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Kirkeblad  

Idom-Råsted 64. årg. 2019 

 

 

I et interview, som kan ses på Youtube, besvarer den kroatisk-

amerikanske teolog Miroslav Volf spørgsmålet om, hvorvidt en 

undskyldning er nødvendig for tilgivelsen, på følgende måde: 

”Kristeligt set er det at sige undskyld ikke en betingelse for, at 

tilgivelsen kan finde sted, men tilgivelsen kan ikke nå sin fulde 

afslutning uden undskyldningen. Tilgivelse er som at sende en 

gave til nogen. Det kræver to parter, den ene, som giver gaven, 

og den anden, som tager imod gaven. Forestil dig nu, at jeg 

sender en gave til min søster, jeg køber den, pakker den ind og 

sender den, den står på min søsters bord, men min søster siger: 

”Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil åbne den gave”. Hun kan have 

alle mulige grunde: ”min bror forsøger bare at bestikke mig” 

osv. Nu er spørgsmålet så, har jeg givet hende en gave? På en 

måde har jeg: Jeg købte den, jeg pakkede den ind, og jeg sendte 

den, men fra et andet perspektiv har jeg ikke givet hende en 

gave, for hun har ikke taget imod den. Sådan er det med tilgi-

velse. Når vi tilgiver, giver vi en gave. Men det er nødvendigt, 

at der er en anden person, som tager imod gaven. Og måden, 

hvorpå vi tager imod gaven, er ved at sige undskyld. 

Tilgivelsens gave 
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Konfirmation  
 

Årets konfirmation finder sted i  

 Råsted Kirke Store bededag kl. 10 

 

Her konfirmeres følgende unge mennesker: 

  

 Mads Jack Holmgaard Andersen 

 Mikkel Jack Holmgaard Andersen 

 Villiam Stjernholm Andersen 

 Emil Svarre Byrialsen 

 Asger Kjær Bøttern 

 Emilie Munkholm Mahon Bertelsen 

 Anne Juliane Jensen 

 Morten Barslev Just 

 Andreas Hald Buskov Laursen 

 Caroline Pilgaard Lund 

 Emma Marie Bjerregaard Mikkelsen 

 Emma Björk Sindradóttir 

Himmelske Dage i Herning 
 

Kristi himmelfart, 30. maj,  

afg. fra Idom-Råsted skole kl. 12:30 

 

Kristi himmelfartsdag åbner ”Himmelske Dage” i Herning 

med en stor gudstjeneste på Torvet i Herning kl. 14:00.  

Menighedsrådet arrangerer kørsel i private biler til begiven-

heden. Vil man gerne deltage og stille en bil til rådighed, kan 

man tilmelde sig til MR-formand Kim C. Thomsen. 

Vil man gerne deltage uden at have bil, men i stedet tage 

imod et lift, kan man ligeledes tilmelde sig til Kim. 

 

Sidste tilmelding 24. maj på mail: kirke@kct.dk 
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Sogneudflugt 2019 
 

Tirsdag den 18. juni 

 

Turen går i år til Ribe.  

Nærmere information følger i junikirkebladet 

Litteraturkreds 
 

Tirsdag den 7. maj kl. 19 

 

Til mødet i maj skal vi tale om den norske forfatter 

Per Pettersons roman ”I kølvandet”. Derefter holder 

vi sommerpause til den 3. september. 

Nadversalme i maj 
 

”Du skal elske din næste som dig selv”  

Nr. 889 i salmebogstillægget 100 salmer 

 

Tekst: Iben Krogsdal 

Musik: Willy Egmose 
 

Nedtoning 
 

Onsdag den 1. maj kl. 17 
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 Kirkekalender 

Idom-Råsted 
               

        Idom  Råsted    

01. maj Nedtoning     17:00 

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

07. maj Litteraturkreds    19:00 

12. maj Gudstjeneste 3. s. e. påske 10:30 

17. maj Konfirmation Bededag     10:00 

19. maj Gudstjeneste 4. s. e. påske 10:00 

26. maj Gudstjeneste 5. s. e. påske 09:00 (MBC) 

30. maj Gudstjeneste Kr. Himmelfart 14:00 (i Herning) 

02. jun. Gudstjeneste 6. s. e. påske 10:30 

 

  

 

   

 

 

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. 

 

 

            


