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Formandsberetning for året 2010 ved 
Kaj Munk Selskabets generalforsamling i 

Vedersø d. 15.1.2011

Af Søren Dosenrode

[Da vi kom herned så jeg en hare løbe over vejen, 
og tænkte naturligvis på Kaj Munk som jæger, og 
kom så i tanke om dengang Kaj Munk satte sig 
op i en togkupé med sine to jagthunde. Der sad 
også to fine herrer, og de så gnavent på hundene 
og mumlede vredt noget om at “det skulle være 
forbudt at tage hunde med i toget” o.s.v. Kaj Munk 
lod som ingen ting, men sagde halvhøjt, til sig 
selv: “ja, de har jo lopper …” Ved næste station 
stod de to herrer ud og fandt en anden kupé.]

Og så er vi samlet til generalforsamling igen, 
her i Vedersø, Kaj Munks kraftcenter og 
inspirationskilde! 

Der er sket rigtigt meget, der er relateret til Kaj 
Munk i 2010. 

Da vi gik fra sidste års generalforsamling, 
gik bestyrelsen for Selskabet op at tale med 
bestyrelsen for Fonden Vedersø Præstegård. 
Det blev begyndelsen til en række samtaler, der 
ærligt talt var ret ubehagelige, Jeg skal forskåne 
jer for detaljer, men nøjes med at sige, at arbejdet 
blev lettere, da vi fik ny kulturminister, som 
Jens Kristian har talt med, medens andre fra 
Selskabets bestyrelse fortsatte med at tale med 
kulturministeriets embedsmænd. Resultatet er 
blevet en vedtægt, der – vil jeg som outsider 
hævde – er til at arbejde under, og langt bedre 
end det, den afgåede bestyrelse ville trække ned 
over ørene på os. Vi hørte jo Karsten Nissen 
fortælle og er der spørgsmål, er Peter Øhrstrøm jo 
også medlem af dén bestyrelse. Så ikke mere om 
præstegården lige nu.

Den 5. marts holdt Det teologiske Fakultet ved 
Aarhus Universitet og Kaj Munk Forskningscentret 
et fælles, åbent seminar i Aarhus om Kaj Munks 
teologi. En række af selskabets medlemmer 
havde indlæg bl.a. Ricardt Riis og Marc Auchet. 
Der var et flot fremmøde, … har jeg ladet mig 
fortælle; jeg fik et hekseskud aftenen før og 
måtte blive hjemme…. Bidragene er ved at være 
færdigredigeret, og vi håber på en bog hen på 
efteråret. Der har været skrevet noget om Kaj 
Munks teologi, men mig bekendt ikke noget større 
og velstruktureret.

Apropos bøger, så har Henrik Nygaard Andersen 
igen initieret og redigeret en bog, titel Størst er 
barnet. Mange skandinaviske forfattere giver deres 
bud på barnets rolle i Kaj Munks forfatterskab. 
For Munk var barnet det menneske, som har den 
største tro, og derfor fremhævede Munk barnet i 
sit forfatterskab. Så det er en spændende tilgang, 
specielt fordi man så ofte fokuserer på Kaj Munks 
fascination af ‘de stærke mænd’.
 
Her i Vedersø blev Ordet sat op at lokale folk, og 
jeg har kun hørt rigtigt godt om det. Det blev et 
tilløbsstykke, hvor man endda måtte spille en dag 
mere end planlagt! En stor succes, der viser Kaj 
Munks ‘appeal’ også i dag. Og så syntes jeg det er 
herligt, at det var Vedersøboere, der opførte deres 
gamle præsts skuespil, der jo er skrevet hér og 
inspireret af hændelser hér! Må vi håbe, at der er 
begyndt en tradition!

På Kaj Munk Forskningscentret kunne vi i 
november præsentere vores ‘Forskerværksted’. 
I har sikkert læst om det i næstsidste nummer af 
Munkiane. Men det er en milepæl, der er nået. 
Vi har digitaliseret hele Kaj Munks dramatik, har 
kommenteret den og har skrevet indledninger. 
Det er Marc Auchet, der har stået for det litterære 
indhold og Peter Øhrstrøm har holdt i tøjlerne 
m.h.t. ‘informatik-delen’ kraftigt hjulpet af Jørgen 
Albretsen og Ulrik Sandborg-Petersen. Det er 
herligt, og vi er meget taknemmelige. Teologien 
er også digitaliseret, og vi er nu i gang med 
journalisten og debattøren Kaj Munk. Det er et 
stort projekt, I husker det nok fra Peters oplæg 
forrige år.

Vi havde, syntes jeg, en festlig eftermiddag i 
Aalborg, hvor vi også kunne glæde os over at se 
flere af selskabets medlemmer – det var vi meget 
glade for!

Da vi i november havde vores præsentation, var 
Forskningscentrets fremtid usikker. Der var penge 
frem til juni i år…. Men, en god nyhed er, at vi er 
sikret ressourcer endnu tre år. Ikke stort og meget, 
men dog betragteligt. Så nu er vi i den situation, 
at vi ikke behøver overdrage arkivet, i velordnet 
og digitaliseret stand, som det var forudset. Nej, 
vi kan – forhåbentlig – begynde at høste det vi har 
sået. Vi kan begynde at forske med de redskaber 
vi har udviklet. Jeg behøver ikke sige, at vi gik på 
juleferie i godt humør!
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Og så til Selskabet! Bortset fra præstegårdssagen, 
blev vi opfordret til at tilbyde en foredragsrække 
om Kaj Munk på Aarhus Folkeuniversitet i foråret. 
Jens Kristian Lings, Ricardt Riis, Peter Øhrstrøm , 
Marc Auchet og jeg selv stillede op … og det blev 
aflyst på grund af manglende interesse; jeg tror der 
var 11 tilmeldte og det er ikke nok … ØV, så der er 
stadigt et stykke arbejde at gøre!

Og det planlægger vi at gøre til sommer; for vi 
har ikke tabt modet! Vi har sidste år talt om at 
afholde et Kaj Munk Højskoleseminar, og det vil 
vi så prøve den 5.-7. august her i Vedersø, med 
overnatning på Idrætsefterskolen. Vi er ved at 
have styr på oplægsholderne og på programmet, 
og vi håber det bliver godt. Men det kræver igen, 
at der bliver opbakning om det, økonomien skal jo 
hænge sammen. Men vi ser frem til det! Så husk at 
sætte kryds i kalenderen 5. – 7. august!

I bestyrelsen har vi holdt møde to gange; 
traditionen tro holder vi et kort møde efter 
generalforsamlingen, og et længere møde ‘i løbet 
af året’. Vi mødtes i august i Aalborg, hvor vi 
blandt andet blev enige om at forsøge os med et 
‘højskoleseminar’ i Jens Kristians ånd…. Det er 
det, jeg lige har omtalt.

Økonomien hører vi om, om lidt; men den kunne 
se værre ud – vi prøver jo at polstre os til den dag, 
hvor samarbejdet med Forskningscentret ophører.

Vores medlemsskare er stabil på de 115-120 … og 
opfordringen skal lyde som sidste år: prøv at skaffe 
flere! Det er vigtigt, at vi får bredt kendskabet til 
Kaj Munk ud!

Og det gør vi jo bl.a. ved hjælp af Munkiana. Først 
en meget stor tak til Peter og Jørgen for deres store 
arbejde. Jeg mener, at de har fortjent ros, meget 
ros for det! 

Vi har i årets løb fået 3 numre af Munkiana. 

I nummer 43 var der Jan Petersens artikel, eller 
opråb, der erindrer os om, at Kaj Munk er hele 
verdens, ikke kun Danmarks; der var Jens 
Kristians artikel om Kaj Munks sidste timer; Vi 
var så heldige, at kunne bringe en anmeldelse af 
en rigtig dejlig bog, nemlig Carl P. Beherns’ En 
flig af nådens trone; o.s.v.

Nummer 44 var så om vores forskerværksted, og 
det indeholdt artikler af Peter Øhrstrøm og Marc 
Auchet – igen et spændende særnummer! Og det 

kan man også sige om nummer 45, der udkom i 
slutningen af november. Der var en artikel om 
Vedersø Præstegård, Jørgen Grønbæks anmeldelse 
af Ordet her i Vedersø, og flere andre bidrag.

Jeg er meget glad for at der kommer så mange 
bidrag, fra forskellige personer, med meget 
forskelligt indhold; alt fra en anekdote, eller et 
erindringsglimt, til en forskningsartikel! Det 
er herligt, og jeg kan kun opfordre til at I fatter 
pennen og sender bidrag!

Det tror jeg, var hovedpunkterne, så jeg vil slutte. 
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne!

Referat af generalforsamlingen i
Kaj Munk Selskabet

Af Jørgen Albretsen

I forhold til det udsendte program byttede man af 
praktiske grunde om på rækkefølgen af foredrag og 
generalforsamling. Før generalforsamlingen holdt 
biskop Karsten Nissen, bestyrelsesformand for 
Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård 
i Vedersø, et udmærket foredrag om planerne for 
præstegården (se artikel i dette Munkiana).

Herefter startede generalforsamlingen.

Vedersø Kulturcenter lørdag den 15. januar 2011 
kl. 14

I alt 16 var tilmeldt.
Alle medlemmer af bestyrelsen var til stede: Søren 
Dosenrode, Peter Øhrstrøm, Jørgen Albretsen, 
Anna Saarup Brinth og Ricardt Riis.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Søren Dosenrode bød velkommen og foreslog på 
bestyrelsens vegne Jens Kristian Lings (JKL) som 
dirigent. JKL blev valgt.
JKL kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt.
Som referent blev Jørgen Albretsen valgt.
Som stemmetællere blev Knud Tarpgaard og 
Jørgen D. Grønbæk valgt.

b) Formanden aflægger beretning om Selskabets 
virke i det forløbne år.
Søren Dosenrode fremlagde beretningen, som er 
gengivet i dette Munkiana.
Efter beretningen blev der åbnet for spørgsmål.
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Der var ikke spørgsmål til beretningen, som 
blev godkendt.
Men specielt skal her gentages, at

fredag-lørdag-søndag 5.-6.-7. august
indbyder selskabet til

Kaj Munk Seminar, med
lørdag i Kaj Munks Præstegård i Vedersø,

overnatning og bespisning på
Vedersø Idrætsefterskole.

Selskabets medlemmer modtager yderligere 
information og tilmeldingsblanket, når program, 
pris, minimum antal deltagere etc. foreligger. 
Desuden indrykkes annoncer, og der gøres 
opmærksom på arrangement på www.munkiana.
dk. Endelig er selskabets medlemmer hermed 
opfordret til at reklamere for arrangementet!

c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
til godkendelse.

Jørgen Albretsen fremlagde det reviderede 
regnskab, som efter besvarelse af et enkelt 
opklarende spørgsmål blev godkendt.

d) Valg af formand: den nuværende formand 
genopstiller.

Søren Dosenrode blev genvalgt som formand 
uden modkandidater.

e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Albretsen og 
Peter Øhrstrøm er på valg og bestyrelsen foreslår 
genvalg.

Begge blev genvalgt.
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af 

Carl P. Behrens. Tidligere suppleant Anna Saarup 
Brinth var indtrådt i bestyrelsen, efter at Elsebeth 
Dyekjær Kruse efter eget ønske i november 2010 
havde forladt bestyrelsen. Som ny suppleant 
opstilledes derfor Kjeld Roger Henriksen.

Carl P. Behrens blev valgt som første suppleant, 
og Kjeld Roger Henriksen blev valgt som anden 
suppleant.

f) Valg af revisor og revisorsuppleant: Bestyrelsen 
foreslår genvalg af Per Mikkelsen og Jørgen D. 
Grønbæk.

Begge blev genvalgt.

g) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen 
foreslår, at kontingentet fortsat er 150,- kr.

Vedtaget.

h) Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

i) Forslag til aktiviteter.
Carl P. Behrens havde flere forslag til aktiviteter:

at man igen prøver at få Per Stig Møller - 
til at holde foredrag i foreningen eller 
møde op i forbindelse med et af selskabets 
arrangementer.
at der udgives en CD med Munk sange - 
fremført af professionelle sangere og med 
professionelt akkompagnement.
at der tænkes på en bogpublikation i - 
forbindelse med den officielle indvielse af 
Kaj Munks Præstegård i Vedersø en gang i 
2011, bl.a. med et bidrag fra Arne Munk: “Fru 
Lise – hendes betydning for digterpræsten”.

Søren Dosenrode kunne kun bifalde den gode idé 
med bogudgivelsen. For at få økonomisk dækning 
kunne man f.eks. kontakte Kristeligt Dagblad, 
måske der af den vej kunne findes støtte.

Jens Kristian Lings kommenterede, at det 
var hans erfaring, at Per Stig Møllers navn på 
programmet før havde været i stand til at ‘sælge 
billetter’; men ofte havde han været nødt til at 
melde fra!

Jørgen D. Grønbæk anførte, at man i stedet for 
en CD skulle tænke i DVD, da videoproduktioner, 
f.eks. med Kaj Munks sange ledsagende 
videooptagelser fra Vedersø, gav en meget bedre 
formidling.

j) Eventuelt.
Jan Pedersen ønskede ordet for at takke for 
den gode modtagelse af ham som nordmand i 
Kaj Munk Selskabet. Desuden medbragte han 
hilsner fra Norge, fra Jørgen Høgetveit, hvis 
digt Kaj Munks arrestasjon og død for nasjonal-
sosialismens rå makt, som blev trykt i Munkiana 
nr. 45, nu sammen med Kaj Munks Hyldest til 
Norge, som blev trykt i Munkiana nr. 43, er trykt i 
det norske tidsskrift Lys – Morsdag 2011.

Knud Tarpgaard gjorde opmærksom på arrange-
mentet lørdag d. 9. april i Vedersø: To vestjyske 
nabopræster: Kaj Munk og K.L. Aastrup, 
arrangeret af Vennekredsen for Kaj Munks 
Præstegård.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Bestyrelsen holdt et kort konstituerende møde.
Genvalg af Peter Øhrstrøm som næstformand 

og Jørgen Albretsen som kasserer.


