Nyhedsmail - september 2017
Sensommeren er kommet
I år har vi valgt at forlænge højsæsonen med samme åbningstider i september og oktober - nemlig
søndag-torsdag kl. 11-16. Hvis så sommervarmen kommer nu er der ingen undskyldning for ikke at
besøge Kaj Munks Præstegård
Lises fødselsdag
Vi festligholder Lises Munks fødselsdag søndag d. 10.
september kl. 12-15. Der vil være kaffe og småkager i
præstegårds-stuerne. Der serveres i Rosenborgstellet, som
var den type service, som familien Munk brugte, når der
var fine gæster på besøg.
Bus-tur til vestjyske Kaj Munk-steder.
Vennekredsen inviterer på bustur til vestjyske lokaliteter
med relation til Kaj Munk. Det er Jon Høgh og Knud
Tarpgaard som fortæller og viser rundt. Der besøges bl.a.
steder i Vedersø klit, Lise Munks barndomshjem for at
nævne nogle få. I Rejkjær Plantage kan bl.a. se
mindestenen.
Læs mere på dette LINK
Lørdag d. 16. september. Kl. 09.30 Start fra Kaj Munks
Præstegård. Prisen for hele turen: Medlem af
Vennekredsen 200 kr. Ikke medlemmer 250 kr. Bindende
tilmelding på tlf.: 23 42 86 53.

Jagtmiddag
Kaj Munk elskede jagt og vi arrangerer i samarbejde med
Vennekredsen endnu en jagtmiddag med jagthorn og sang. Jon
Høgh præsenterer den nye bog med Kaj Munks jagthistorier. Der
vil være en menu med vildt på kortet.
Prisen vil være 350 kr. + drikkevarer for hele aftenen.
De tidlige års gæster har været glade for arrangementet.
Billetterne er endnu ikke til salg - men kommer på museets
webshop www.gavermedhistorie.dk senere på ugen.
Fredag d. 6. oktober kl. 18.00-22.00
Søndagstur om Nørresø
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.
Seminar om Kaj Munks Eftermæle
Få danskere har i den grad delt vandene som digterpræsten Kaj Munk. Det gælder både
før og efter sin død for de tyske kugler i januar 1944. For mange var han dén helt, som
de fleste ikke turde være, og for andre var han en skummel antidemokrat. Sågar døden selv er
genstand for debat; opsøgte han den selv, ville han være martyr, eller var det pligten, der drev ham
til ikke at stikke af?
Det er spørgsmål som disse, vores mini-seminar drejer sig om, belyst ved to foredrag:
- Pastor Ricardt Riis diskuterer martyriet.
- Lektor Jens Kristian Lings diskuterer Kaj Munks eftermæle.
Pris: 200,- kr. ved tilmelding til kmp@levendehistorie.dk, telefonisk på 97 36 23 43
eller 250.- kr ved døren. I emnefeltet på e-mail skrives: Kaj Munk Seminar.
Der er mulighed for at bestille frokost bestående af sandwich og kaffe for 70 kr. Bestillingen foregår
også på kmp@levendehistorie.dk og i emnefeltet skrives: Kaj Munk Seminar og frokost.
Arrangører: Kaj Munk Selskabet og Kaj Munks Præstegård.
Lørdag den 28. oktober, fra 13.00-15.15 (frokost mulig 12-13 ved særlig tilmelding)
Med venlig hilsen
Teamet på Kaj Munks Præstegård

