Nyhedsbrev juni 2018.
Lise fik sin julegave i 1943 af Kaj overrakt på tørreloftet…...
Gaven var digtet “den blå anemone”.
I omslaget til det trykte digt havde Kaj skrevet dette lille digt til Lise:
Lille Lise, gæv og gild
Lille Lise, lattermild
Hustru djærv og pige sød,
du, som blev mig daglig brød,
blev mig vinen på mit bord,
blev mig varmen i mit ord.
Lysets spil på livets vej
skylder lykkelig jeg dig.
Din Kaj
med den sidste ægte flaske
gammel sherry - smag den, prøv
vil jeg her dig overraske
under spindelvæv og støv.
Komponisten Egil Harder satte i 1945 musik til digtet - i dag er sangen den blå anemone er kendt af
de fleste, og blev optaget i højskolesangbogen i 2006.
I 2018 kom den igen på manges læber, da den blev sunget ved prins Henriks bisættelse.
Skudhuller i loftet på Ford A fra 1931, som står i garagen på
Kaj Munks præstegård er bevis på, at det er den bil som, Kaj
Munk ejede og kørte rundt i. En dag efter jagt, hvor Kaj sad i
bilen med sine hunde, havde han glemt at aflade sin
haglbøsse, hvorefter det gik af inde i bilen. Ford A´en stod i
mange år hos Ford forhandleren i Ringkøbing og siden i
Horne, som privateje, inden den blev købt tilbage til Kaj
Munks Præstegård.

Aktuelt er den nyrenoveret og kommer frem på gårdspladsen, så snart vejret er til det- ligesom
frivillige sørger for at køre en tur i bilen ud i omegnen, for at gøre opmærksom på Kaj Munks
Præstegård.
Lises lagkage, præstegårds-kringle og klitboller med
krondyrpølse…… er noget af det brød og kage, som
sælges i Cafe Lise. I forsommeren har mange gæster
nydt et traktement -ved cafeens nyindkøbte udendørs
cafeborde og stole. Der er fortsat borde/ bænkesæt i
parken, hvor man kan nyde sin medbragte mad med
en storslået udsigt ud over Nørre Sø.

Sommerfortælling om martyrsind - kampen mod uretten i Danmark
og Tyskland. Skuespiller Casper Koch fortæller om de to modstands-teologer
Kaj Munk og Dietrich Bonhoeffter (billedet) Læs mere her
Dato: Tirsdag d. 24. juli kl. 14.30-15.30 på Dansk.
Onsdag d. 25. juli kl. 14.30-15.30 på Tysk (tysk rundvisning kl. 13.00-13.30)

"Martyren Munk - et helligt raseri"
Instruktøren Hassan Preisler fortæller om sit forhold til Kaj Munk, efter sit arbejde med at skrive
teaterstykket “Martyren Munk”. Stykket blev nomineret til
årets Reumert i 2017. Hassan er også kendt fra radio24syv,
hvor han er programvært. Foredraget er torsdag d. 20.
september kl. 19.30 - der er tilmelding.
Pris: 100 kr inkl. kaffe/kage Tilmelding: Tlf. 60 86 42 19 eller
info@levendehistorie.dk
Kaj Munks Præstegård er stadig på manges læber….
Vi oplever gæster fortælle at de på en sejltur i Portugal, på et
Bed and Breakfast på Mors eller på en campingplads i Hvide
Sande er blevet anbefalet at besøge præstegården. Det
betyder at vi i år allerede, hvor vi dog også har udvidet
åbningstiden til også at gælde lørdage hele sæsonen, har haft stigende besøgstal - 1000 gæster
mere end på samme tid sidste år.
Pr. 1 juli er Anne Borg, nybagt student fra Ulfborg ansat som museumsvært sammen med Vivi
Frederiksen og Lene Brink. Museumsværterne ser frem til at byde endnu flere gæster velkommen og
være med til at give dem en god oplevelse.
På vegne af KMP
Per Lunde Lauridsen - formidlingsinspektør

