
  

 

 
 

 

 

 

 

 

April 

Kirkeblad  

Idom-Råsted 64. årg. 2019 

Et kors af påskeliljer står 

omkring dit hjerte, hvis det slår 

og derfor dufter livet skønt 

når troens træ er lysegrønt 

 

Og korset slår dig med sin duft 

af troens liv og snusfornuft 

en kirke stiger i det blå 

med vårens blade ovenpå.  

 

Det gule blomsterhjerte har 

sin rod i vores døbekar 

der stiger i sin kirkeskal 

lad aldrig glæden gå på halv. 

 

Og korset slynger skylden bort 

da er din pine blevet kort 

lad altid korsets flammehav 

stå ud af påskemorgens grav 

  

Simon Grotrian—fra digtsamlingen Evahave 
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Gudstjenestens liturgi 

 
Fra og med palmesøndag i år har vi i menighedsrådet be-

sluttet at ændre på gudstjenestens forløb og indhold. Det be-

tyder, at koristerne fremover beder en ny indgangsbøn ved 

gudstjenestens begyndelse og en ny udgangsbøn ved gudstje-

nestens afslutning. Derudover sker der den ændring, at læs-

ningen fra Det Gamle Testamente og epistellæsningen fra 

Det Nye Testamente begge finder sted i formessen, dvs. før 

prædikenen (hidtil har det været sådan, at epistellæsningen 

fandt sted til sidst i gudstjenesten i umiddelbar tilknytning 

til velsignelsen). Denne ændrede praksis betyder, at vi får 

en ekstra salme imellem læsningerne, som vil være en stor 

gave især i kirkeårets højtider, jul, påske, pinse. 

Ydermere har vi besluttet at synge hele salme 439 i forbin-

delse med nadveren for at få de smukke ord om opstandel-

sen med, der lyder i sidste vers: ”vor død til trods / opliv du 

os”. 

 

Vi håber, menigheden vil tage godt imod form og indhold af 

den ny gudstjeneste, som ikke er baseret på en fiks ide, men 

stemmer overens med den autoriserede højmesseordning fra 

1992. 

Ny indgangsbøn 

Herre, vi er kommet her 

for at møde din kærlighed og 

sandhed. 

Send os din Helligånd, 

og gør os åbne for, 

hvad du vil sige til os. 

Lad ordet slå rod i vore hjer-

ter, 

Så du lever i os, 

og vi bliver ét i dig 

og tjener dig i alle ting. 

 

Ny udgangsbøn 

Herre, vi takker dig, 

fordi vi går herfra med din 

fred, 

frie i din nåde 

og bundet i kærlighed 

til dig og vor næste. 

Bliv hos os med din velsig-

nelse, 

og giv os styrke til at leve 

efter din vilje. 
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Sogneudflugt 2019 
 

Tirsdag den 18. juni 

 

Sæt kryds i kalenderen! Nærmere oplysninger om, hvor vi 

skal hen, følger i et senere kirkebladsnummer. 

Litteraturkreds 
 

Tirsdag den 2. april kl. 19 

 

Til mødet i april skal vi tale om Merete Pryds Helles 

roman Folkets skønhed. 

Påskefællesspisning  
 

Skærtorsdag den 18. april kl. 17.30 i Plexus 

 

Igen i år byder menighedsrådet på påskemiddag i 

Plexus inden aftengudstjenesten kl. 19:30 i Idom Kir-

ke. 

 

Det er gratis at deltage i fællesspisningen, man skal 

blot tilmelde sig på 2623 2687 eller på kirke@kct.dk 

senest søndag den 14. april. 

Nedtoning 
 

Onsdag den 3. april kl. 17 
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 Kirkekalender 

Idom-Råsted 
               

        Idom  Råsted    

02. apr. Litteraturkreds    19:00 

03. apr. Nedtoning     17:00 

07. apr. Gudstjeneste Mariæ Bebud.    09:00 (MB) 

14. apr. Gudstjeneste Palmesøndag 10:30 

18. apr. Gudstjeneste Skærtorsdag 19:30 

19. apr. Gudstjeneste Langfredag    10:00 

21. apr. Gudstjeneste Påskedag  10:00 

22. apr. Gudstjeneste 2. påskedag 10:00 

28. apr. Gudstjeneste 1. s. e. påske    09:00 (KJ) 

05. maj Gudstjeneste 2. s. e. påske 10:00 

 

  

 

   

MR-formand 
Kim C. Thomsen 

Kofeltvej 4, Idom 

2623 2687 

kct@kct.dk 

 

 

Kirkeværger 
Kirsten M. Almholdt Bur-

vej 1, Idom  

2283 7051 

kirsten@jgdb.dk  

Kathrine F. Andersen 

Nymøllevej 4, Råsted 

9748 5285 / 5057 7670 

t.fonager@mail.dk 

 

Organist 
Karen M. Madsen, Estrup-

vej 3, Idom 

2543 9001 

musikaren@retryg.dk 

 

 

Graver 
Anette R. Christensen 

Estrupvej 28, Idom 

6170 5983 

idom-raasted@hotmail. 

com 

Sognepræst 
Rasmus V. Christensen, Idom 

Kirkevej 55 

9748 5024 / 2635 5024 

rvc@km.dk 

Mandag er fridag. 

 

Afløserpræster, Måbjerg-

Ellebæk 
Karen-Ingeborg Jacobsen 

9742 2949, kija@km.dk; 

Martin B. Christensen 

9741 1862, mbc@km.dk; 

Christian O. Wegeberg 

2325 4590, cow@km.dk. 

 

 

            


