
2. Gildes sommerafslutning 
på Frydenborg 7. juni 2017 
Arrangerende gruppe: Gurli, Re-
nate, Jette M., Ulla, Britta og 
Aase 
Bord leder: Gurli 
Gildebrøde og ægtefæller var in-
viteret til kl. 16. 
Vejrguderne havde dog ikke helt 
forstået det her med sommeraf-
slutning, idet regnen silede ned. 
Kaffen blev derfor serveret in-
dendørs, ligesom de efterføl-
gende aktiviteter også blev kon-
verteret til inde aktiviteter, bla. 
hestevæddeløb, som gav anled-
ning til meget snak og grinen. 
Der blev dystet på livet løs, og 
der var gevinster til vinderne. 
Kl. ca. 18.30 var der spisning: 
Lækker forret og hovedret, kryd-
ret med diverse sange. 
(billede fra bordet) 
Efter hovedretten, holdt Aase 
årets båltale, som også pga. vej-
ret blev indendørs.  
 

 
 

Aases ”båltale” var inspireret af 
en tur til Vedersø og handlede 
om Kaj Munk: 
Kaj munk blev født den 13. jan. 
1898 på Lolland og fik navnet 
Kaj Harald Leininger Petersen 
Hans far døde af et hjertetil-
fælde, da Kaj var 1,5 år. 
Hans mor døde af tuberkulose, 
da Kaj var 5 år gammel 
Moderens kusine og mand, Ma-
rie og Peter Munk, adopterede 
ham, og gav ham navnet Kaj 
Munk. 
Han voksedes op i et indremissi-
onsk hjem, som han betegner 
som både fornøjet og glad. Han 
fik desuden påvirkning af det 
grundtvigske og det nationalro-
mantiske fra gode lærere i sko-
letiden. 
Blev student fra Nykøbing Kate-
dralskole og læste derefter teo-
logi på Københavns Universitet. 
Han boede på Regensen ved 
Rundetårn. 
Kaj Munk blev ansat som præst 
ved Vedersø kirke i 1924 - 1944 
Blev i al hemmelighed gift med 
Lise i 1929. De fik 5 børn sam-
men. 
Han blev offer for clearings mord 
den 4. januar 1944 i Hørbylunde 
bakker ved Silkeborg og blev be-
gravet i Vedersø kirke den 8. ja-
nuar 1944. 
I udlandet blev han hædret som 
en martyr på flere kontinenter, 
hvor han har fået et eftermæle 
på linje med Martin Luther King 



og Han Hus, Dag Hammar-
skjöld, m.v. 
Han var indtil sin død en af 
Skandinaviens mest omtalte for-
fattere og mest spillede dramati-
kere. 
Kaj Munk var som forfatter, 
præst og avisskribent en strids-
mand, om hvem der stod megen 
strid i tiden. Han vakte følelser til 
live, som ingen anden formåede 
over så lang en periode. 
Kaj Munk var ikke tilhænger af 
uafgjortheden og halvheden, 
hvor man aldrig tør vove sprin-
get. Man skal beslutte sig for det 
ene eller det andet og aldrig nø-
jes med mellemproportionalen 
”til en vis grad”. 
Enten - eller - - er tegnet, der gi-
ver adgang til det ubetingede. 
Operaen Martyriet i Operahuset 
af forfatteren Vilhelm Topsøe 
fremstiller digterpræsten Kaj 
Munk, der blev likvideret af nazi-
sterne under Anden Verdens-
krig, som en kristen martyr og 
trækker linjer til vore dages poli-
tiske og religiøse fanatikere. 
Hvad er det, der får et menneske 
til at ofre sig selv og gå i døden 
for en fanatisk overbevisning? 
Og hvad er forskellen mellem en 
frihedskæmper og en terrorist, 
mellem det idealistiske menne-
ske, der kæmper for sin retfær-
dige sag, og en religiøs eller po-
litisk fanatiker? 
Jeg synes, det er fascinerende 
at prøve at udforske, hvad det er 
for en personlig drivkraft, der 

bringer et menneske derhen. 
Det er også vigtigt at huske hin-
anden på, at religiøse martyrer 
ikke er noget, muslimerne har 
fundet på. Dem har vi haft op 
igennem vor egen kristenheds 
historie.« 
Munk var ikke politiker, men det, 
der kædede hans handlinger og 
positioner sammen, var hans ek-
sistentielle kristendom. Den byg-
ger på valget og dermed også 
på viljen til at tage den fulde kon-
sekvens af valget. Det er ansva-
rets logik. Det betyder, at man 
må engagere sig. Det gjorde han 
i det store og i det små. 
Hans engagement for de svage-
ste i samfundet var en konse-
kvens af kristendommens næ-
stekærlighedsbud, der især kræ-
vede et forsvar for de skrøbelige 
og magtesløse.  
Han var helt uden partipolitisk el-
ler ideologisk tilknytning. 
 

 



 
Efter Aases båltale var der des-
sert og nyt fra de forskellige ko-
miteer, udvalg og ledelsen: 
Hjælpekomiteen:  
Aase er blevet valgt som næst-
formand. Der mangler hjælpere 
til Koldinghus en weekend i juli, 
ligesom der mangler hjælpere til 
efterårsferien. 
Frydenborg: 
Der mangler hænder til maling af 
skodder. 
Husudvalget: 
Der skal gøres hovedrent i Gil-
dehuset den 23. august. Vi skal 
stille med 4 personer. 
Hjælpegruppen:  
Har sat arbejdet med en som-
merlejr i bero. Eventuelle samar-
bejdspartnere skal undersøges 
nærmere. 
Skatmester:  
Reminder om betalin af halvårs-
kontingent. 
Gildemesteren: 
Der er sat dato på Beirholms la-
gersalg og vi skal allerede nu 
tænke i lokaler til 2. gildes lager-
salg. 
Vi sluttede et godt arrangement 
på Frydenborg af med en sang 
og et ønske til hinanden om en 
god sommer  
 
AMS skriver 


