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En spændende tid
For tiden er der debat i det
folkekirkelige landskab omkring dåben. Det hele startede, så vidt jeg ved, med at
Birgitte Kragh Engholm,
som er sognepræst på Vesterbro, skrev en kronik i
Kristeligt Dagblad, hvor hun
problematiserede vores nuværende dåbsritual. Hun argumenterede for, at dåbsritualet er uforståeligt og livsfjernt for moderne mennesker, og derfor bør det være
en hjertesag for folkekirken
at få ritualet oversat, så det
er forståeligt i sig selv uden
præstens mellemkomst ved
en dåbssamtale.
I kølvandet på Engholms

kronik meldte flere præster
sig på banen for at diskutere
dåben, og det blev klart, at
der er stor uenighed om nødvendigheden af et moderniseret ritual. Særligt viste det
sig, at der mildt sagt er delte
meninger om, hvorvidt det er
nødvendigt ikke bare at modernisere sproget i dåbsritualet, men også den teologi,
som ligger i ritualet.
Debatten om dåbsritualet
afslører, at vi er inde i en
spændende tid i kirkens historie, hvor der bliver sat
spørgsmålstegn ved mangt
og meget. Og selvom der er
kræfter i folkekirken, som er
meget opsatte på at...

slå bremserne i og ikke give
efter for nogen form for gennemtænkning eller fornyelse
af ritual og teologi, så opsatte,
at holdningsmodstandere bliver mødt med hovmodige
klummer og kronikker, ja, så
er der for mig at se ingen vej
udenom. Vi er nødt til at se i
øjnene, at kristendommen ikke
er og aldrig har været en statisk størrelse. Kristendommen
er dynamisk, i bevægelse. Og
derfor er det et sundhedstegn,
at vi går grundlaget for vores
teologiske og kirkelige praksis

efter i sømmene for derved at
rustes til at forkynde kristendommen ind i vores tid, så den
bliver livsvigtig selv for såkaldt moderne mennesker. Det
er ikke et knæfald for tidsånden at forholde sig spørgende
og kritisk til dogmatik, bekendelsesskrifter, tradition osv.
Det er et udtryk for teologisk
og kirkeligt engagement. Og er
der noget, vi har brug for for at
overleve som folkekirke i nutid
og fremtid, så er det netop det.

Babysalmesang i Idom-Råsted
Har du og din baby (ca. 2-12 mdr.) lyst at være med til at synge
og danse salmer, svinge med tørklæder, blæse sæbebobler m.m.,
tilbyder jeg babysalmesang otte tirsdage i kirken 10-10.45
(tidspunktet kan forhandles).
Fra tirsdag d. 5. februar og to måneder frem er jeg klar til
at synge sammen med babyer og deres mødre/fædre i Idom Kirke. Formålet er at stimulere børnenes sanser og fremme kendskabet til vores kultur og salmeskat.
Tilmelding senest 1. februar på tlf. 25439001 eller mail
musikaren@retryg.dk, mvh Karen Margrethe.

Litteraturkreds
Tirsdag den 5. februar kl. 19
Til mødet i februar skal vi tale om W. G. Sebalds ”De udvandrede”
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Fastelavn
Søndag den 3. marts kl. 13.30 i Plexus
Vi begynder med en kort familiegudstjeneste for både
børn, unge, voksne og gamle.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, kaffe og
boller og slikposer til børnene

”Liv og konsekvens”
Onsdag den 20. februar kl. 19:30
Henning Kjær Thomsen, teologisk stiftskonsulent ved Viborg
Stift kommer til Plexus i slutningen af februar og holder foredrag om en af de største teologiske skikkelser i det tyvende århundrede, nemlig den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer.
Dietrich Bonhoeffer var en af de mest markante stemmer
i den kirkelige opposition mod det tyske naziregime. Og han
blev som konsekvens heraf fængslet og senere henrettet kort
før krigens afslutning. Bonhoeffers teologi har efterfølgende
fået meget stor indflydelse. Dels pga. dens udspring i hans
egen indsats – dels pga. den vekselvirkning mellem kirke, kultur og samfund, den indeholder. Fortællingen om hans liv og
dets konsekvenser vil netop forsøge at skildre begge disse
aspekter.
Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem Idom-Råsted
Foredragsforening og Idom-Råsted Menighedsråd

Nedtoning i Idom Kirke
Onsdag den 6. februar kl. 17

3

Kirkekalender
Idom-Råsted
Idom
03. feb.

Gudstjeneste 4. s. e. H3K

05. feb.

Litteraturkreds

19:00

06. feb.

Nedtoning

17:00

10. feb.

Gudstjeneste S. s. e. H3K

09:00 (COW)

17. feb.

Gudstjeneste Septuagesima

10:30 (KIJ)

20. feb.

Foredrag om Bonhoeffer

19:30 (Plexus)

24. feb.

Gudstjeneste Seksagesima

03. mar.

Gudstjeneste Fastelavn

Råsted
10:00

10:30
13:30 (Plexus)

Sognepræst
Rasmus V. Christensen, Idom
Kirkevej 55
97485024 / 26355024
rvc@km.dk
Mandag er fridag.

MR-formand
Kim C. Thomsen
Kofeltvej 4, Idom
26232687
kct@kct.dk

Organist
Karen M. Madsen, Estrupvej 3, Idom
97485257 / 25439001
musikaren@retryg.dk

Afløserpræster, MåbjergEllebæk
Karen-Ingeborg Jacobsen
9742 2949, kija@km.dk;
Martin B. Christensen
9741 1862, mbc@km.dk;
Christian O. Wegeberg
2325 4590, cow@km.dk.

Kirkeværger
Kirsten M. Almholdt Burvej 1, Idom
2283 7051
kirsten@jgdb.dk
Kathrine F. Andersen
Nymøllevej 4, Råsted
9748 5285 / 5057 7670
t.fonager@mail.dk

Graver
Anette R. Christensen
Estrupvej 28, Idom
61705983
idom-raasted@hotmail.
com

4

