juli og august.
Med venlig hilsen
Vivi Frederiksen, museumsvært
Rene Hankelbjerg, natur- og museumsformidler
Per Lunde Lauridsen, formidlingsinspektør

