
  

 

 
 

 

 

 

 

 

August 

Kirkeblad  

Idom-Råsted 64. årg. 2019 

 

Den islandske forfatter Audur Ava Ólafsdóttirs roman Ar, 

som udkom for et års tid siden og blev med præmieret 

med Nordisk Råds Litteraturpris, er en uforglemmelig 

bog om, hvordan håbløshed kan forvandles til håb i mødet 

mellem mennesker.  

 Romanens hovedperson er en depressiv midaldrende 

mand, Jonas Ebeneser, som er rejst til et unavngivet 

krigshærget land for at tage sit eget liv. I sin sparsomme 

baggage, som tæller ni genstande, har han en værktøjs-

kasse med en boremaskine, som er medbragt med henblik 

på at montere en krog i hotelværelsesloftet, hvori han kan 

hænge sig, når tiden er inde.  

 Planen er klar. Men som det ofte er tilfældet, kommer 

livet i vejen for de destruktive hensigter. På hotellet mø-

der Jonas kort tid efter sin ankomst den unge kvinde Maj 

og hendes søn Adam. Det sker tilfældigt, og lige så tilfæl-

digt er det, at Maj finder ud af, at Jonas er en dygtig 

håndværker.  

 Inden længe har de to fundet et samarbejde omkring 

Håbet sker mellem mennesker 
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istandsættelsen af værelserne på det faldefærdige hotel, 

som Maj bestyrer, og Jonas er indlogeret på. 

 Majs søn Adam er mærket af krigen. Han har set frygte-

lige ting, er indesluttet, går ikke i skole, følger i hælene på 

sin mor og har svært ved at holde sig i ro.  

 En dag, mens Jonas er i færd med sine småreparationer 

af et værelse, finder han en tegneblok og nogle farver, som 

han lægger på et skrivebord foran drengen. Først vil Adam 

intet have med det at gøre, han smider farverne og blok-

ken på gulvet. Men de næste dage, da Jonas igen lægger 

tegnegrejet frem, nærmer Adam sig lige så langsomt.  

 Og den fjerde dag sætter han sig og inddeler verden på 

papiret i to – en horisontlinje og en sol. Han tegner to 

mennesker under solen, som holder hinanden i hånden.  

 Det er den første dag i verden, skriver Ólafsdóttir, og 

sådan oplever man det, når man læser det. Men ikke alene 

er det den første dag i verden for drengen, som med sine 

tegninger har fundet et håb i sit liv, det er også den første 

dag i verden for Jonas, som har givet håbet videre til 

Adam.  

 Verden er ny for dem begge, for barn og voksen, håbløs-

hedens tid er forbi, og sindsmørket, der før havde holdt 

dem fast, har endelig sluppet sit greb.  

 

Nadversalme i aug.  

 
”Du lagde i det mindste frø” 

nr. 809 i salmebogstillægget  

100 salmer. 

 

Tekst: Michael Nielsen 

Musik: Erling Lindgren 

Nedtoning i Idom Kirke 

 

Onsdag den 7. aug. kl. 

17.00 
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 Kirkekalender 

Idom-Råsted 
               

        Idom  Råsted    

04. aug. Gudstjeneste 7. s. e. trin.  10:00  

07. aug. Nedtoning     17:00 

11. aug. Gudstjeneste 8. s. e. trin.  10:30 

18. aug. Gudstjeneste 9. s. e. trin.     09:00 (KIJ) 

25. aug. Gudstjeneste 10. s. e. trin. 10:30 

01. sep. Gudstjeneste 11. s. e. trin. 10:00 

03. sep. Litteraturkreds    19:00 

04. sep. Nedtoning     17:00 

08. sep. Gudstjeneste 12. s. e. trin.    10:00 

15. sep. Gudstjeneste 13. s. e. trin. 10:30 (MBC) 

 

  

 

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. 

 

 

 


