Vi markerer 75-året for Danmarks befrielse
den 4. maj fra kl. 16 til ca. 21
Foredrag, alsang, koncert og fællesspisning
Treenighedskirken, Grådybet 23, Esbjerg

4. maj i kirken
Efter fem lange år blev det den 4. maj 1945, at danskerne oplevede friheden igen efter
tyskernes besættelse af landet. Lyset vendte tilbage og tiden med mørkelægning, udgangsforbud, og rationeringsmærker var forbi.
I Treenighedskirken fejrer vi i 2020 Danmarks befrielse med tale, sang og musik.
Dagens program ser sådan ud (med omtrentlige tidspunkter )
Fra kl. 16.00 byder vi på en kop erstatningskaffe eller alm. kaffe.
kl. 16.30 Foredrag om ”Kaj Munk - den søgende kritiker og modstandsmanden,
teologistuderende, Christian Ulrik Hansen”
ved tidligere forstander og konsulent Finn Tarpgaard, Holstebro
kl. 17.45 Alsang ledet af or ganist Lasse Toft Er iksen
kl. 18.15 Fællesspisning 2 r etter mad fr a en svunden tid
kl. 19.00 Koncert med ”Et letsindigt ord”
kl. 20.15 Aftensang i kir ken
Arrangementet inkl. spisning koster 100 kr.
Billetter købes på kirkens hjemmeside - Husk at købe billet i god tid!

Foredragsholder: Finn Tarpgaard, Holstebro,
tidligere forstander på Vedersø Idrætsefterskole, nu konsulent

Foredrag om Kaj Munk - den søgende kritiker og
modstandsmanden, teologistuderende, Christian Ulrik Hansen
Kaj Munk var dramatiker og kendt i hele Norden i 1930’erne og 1940’erne. Han havde
samtidig en skarp pen i sine samfundskritiske
artikler - også når det gjaldt det danske samfund.
Specielt var han en åbenlys kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne. Han blev myrdet af den tyske besættelsesmagt 4. januar 1944.
Ud fra en positiv kritisk tilgang til Kaj Munk og hans forfatterskab indeholder foredraget fortællinger og anekdoter, der forsøger at kaste lys over digterpræstens liv og
forfatterskab. Hans forhold til demokratiet og begrebet martyrium, bliver der også
søgt et svar på.
Andre personer i samtiden, f. eks. fra modstandsbevægelsen, bliver inddraget for at
sætte Kaj Munks betydning i perspektiv. Især modstandsmanden Chr. Ulrik Hansen
og hans forbindelse til Kaj Munk vil blive berørt.
Foredraget vil derfor være krydret med lokale anekdoter, som er med til at give et alsidigt kendskab til digteren, skribenten og præsten Kaj Munk. Du vil gå fra foredraget
med et levende og alsidigt billede af en spændende og stærk personlighed.
Du vil opleve spændvidden fra humor og latter til yderst alvorlig og rørende beskrivelser. Kaj Munk forstår at røre os dybt inde. Han levede selv i spændvidden mellem
det livsglade og dybt alvorlige. Den der elskede at drille og den der påtog sig at hjælpe, når folk for alvor havde behov.
Desuden forsøger jeg at give et svar på, hvorfor interessen for Kaj Munk i disse år er
stigende flere steder i verden, slutter Finn Tarpgaard.

Alsang
Fra norsk og svensk: alsang er betegnelsen for en række fællessangsstævner, der fandt sted i de første år af den tyske besættelse af Danmark 1940-45.
På stævnerne sang tusindvis af deltagere fædrelandssange og gav dermed udtryk for
sammenhold og nationalfølelse. Fænomenet begyndte i Nordjylland i juli 1940 og
kulminerede den 1. september 1940, hvor flere hundrede-tusinde mennesker deltog i
alsangsstævner over hele landet. I Esbjerg samledes over 10.000 bysbørn på Torvet til
Alsang, da der kom flest i starten af 2. verdenskrig.
Alsangen ledes af kirkens organist Lasse Toft Eriksen.

Koncert “Et letsindigt ord”
”Et letsindigt ord” er en musikgruppe, der i ord og toner fokuserer på musikken i
Danmark under besættelsen. Gruppen spiller en koncert, der er suppleret med små
fortællinger om de komponister, tekstforfattere og musikere, der skabte og fremførte
musikken.
Siden 2014 har “Et letsindigt ord” spillet for udsolgte huse og til stående bifald over
hele Danmark og har desuden medvirket i TV2’s udsendelse “Aldrig mere 9. april”.
I besættelsestidens censurerede Danmark blev både swingmusikken og revyen særligt populære, og mange revyer forsøgte at gå helt til stregen med åbenlys eller underforstået humor. Musikken og revyerne kunne bruges både som en protestmulighed
og anledning til adspredelse.
Repertoiret er derfor primært revysange, swingnumre og filmmelodier skrevet og
spillet af bl.a. Poul Henningsen (PH), Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neumann, Børge Müller, Leo Mathiesen, Svend Asmussen. Men også sange som Lili
Marleen og Den blå anemone er på repertoiret.

“Et letsindigt ord” er centreret omkring sangerinden Karoline Budtz og guitaristen
Jens Christian Kwella.

