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Vandets velsignelse
Den amerikanske forfatter
Marilynne Robinson udgav for femten år siden en
pragtfuld roman med titlen Gilead. Den handler
om en gammel præst,
John Ames, som i en meget sen alder er blevet far
til en dreng. Bogen er udformet som præstens brev
til sin nu syvårige søn. Inden sin død vil John Ames
gerne fortælle sin dreng
om sig selv og den slægt,
drengen er født ind i.
I bogen er der en vidunderlig scene, som jeg tit
tænker på. John Ames fortæller om en morgen, hvor

han var på vej til kirke.
Lidt længere oppe ad gaden gik et ungt par. Det
havde regnet tæt, og nu
var solen stået op, lysende
og klar, træerne glitrede
af tung væde. Pludselig,
som efter en indskydelse,
hoppede den unge mand
op og fik fat i en gren og
en styrtsø af lysende vand
stod ned over parret, og de
lo og løb afsted.
Dette syn bringer John
Ames til at tænke, at det i
den slags øjeblikke er let
at forestille sig, at vand
først og fremmest blev
skabt til at velsigne med

og kun sekundært til at
vande med eller til at vaske
i.
Jeg synes, det er så
smukt sagt. Vandet blev
skabt til at velsigne med.
Det er værd at bringe videre til dåbsfamilier, der måske kunne være i tvivl om,
hvad tre håndfulde vand
kan gøre godt for deres
barn. Vandet er mere, end

hvad vi regner det for. Vandet blev skabt til velsignelse af os, og det er, hvad Gud
gør i dåben, så vi altid kan
vende tilbage til hans velsignelse, finde fred i den i
urolige tider og i kraft af
den få blik for den glæde,
som John Ames forkynder,
at der altid er mere at sige
om den virkelighed, der foreligger for vores øjne.

Familiegudstjeneste med afslutning
for babysalmesangshold
Søndag den 31. marts kl. 10:30 i Idom Kirke
Som afslutning på forårets forløb med babysalmesang
holder vi en kort familiegudstjeneste i Idom Kirke. Det er
en sanseligt tilrettelagt gudstjeneste, hvor de små er i
centrum, men med en lille refleksion for de voksne. Der
blæses sæbebobler, synges salmer og bedes Fadervor.
Alle er velkomne til at deltage.
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Salmesangsaften
Onsdag den 6. marts kl. 19-21
Sidste efterår holdt vi salmesangsaften i konfirmandhuset,
hvor vi sang fra det nye salmebogstillæg 100 salmer. Det
var en hyggelig aften, som vi lovede hinanden at gentage.
Så på denne onsdag i begyndelsen af marts tager vi hul på
foråret ved at synge nye salmer igen. Undervejs drikker vi
en kop te eller kaffe og spiser et stykke kage.

Sogneindsamling
Søndag den 10. marts kl. 10 i konfirmandhuset
Det er en tradition i Idom-Råsted, der er værd at værne
om, at vi hvert år samler ind til Folkekirkens Nødhjælpsarbejde.
I år samler vi ind til de mennesker, som er hårdest
ramt af klimaforandringerne.
Kom og vær med! Vi begynder med kop formiddagskaffe i konfirmandhuset, herefter uddeles ruter og indsamlingsbøsser.

Fastelavn i Plexus

Litteraturkreds

Søndag den 3. marts kl. 13.30

Tirsdag den 5. marts kl. 19

Vi begynder med en kort familiegudstjeneste for både børn, unge,
voksne og gamle.
Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning, kaffe og boller
ogslikposer til børnene

Til mødet i marts skal vi tale om
Jens Smærup Sørensens bog
”Jens”.
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Kirkekalender
Idom-Råsted
Idom
03. mar.

Gudstjeneste Fastelavn

13:30 (Plexus)

05. mar.

Litteraturkreds

19:00

06. mar.

Nedtoning

17:00

06. mar.

Salmesangsaften

19:00

10. mar.

Gudstjeneste 1. s. i fasten

9:00 (MBC)

10. mar.

Sogneindsamling

10:00

17. mar.

Gudstjeneste 2. s. i fasten

24. mar.

Gudstjeneste 3. s. i fasten

10:00 (VV)

31. mar.

Familiegudstjeneste

10:30

Råsted

10:30

VV = Vilhelm Værge

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
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