
  

 

 
 

 

 

 

 

 

September 

Kirkeblad  

Idom-Råsted 64. årg. 2019 

 

Den 14. august døde digteren Simon Grotrian, en af 

dansk poesis mest særprægede forfattere. Han blev 57 år 

gammel, debuterede i 1987, og nåede i sin levetid at udgi-

ve 40 poetiske værker, både digtsamlinger, salmer og bøn-

netekster. Én af hans bønner, som kommer fra bønnebo-

gen Citroner til Vorherre, lyder sådan her: 

 

”Lær mig at tro på, at mit hjerte kan blive befriet for sin 

indespærring, at det som en fugl kan flyve ud og drysse 

gode frø hos andre. Jeg deler jo min angst med mennesker 

i din verden, men angsten skiller mig også fra dem. Lad 

mig blive en svævende fugl under dit elskede ansigt”. 

 

Han kunne noget med billeder, Grotrian, han kunne dan-

ne de skæveste, sandeste billeder, og flere af disse finder 

vi i salmebogstillægget 100 salmer, som vi synger fra i 

Idom-Råsted Kirker. Her er otte af Grotrians syreskønne 

tekster sat til musik. 

 

En svævende fugl under Guds elskede 

ansigt 
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Grundtvigs fødselsdag i Råsted 

Kirke 
 

Søndag 8. september kl. 14 
 

Traditionen tro er der gudstjeneste i Råsted Kirke i anledning 

af Grundtvigs fødselsdag – i år ved valgmenighedspræst, Hans 

Nørkjær Franch, Lemvig. Efterfølgende er der kaffebord på 

Skærum Mølle og foredrag ved Aage Augustinus, Odder, forhen-

værende forstander på Rude Strand Højskole. Pris for arrange-

mentet på Skærum Mølle er 100 kr.  

Høstgudstjeneste i Idom Kirke 
 

Søndag den 22. september kl. 10:30 

 

Efter gudstjenesten er der menighedsmøde, fællesspisning og 

auktion over høstoffer i konfirmandhuset. 

Medbring gerne høstoffer i kirken. Pengene fra auktionen går 

ubeskåret til Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro. 

Mindedag for flystyrtet ved Idom 
 

Tirsdag den 15. oktober 

 

Den 15. oktober er det 75 år siden, at syv allierede flyvere mi-

stede livet ved et flystyrt ved Engholm efter at være blevet 

skudt ned af en tysk natjager under 2. verdenskrig.  

Det er en begivenhed, som kæder verdenshistorien sammen 

med vore to små sognes historie, og som derfor er værd at 

mindes og højtideliggøre. 

Programmet for dagen følger i kirkebladet for oktober. 
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SALMEWORKSHOP for børn 
 

Lørdag den 26. oktober kl. 10-14 

 

Vi vil gerne give børnene i vores sogne en god oplevelse om-

kring det at lære sange og salmer med bevægelser, fagter og 

dans.  

 Alle fra 0. klasse og opad, der kunne tænke sig at være 

med, inviteres lørdag d. 26. oktober til workshop i konfir-

mandhuset fra 10-13, og efter madpakkespisning går vi til 

Idom Kirke, hvor børnene deltager i gudstjenesten kl. 14 

med det, de har lært.  

 Vi har hyret en erfaren organist og korleder, Martin 

Hornstrup, fra Århus, til at lede dagen. 

 Se mere herom i oktober-nummeret af Kontakt og Kir-

kebladet. Mvh. Idom-Råsted menighedsråd. 

Foredrag med Doris Ottesen  
 

Onsdag den 9. oktober i Plexus kl. 19:30 

 

Onsdag den 9. oktober kommer cand. theol. og exam. art. i 

litteratur Doris Ottesen og fortæller om den svenske for-

fatter Kerstin Ekmans bog ”Guds barmhjertighed”. 

 

Foredraget er et samarbejde mellem Idom-Råsted fore-

dragsforening og Idom-Råsted menighedsråd. 

            

Nadversalme i sep. 

 

Septemberluften er så klar og stille 

- Salmer og sange i skole og kirke 

1, nr. 75. 

Litteraturkreds 

 

Starter op med film hos Inge-Lise 

Smedsgaard Troelsen den 3. sep-

tember kl. 19. 

            



4 

 

 Kirkekalender 

Idom-Råsted 
               

        Idom  Råsted    

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) 

22. sep. Høstgudstjeneste   10:30 

29. sep. Gudstjeneste 15. s. e. trin.    10:30 

01. okt. Litteraturkreds    19:00 

02. okt. Nedtoning     17:00 

06. okt. Gudstjeneste 16. s. e. trin. 10:00 

09. okt. Foredrag med Doris Ottesen 19:30 (i Plexus) 

13. okt. Gudstjeneste 17. s. e. trin. 10:30 

15. okt. Mindedag for flystyrtet ved Idom 

  

 

  

 

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. 

 

 

 


