Nyhedsmail - sensommer 2016
Vi har fået en ny kollega på præstegården. Lene Brink, Tim er blevet ansat som museumsvært, og
skal hjælpe Vivi med at få dagligdagen til at høre optimalt. Velkommen til.

Mange tilmeldinger til seminar - men du kan stadigvæk nå det!
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. L ink til hjemmesiden
Du kan se programmet for seminaret her
10.00 - 10.05: Velkomst, ved formand for Kaj Munk Selskabet, provst Søren Dosenrode.
10.05 - 10.55: Biskop Elof Westergaard: Sproget og livet. Thøger Larsen, Kaj Munk og K.L. Aastrup.
10.55 - 11.10: Kaffepause.
11.10 - 12.00: Cand.mag. Marie Goul: Kaj Munks modstandsdigte, med recitation af udvalgte digte ved
skuespiller Caspar Koch.
12.00 - 13.00: Frokost. Der er mulighed for at købe øl og vand.
13.00 - 15.00: Workshops.
Man vælger en af følgende tre workshops:
● modstandsprædikener, ved sognepræst Christian Grund Sørensen.
● modstandsdramatik, ved pastor emeritus Ricardt Riis.
● Kaj Munk og modstanden — i undervisningen i dag, ved Lisbeth Lunde Lauridsen,
Museumsformidler
15.00 - 15.15: Kaffepause.
15.15 - 16.00: Udvalgte dele af Kaj Munk modstands-dramaer reciteres af skuespiller Caspar Koch.
16.00 - 16.05: Afslutning: tak for i dag og på gensyn!

Naturtur ved Nørresø
Den 10. september, inviterer Vennekredsen 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.

Ny naturfolder
Marie Goul og Rene Hankelbjerg har udarbejdet en folder til præstegårdens park, som er tilgængelig
for offentligheden. Det er en første-version - som senere vil blive trykt i samarbejde med
kommunen.

Med venlig hilsen
Teamet på Kaj Munks Præstegård

