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Stormen Gorm forvandlede den gamle bøg til et eventyr træ
Der er ikke mange der ved det, men træet fra HC. Andersens
eventyr ”Fyrtøjet” står i haven ved Kaj Munks præstegård. Den 29.
november flækkede stormen Gorm, den gamle bøg i Kaj Munks
præstegårdshave. Det blev afsløret at træet er hult og det er nu
blevet stynet, og bliver forhåbentligt til stor glæde for
præstegårdshavens mange insekter og fugle.
Ny struktur for den daglige drift af Kaj Munks Præstegård
Ifølge den nye driftaftale skal Kaj Munks Præstegårds daglige drift
forestås af et team på tre personer. Det er Museumsvært Vivi
Frederiksen, Naturvejleder René Hankelbjerg og Formidler Mette
Jensen. Teamet er sprængfyldt med energi og er klar til at modtage
de mange glade gæster.
Nyt fra Vennekredsen
Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård begynder året med fire arrangementer:
Vennekredsen
synger
Onsdag den 3. februar, onsdag den 2. marts
og onsdag d. 30 marts
fra kl. 14.00 til 16.00 står den
på Vennekredsens sangarrangement ”De sangglade i Stadil-Vedersø og omegn”. Kom til en hyggelig
eftermiddag, hvor vi får rørt stemmebåndet. Arrangementet er en del af en ny tradition. Vi mødes på
Kaj Munks Præstegård fra kl. 14 til 16. Helle Mikkelsen akkompagnerer på klaveret de mange
sangglade stemmer. Husk at medbringe kaffe og kage til hygge bagefter.
Kaj Munk i ord og toner
Lørdag d. 19. marts (dagen før Palmesøndag) afholder vennekredsen og Kaj Munks Præstegård et
forårsarrangement. Programmet for dagen er :
Kl. 9.30 Morgenandagt i Vedersø Kirke ved biskop Elof Westergaard og organist Willy Egmose.
Efterfølgende taler Elof Westergaard over emnet Kaj Munk i relation til K. L. Aastrup på Kaj Munks
Præstegård. Aastrup var sognepræst i Husby og salmedigter.
Efter frokost er emnet ”Kaj Munk og tonerne” en eftermiddag med Willy Egmose dagen forventes
at slutte 15.00. Pris for 2 gange kaffe, de 2 spændende indlæg og frokost er 200 kr. (eksl.
Drikkevare) Bindende tilmelding og indbetaling senest lørdag den 12. marts til Rita Sønderby Tlf.:
61749873 Mail 
rita@ino-soft.dk
konto nr. 7670 4351867 Efter først til mølle princippet.
Kvartalets Kaj Munk digt
Første strofe fra digte Dannebrog:
Lad os hejse vort Flag!
se, det aabner vor Dag
med at vinke os ud til vor Id som til Fest!
Det er rødt, der er hvidt
det er mit, det er dit,
og det lever i Kamp med den stridige Blæst.

