Nyhedsmail - forår 2017
Kaj Munks Præstegård får fart over feltet...
Når Kaj Munks Præstegård slår dørene op til sæson 2017 byder Ringkøbing-Skjern Museum
gæsterne på indtil flere nyheder - både inde og ude.
Ombygning
Der sker ting og sager på den gamle præstegård. Et flot nyt skur til det frivillige parklaugs
maskiner er blevet opført. Studielejligheden er blev bygget om til cafe, så der er blevet plads til et
nyt særudstillingslokale. Der er også konkrete planer om bedre belysning på parkeringspladsen.
3 nye udstillinger på præstegården
Sæsonen i 2017 byder på en perlerække af ny miniudstillinger på præstegården, der alle sætter
fokus på forskellige facetter af Kaj Munks særegne liv.
● Kaj Munk på farten
Kaj Munk nød at køre sin flotte Ford, og hans fartglæde resulterede også i at han på et
tidspunkt kørte galt - med en brækket næse som resultat.. Den nye udstilling giver et
billede af, hvordan Kaj Munk altid var på farten, og derfor er både cykel, kane, bilen og en
masse gode historier med i udstillingen.
● Kaj Munk og kunsten
Selv i vinterens mørke og kulde har museets medarbejder kunne holde varmen, for de har
brugt tiden på at flytte om i præstegårdens længer. Det har resulteret i et nyt
udstillingsrum, der giver både plads og lys til kunstværker og dramatikken, som på
forskellig vis knytter sig til Kaj Munk, som nu kan præsenteres i flotte omgivelser.
● Kaj Munk på lærredet
Inde i præsteboligen er der også nyheder. De to små pigekamre på første sal vil fremover
fungere som to små mini biografer, hvor man kan sætte sig og nyde dels høre Kaj Munks
egen stemmeoptagelser - del se elementer af Kaj Munks dramatiske værker.

Praktisk info og arrangementer på næste side

Mange arrangementer på tapetet
Året rundt afholdes der arrangementer på præstegården. Både foredrag, tilbagevendende
traditioner mv. Her til foråret er følgende arrangementer på tapetet.
● 8. april - En forårsdag i Kaj Munks Præstegård - Vennekredsen er arrangør LINK
Foredrag Jens Kristian Lings. Kaj Munk, idealisten i et materialistisk samfund.
Foredrag ved pastor Christian Ulrich Terp. På den anden side, Syd Slesvig.
Pris for hele dagen incl. forplejning. 250 kr.
● 4. maj - Alsang
Det traditionsrige fejring af befrielsen afholdes selvfølgelig også i 2017, og denne gang er
det en del af Kulturfestivalen “Off road”. Arrangementet er nytænkt og byder derfor i år
både på bunkertur og brevduer.
● 27. maj - Foredrag: Kaj Munk, sandhedsvidne og martyr
Oplev Kaj Munks liv og levned på en ny og spændende måde til et foredrag, der er
suppleret med musik fra Kaj Munks samtid. Foredragsholder sognepræst Annette Wiuf
Christensen
● 15. juni - Valdemarsdag
Traditionen tro fejrer vi flaget på samme måde som Kaj Munk i sin tid gjorde. Fhv.
udenrigs- og kulturminister - og Kaj Munk-ekspert - Per Stig Møller (C), vil i dagens
anledning holde tale.
● 15.-18. juni - Friluftsspil: ORDET
Oplev den helt særlige stemning, når Kaj Munks ”Ordet” opføres langs søbredden ved
præstegården. Instruktør: Rita Søndergaard. Arrangør: Vedersø Sogneforening og
Venneforeningen.
Flere oplysninger om arrangementerne på museets hjemmeside www.levendehistorie.dk - LINK
Praktisk information
Åbningstider:
9. april -juni: søn-, tirs-, tors- og helligdage kl. 11.00-16.00.
Juli-september: Søndag- torsdag kl. 11-16
Rundvisning: Hver torsdag kl. 13.00 på dansk. I juli og august også hver tirsdag kl. 13.
Adresse: Vesterhavsvej 7a, 6990 Ulfborg
Pris: 50 kr. pr. person, børn u. 18 år er gratis ifølge m. voksne

Med venlig hilsen
Teamet på Kaj Munks Præstegård

