
  

 KONTAKT 
Idom-Råsted 

August 2021 
www.idom-raasted.dk 

 

 

Efter en sommerpause starter aktiviteterne igen op i 

Idom og Råsted. Med masser af kendte muligheder, 

men også mange nye tiltag. Læs mere her i Kontakt, 

på hjemmesiden og facebook -”Idom Råsted Borgerne”. 
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Idom-Råsted Foredragsforening 

Vin og yoga 

Hurlumhej-dag, IRIF 

Bog-bytte café 

Banko 

Indvielses-koncert 

Byfest 

Landsbymødet 1800 

Guidet tur til Tvis Mølle Have 

Kirkeblad 

Profilfolder IRIF 

Nyt kunstvært 

Fiskestænger 

Dele-depotet 

Projektkoordinatoren takker af 

Nedtoning 

Idom-Råsted Pensionistklub 

Sæsonopstart håndbold IRIF 

PLEXUS Musikklub 

Håndbold-karavanen IRIF 

Kalender 

Deadline for september nummeret  

er d. 20. august kl. 18.00 

Stof der skal i bladet afleveres  til  
Susanne Bang Nielsen    Tlf. 22 43 06 40 

Idom Åvej 8, Idom    Mail: susanne.bang@live.com  

Kontakt: 

Idom-Råsted Idrætsforening har overtaget arbejdet med at omdele Kontakt fra 

og med dette nummer. Er der problemer eller spørgsmål til uddelingen kan 

man kontakte den ansvarlige: 
 

Elsebeth Nicolaisen 

nicolaisenfamilien@gmail.com 

Tlf: 51 36 84 90 
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Idom-Råsted Foredragsforening 

Onsdag d. 15. september kl. 19.30 i PLEXUS Idom-Råsted 

 

Niels Lindholt og Søren Lindgreen: 
 

Så længe skuden kan gå - Evert Taube i tekst og toner 
 

En fortælling om Evert Taubes liv og gerning inklusiv tekster og hans sange 

på dansk, leveret af Niels Lindholt Rasmussen, sang og Søren Lindgreen Chri-

stensen, harmonika. De to har sammen udarbejdet et program om Evert 

Taube med eksempler fra hans produktion - både sange og prosa. Alle tekster 

er som nævnt - med en enkelt undtagelse - på dansk, dels fordi de så - desvær-

re - er lettere at forstå for de fleste danskere, dels fordi ingen af de to herrer, 

til trods for de svensk-klingende mellemnavne, er særlig gode til at tale eller 

synge svensk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. arrangement inkl. kaffe og kage: 
 

Medlemmer af foreningen: 105 kr. 

Ikke-medlemmer: 125 kr. 

Medlemskaber af foreningen koster 50 kr. pr. person, husstandsmedlemskab 

100 kr. 

 

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til foredraget 
 

Tilmelding senest to dage for afholdelsen til: 

Tove Jespersen: mobil 24268560 - mail tjesp@live.dk eller sms 

Peter Madsen:   mobil 21483226 - mail friisma@mail.dk eller sms 



6 

 

 

 



7 

 

Vin og yoga 

Er du vild med både vin og yoga, eller blot kan lide at bevæge kroppen, så har 

vi det helt perfekte arrangement til dig! (- og man behøver ikke være smidig). 

 

Fredag d. 12. november har du mulighed for at nyde begge dele  

i halvanden time, i selskab med andre skønne mennesker,  

og måske dine venner. 
 

Tina Salquist som er uddannet yoga instruktør vil guide dig igennem 6 forskel-

lige yoga sekvenser, som ALLE kan være med til! 

Mellem hver sekvens vil en sand vinkender fra Estate Wine Holstebro tage dig 

igennem en vinoplevelse, som sammen med Yoga sekvensen vil give en oplevel-

se du næppe kan finde andre steder. 

 

Denne aften får du mulighed for at smage på: 

- 1 glas mousserende vin 

- 2 forskellige slags hvidvin 

- 2 forskellige slags rødvin 

- 1 glas portvin 

 

Efter arrangementet er der mulighed for, at købe de vine der er blevet fremvist 

til en fornuftig pris. 

 

Pris på dette arrangement: 249,- 

Tilmelding sker via Mobilepay til følgende nummer: 

3355WM, Idom-Råsted Idrætsforening. 

Her skal du blot notere VY samt navn og efternavn. 

 

 

Grundet Corona skal der  

medbringes egen måtte. 

 

Vi efterlever selvfølgelig de  

Corona restriktioner der må være. 

 

Der skal medbringes et gyldigt  

Corona pas. 
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Bog - bytte - cafeen i PLEXUS 

 

Vi er rigtig glade for de mange flotte bøger, som vi har modtaget til vores lille 

bibliotek i PLEXUS. Så vi opfordrer til, at I benytter jer af tilbuddet om at lå-

ne og aflevere bøger. Så mangler du læsestof, har vi et stort udvalg af både 

skøn- og faglitteratur. 

 

Åbningstiderne for udlån af bøger er fortsat uændret, dvs. i PLEXUS’s  åb-

ningstider. 

Du kan altid aflevere bøger, når der er åbent i PLEXUS. Skal stilles ved bogre-

olerne i glasfoyeren inde i Hallen.  

 

Arbejdsgruppen:  

Bodil Larsen, Karen Margrethe Hartvigsen, Tina  

Bøndergaard, Hanne Hansen, Gunhild Øllgaard Holm  

og Gerda Madsen.  

SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE NU!!!!!!!!! 
 

TIRSDAG D. 26. OKTOBER 2021 AFHOLDER IDOM-RÅSTED HÅNDBOLD  
 

BANKO KL. 19.00 I PLEXUS.  
 

ALLE ER VELKOMNE, SÅ TAG FAMILIE, NABOER OG VENNER UNDER  
 

ARMEN OG MØD OP. 
 

MED VENLIG HILSEN IRIF, HÅNDBOLD AFDELINGEN 
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Indvielses-koncert 

Onsdag d. 1. september  

Kl. 19.00 i PLEXUS Idom-Råsted 

 

Så er det blevet tid til at indvie det flotte nye flygel i PLEXUS. Det gør vi med 

et brag af en koncert med lokale kræfter ved tangenterne. Der vil også en gæ-

steoptræden af Angela Marinescu, tidligere lærer ved Holstebro Musikskole. 

 

Det vil være en mulighed for at høre den smukkeste musik fra et fremragende 

instrument, som skal bringe glæde de næste mange år. Samtidigt er det en 

lejlighed til at vise, hvor mange fremragende musikere vi har her i Idom og 

Råsted. 

Foredragsforeningen har været den formelle ansøger til fonde mm, men vil 

rette en stor tak til fundraiserudvalget, der har udført et kæmpe arbejde med 

at finde mulige fonde, og skrevet flotte ansøgninger, der har skaffet de mange 

penge. 

 

Entre: 125 kr. inkl. PLEXUS’ flotte kaffebord. 

 

Aftenen vil også være starten på Idom-Råsted Foredragsforenings nye sæson  

og man vil kunne få forenings vinterprogram med hjem. 

 

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til foredraget 
 

Tilmelding senest to dage for afholdelsen til: 

Tove Jespersen: mobil 24268560 - mail tjesp@live.dk eller sms 

Peter Madsen:   mobil 21483226 - mail friisma@mail.dk eller sms 

Flyglet er finansieret med midler fra: 

Colstrup Fonden 

Jysk Energi 

Nordea 

Vestforsyning 

Vindmøllemidlerne 

Idom-Råsted Menighedsråd 

Idom-Råsted Foredragsforening 

En række lokale borgere 
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Årets byfest 
 

Søndag den 8. august 

kl. 10.00 - ca. 16.00 
 

Program: 
Kl. 10.00 Aktiviteter nogenlunde som dem vi præsenterede ved Politiker 

  rundturen den 29. maj.  

 

Kl. 10.30 Formiddagskaffe m. brød og musikalske indslag i Plexus. Gratis 

  for medlemmer af Plexus. Voksne: 50 kr. Børn 25 kr. 

  Spisning kun for tilmeldte – gælder også medlemmer af PLEXUS! 

  Tilmelding gennem PLEXUS senest 4. august. 

 

Kl. 11.30 Årets bilorienteringsløb skydes i gang.  

  Bilerne sendes afsted inden for max. én  

  time 

 

Kl. 12.30 Der er aktiviteter for børn og barnlige  

  sjæle omkring Plexus indtil kl. 16.00 

 

 

Blandt aktiviteterne vil være: 

Rideture for børn ved San Pedro Træning. Prøv en tur under sikre forhold 
 

Golf - Holstebro Golfklub har sponseret fine præmier blandt de, der har lyst til 

at prøve. Og der er tips fra en af lokalområdets bedste spillere 
 

Musik - Idom-Råsted Familie orkester holder verdenspremiere - kom og spil 

sammen på tværs af generationerne, lær en melodi med mor, bedstefar eller 

andre familiemedlemmer. Kai Bredholt m.fl. finder instrumenterne frem.  
 

Plus hvad der måtte blive fundet på...kun fantasien 

sætter grænser. 

 

15.00 (ca.)  Vali Theatre Lab kommer og underholder 

med deres familie forestilling. 

 
Efter orienteringsløbet tændes grillen og der kan købes pølser m. brød. Baren 

vil være åben med diverse forfriskninger.   

 

Hilsen Byfestudvalget, LandsbyLaboratoriet, IRIF og MÆMA.  

Kontakt: Juliane Dixen 24 60 06 44 
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Ryd allerede nu kalenderen 

Lørdag d. 9. oktober kl. 12.00-? 

Landsbymødet 1800 i AKELA hytten og omegn 

 

Temaet vil blive ”Naturen i det hele – naturligvis!” 

Mere om dagen i næste nummer af Kontakt. 
 

LandsbyLaboratoriet 

Landsbymødet 1800 

Guidet tur til Tvis Mølle Have 

Guidet tur til Tvis Mølle Have tirsdag den 17. august kl. 19.00. 
Kom med på en hyggelig tur til Tvis Mølle Have, Tvis Møllevej 15 

Vi får en spændende guidet rundvisning i haven, som er en del af Tvis Mølle 

Laboratorium. Haven er til læring og formidling om bl.a. planter og deres 

egenskaber og den drives af frivillige. Her er mange haveafsnit f.eks. frugtha-

ve, sansehave, urtehave, kvadrathave, bigård, alles kamp mod alle, humlehave 

– masser af planter og finurlig iderigdom. 

Se mere på hjemmesiden www.tvismollehave.dk. 

 

Tag selv kaffe med. Der er borde, bænke og madpakke-

hus. 

Pris kr. 20,00 pr person som betales på stedet 

 

Tilmelding på facebook-begivenheden eller til Helle Niewald på 

mail: kontakt@maema.dk eller tlf. 61 71 02 67. Senest den 5. august. 

 
Samkørsel: Vi mødes på skolens parkeringsplads kl. 18.40 og  

fylder bilerne. Du er også velkommen til selv at køre derud. 

http://www.tvismollehave.dk
mailto:kontakt@maema.dk
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August 

K IRKEBLAD  

Idom-Råsted Sogn 66. årg. 2021 

Der tales meget om folkekirkens 

liturgi skal revideres / ændres / være i pagt med tiden. 

Biskoppernes fagudvalg er nu kommet med tre rapporter 

omkring emnet. Der er sikkert mange meninger om dette emne. 

Læs om det på www.kristendom.dk 

Én af vores helt store digter Søren Ulrik Thomsen har skrevet 

en lille bog med titlen ”Tro mod ritualet” hvor han behandler 

sin tilgang til kristendommen. 

Her kommer et lille uddrag fra bogen: 
 

” Kogt ned til Maggiterning må mit forsvar for kristendommen 

lyde, at den for mig at se er en civiliseret og civiliserende 

religion, fordi den påbyder mennesket at tro på gud, så det 

hverken skal gøre sig selv til gud eller dyrke andre, som om de 

var gud, og fordi den tilsiger en at tro på Kristus og dermed 

forhindre  - både at man selv spille offer, og at man gør andre til 

syndebukke.” 

Søren Ulrik Thomsen & Eksistensen, 2020 
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Sogneudflugten som efter en lang corona pause igen kunne 

afvikles gik mod Thy og første stop, efter rundstykker og kaffe, 

var Vestervig kirke. Turen gik op til Cold Hawaii og hjem via 

naturpark Thy. Vi så også kæmpevindmøller i Østerild. 

Her er et par stemningsbilleder fra turen. 
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 Vores præst, 

Rasmus, er desværre sygemeldt indtil videre. 

Fra d. 1. juli er Pastor Jørgen Tjelle Holm konstitueret som 

præst ved Idom-Råsted og Måbjerg-Ellebæk kirker. 

67-årige Jørgen Tjelle Holm blev uddannet præst i 1989 og 

kom derefter til Sct. Hans Pastorat under Dansk Kirke i 

Sydslesvig. Han var præst i Sydslesvig frem til februar 2013, 

hvor han blev ansat om præst og sømandspræst i Göteborg.  

Han har blandt andet været ansat som vikar i Vestfjends 

Pastorat. 

Velkommen til Jørgen Tjelle Holm. 

———————————————————— 
Litteraturkreds 

Vi holder pause frem til tirsdag d. 7. september, 

hvor vi starter op med at vise film. Sted: Konfirmandhuset. 

————————————————————— 
Nadversalme i august. 

Nr. 69 ”Du fødes på jord” . 

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen. 

Musik: Erik Haumann. 
 

————————————————————— 
Nedtoning. 

Onsdag d. 4. august kl. 17.00 sætter Idom-Råsteds 

nye organist, Natalia Frunza, sig på bænken for at spille en 

halv time på orglet. 

Hun spiller både barok og romantisk musik, bl.a. af Bach og 

Max Reger. Desuden spilles den kendte Canon i D-dur af 

Johann Pachelbel. 

Meningen er, at tilhørerne skal opleve musikken uden former 

for anden støj som fx fra mobiltelefoner, så sindet tones ned, 

og sjælen falder til ro. 

Alle er velkomne, og det er ganske gratis.  

————————————————————— 

www.idomraastedkirker.dk 
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Kirkekalender 

Idom-Råsted 
             

        Idom  Råsted 

01. august  9. s. e. trinitatis   10.00  

04. august  Nedtoning    17.00 

08. august  10. s. e. trinitatis  10.30 

15. august  11. s. e. trinitatis     10.30 

22. august  12. s. e. trinitatis  10.00 

29. august  13. s. e. trinitatis  10.00 

01. september Nedtoning    17.00 

05. september 14. s. e. trinitatis     09.00 

12. september Høstgudstjeneste  10.00 

19. september 16. s. e. trinitatis  10.30 

26. september 17. s. e. trinitatis     09.00 

Navnet på den præst der har gudstjenesten kan findes på 

www.idomraastedkirker.dk   eller   www.sogn.dk 

MR-formand 

Kim C. Thomsen 

Kofeltvej 4, Idom 

2623 2687 

kirke@kct.dk 

 

Kirkeværge 

Idom & Råsted 

Sven Erik Ramsgaard 

Burlundvej 6 Idom 
2498 4018 
sven.erik.ramsgaard 
@gmail.com  

Organist 

Natalia Frunza 

Tlf.:  22 55 44 35  

Mail: 

natydenisa@yahoo.com  
 

Graver 

Anette R. Christensen 

Estrupvej 28, Idom 

6170 5983 

idom-raasted@hotmail.com 

Tlf. tid 

Tirsdag  - Fredag 

Kl. 08.00 - 16.00 

Sognepræst 

Rasmus V. Christensen, 

Sygemeldt. 

 

Konstitueret præst 

Jørgen Tjelle Holm 

Mail: jho@km.dk  

Mobil 51 16 16 30 
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Nyt kunstværk til alle 
 

Et træskærerarbejde der illustrerer mangfoldighed og fællesskab 

 

Med udgangspunkt i visionsplanens to ben: Fælles-skaber-kultur og Idom-

Råsted i Verden – Verden i Idom-Råsted har Borgerforeningen fået 20.000 kr. 

fra Færch fonden til at realisere et kunstværk, der skal illustrere den mangfol-

dighed og det fællesskab, som binder lokalsamfundet sammen. 

Kunstværket skal være en hyldest til fællesskabet. Det skal vise, at vi er for-

skellige. Det skal understrege livskraften og kontinuiteten i lokalsamfundet. 

At ”slægt følger slægters gang”. 

Og det skal portrættere borgere anno 2020 og gerne flere generationer af sam-

me familie. Kunstværket skal hænge i foyeren i PLEXUS 

 

Træskærerarbejdet udføres af Samier Edo. Samir bor på  

Kofeltvej sammen med Christina og deres datter Maria. Sa-

mir er fra Aleppo i Syrien og kom til Danmark i 2013. 

 

Samier er er på samme tid en moderne og klassisk kunstner. 

Han bruger en gammel kinesisk teknik, hvor man ved hjælp 

af træsnit trykker på papir. Men i stedet for at vise et trykt 

resultat på papir vælger han at præsentere matricen, for på 

den måde at kommunikere direkte med det rå materiale. 

 

Han har derfor sin helt egen teknik og tilgang til træfladen. Det kunstneriske 

produkt er en ciselering af lige og indgraverede linjer, som giver bevægelse til 

det billede, som er gemt i træet. 

Kunstværket ”Fælles-skaber-kultur” skal vise, at fællesskabet i lokalsamfun-

det Idom-Råsted er os alle sammen. Kunstværket skal vise 30 ansigter af loka-

le borgere. 10 børn, 10 voksne og 10 gamle, som på hver sin måde fortæller 

noget om lokalsamfundet og de mennesker, der binder det sammen. De 30 bil-

leder sættes sammen til et kunstværk på 120 cm x 400 cm. 

Det skal vise den mangfoldighed og forskellighed, som skaber et kreativt og 

udviklende lokalsamfund 

Det skal både vise og fortælle historien om det enkelte menneske og fortælle 

historien om det fællesskab, som det enkelte menneske er en del af. Ansigter-

ne skal således afspejle forskelligheden i lokalsamfundet – ikke kun i alder og 

køn, men også i erhverv, kultur, livsanskuelse. 

 

Kunstværket skal være en historie-fortælling om Idom-Råsted. Det skal man-

ge år frem være en dokumentation om en tid der var, om borgere der var og om 

borgere, der har forandret sig. Der skrives en fortælling om hver af de portræt-

terede. 
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Fiskestænger 

Denne kan læses vha. en QR kode, således at kunstværket altid fortæller en 

opdateret historie om disse lokale personer, deres bopæl og levnedsbeskrivelse. 

Borgerforeningen har forpligtet sig til årlig opdatering af alle historie-

portrætter. 

 

Lokalområdets borgere skal engageres i kunst-

værkets tilblivelse. Samir udvælger dem, der 

skal portrætteres og en del af arbejdet vil foregå i 

Plexus. 

Vi vil kunne følge værkets tilblivelse, da Samier 

ind imellem vil være til stede og arbejde på træ-

snittene, når der er ”spis sammen”. 

Samier skal også holde en workshop for børnene 

på Idom-Råsted Skole / Solkær. 

 
 

August 2021 

Skrevet af koordinator for visionsprojektet Helle Niewald 

Nu kan man låne fiskestænger med tilhørende udstyr i dele-depotet! 

 

Friluftsrådet har bevilget 10 fiskestænger til børn og 10 til voksne. 

Skolen, Borgerforeningen og Laksegruppen gik sammen om en ansøgning, så 

børn og voksne sammen kan bruge mere tid i natu-

ren. 

Lige nu er det makrel-sæson! Så tag hele familien og 

naboerne med – hent udstyr i Plexus – og tag på ma-

krelfiskeri. Læs evt. mere på https://

lystfiskerguiden.dk/hvor-fanger-man-makrel/ 

 

Der er stænger med tilhørende hjul og fangstnet. 

Husk at udfylde et lånerkort når du henter ting i depotet. Lånerkortet skriver 

du på igen, når du afleverer, så vi kan følge med i hvad der lånes ud. Lånerkor-

tene står i reolen i lånedepotet. 

 

Vil du vide mere om lystfiskeri anbefaler vi 

Holstebro og Omegns fiskeriforening 

https://www.hof-storaa.dk/forside 

Holstebro kommune https://

www.holstebro.dk/fiskekort 

https://lystfiskerguiden.dk/hvor-fanger-man-makrel/
https://lystfiskerguiden.dk/hvor-fanger-man-makrel/
https://www.hof-storaa.dk/forside
https://www.holstebro.dk/fiskekort
https://www.holstebro.dk/fiskekort
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Deledepotet er bemandet den første tirsdag i måneden kl. 16-18. 

 

Der er stadig plads til mange flere brugbare dele-ting i vores fælles dele-depot. 

Så har du noget stående, som du kun bruger en gang imellem og som andre 

også kunne tænkes at ville bruge en gang imellem, så kan det måske stå i dele-

depotet eller det kan stå på den liste over ting, man kan låne. 

 

På Idom-Råsted hjemmesiden under Fælles-skaber-kultur er der et exelark 

med ting, som man har stående hjemme, men som man gerne låner ud. Listen 

hænger også i deledpotet. 

 

Hvis din cykel skal repareres eller hvis du vil have en snak med nogen af dem, 

der sidder i arbejdsgruppen for deledepotet, kan du henvende dig den første 

tirsdag i måneden. Du kan høre mere om konceptet, få en hyggesnak og se 

hvilke gode ting, vi er fælles om i Idom-Råsted. 

 

I depotet står en metal-reol. Her kan du lægge 

de ting, som du gerne vil forære til depotet. 

Skriv gerne afsender på, når du forærer noget 

til deledepotet.  Alle effekter vil blive mærket, 

nummereret og få en tydelig skiltet plads i 

reolerne. 

 

I samme reol kan du lægge det, du har lånt, 

som endnu ikke har en fast plads i reolerne. De ting som lånes fra reolen, afle-

veres samme sted, så andre kan se, at det er tilgængeligt. 

 

Der ligger lånerkort, som skal udfyldes både ved lån og ved aflevering. 

Arbejdsgruppen sorterer hver måned i lånerkortene og kan dermed finde ud af 

hvad der er særligt efterspurgt. Du kan også lægge en seddel i kassen, hvis du 

efterspørger noget, som ikke findes i deledepotet. Så ser vi på om det kan fin-

des frem. 

 

Der er altid åbent for både lån og aflevering i Plexus´ åbningstid. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Madsen, Hans Rasmussen og Vagn Olesen 

Dele - depot 
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Projektkoordinatoren takker af 

 

Det er med lige dele glæde og vemodighed, at jeg siger tak for denne gang til 

jer alle! 

 

Vi rykker teltpælene op og flytter til Sorø, hvor vi skal dele hus med vores æld-

ste datter, hendes mand og deres 2 børn - vores børnebørn. 

Vi har haft 25 dejlige år her i byen! Vores børn har haft den bedste opvækst, vi 

kunne tænke os. Vi har haft et indholdsrigt hverdagsliv med masser af forskel-

lige aktiviteter – også langt flere og mere end man med rimelighed kan forven-

te, når man bosætter sig i en landsby. 

I alle 25 år har Idom-Råsted udmærket sig ved, at der altid har været ildsjæle, 

der ville noget mere og bedre for os alle sammen. De har været i stand til at 

formulere deres tanker, så de kunne forstås af os andre og det har været let at 

bakke op om de idéer og aktiviteter, planer og byggerier, der løbende er blevet 

levendegjort her. Vi er mange, der har nydt at blive inddraget i de vidtløftige 

planer og endnu flere, der har nydt godt af udviklingen. 

 

Jeg har forsøgt at medvirke i det omfang og med de kompetencer, som jeg har. 

Og det har givet en masse kontakter og gode oplevelser, samtidig med at jeg 

har kunnet være med til at præge udviklingen lokalt. Og det har været så 

spændende! 

Som koordinator for vores visionsprojekt, synes jeg, at vi i fællesskab er lykke-

des med at sætte mange nye tiltag i værk, som både er bæredygtige i en større 

sammenhæng og som gør Idom-Råsted til et endnu nedre sted at bo og leve. Vi 

er også blevet kendte i Region Midtjylland, som en spændende og aktiv lands-

by, der kan noget ganske særligt indenfor fødevarer, kultur og borgerinddra-

gelse. 

Det har været lærerigt og berigende at være en lille brik i den store udvikling 

og jeg glæder mig til, på afstand, at se hvilke nye initiativer og aktiviteter, der 

vokser frem i de kommende år! 

Jeg har fået arbejde i Dansk Industri som arbejdsmiljøkonsulent fra 1. august, 

så mit skrivebord flyttes fra et ydmygt hjørne på Idom Åvej til Rådhuspladsen 

i København. Der kan næsten ikke findes 2 adresser, der er længere fra hinan-

den, så jeg vil nok længes ”hjem” til Idom-Råsted ind imellem. Men jeg glæder 

mig meget til de nye udfordringer. 

 

Tak for samarbejdet, opbakningen, tilliden og glæden over at skabe noget sam-

men! 

Og held og lykke med den fortsatte udvikling! 

 

Sommerhilsen 

Helle Niewald 
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Nedtoning 

Onsdag d. 4. august kl. 17.00 sætter Idom-Råsteds nye organist, Natalia 

Frunza, sig på bænken for at spille en halv time på orglet. 

 

Hun spiller både barok og romantisk musik, bl.a. af Bach og Max Reger. Desu-

den spilles den kendte Canon i D-dur af Johann Pachelbel. Meningen er, at 

tilhørerne skal opleve musikken uden former for anden støj som fx fra mobilte-

lefoner, så sindet tones ned, og sjælen falder til ro. 

 

Alle er velkomne, og det er ganske gratis. 

Tak for indsatsen, Helle  

Kære Helle 

 

Tak for mange års frivilligt arbejde for Idom-

Råsted. Idræt, køkkenhaver, MÆMA, PLE-

XUS¨’ repræsentantskab, byfester, gåture… 

Man kan blive ved! Sammen med Hans Jør-

gen har du sat et aftryk på Idom og Råsted 

gennem mange år. 

 

Tak for indsatsen 
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Idom-Råsted Pensionistklub 

Siden sidst: 
Torsdag d.10 juni tog vi på bus tur ud i det blå.  

Vi kørte til Nr. Nissum håndbryg, hvor ejeren Jens Grøn fortal-

te om stedet og om ølbryggeriet. Vi smagte forskellige øl, og fik 

kaffe med ølkage til. 

Dernæst var vi på Traktor Museum Vestjylland ikke langt der-

fra, også meget interessant. 

Dagen sluttede på Gjellerodde med et stort stjerneskud, alt betalt med møller-

penge. 

 

 

Kommende arrangementer: 
Torsdag d. 9. sept. 

Generalforsamling, dernæst bankospil,  

medbring gevinst til ca. 25-30 kr. 

 

 

Torsdag d. 23. sept. 

Høstfest kl. 12:30 med PLEXUS’ lækkerier, pris 200 kr,  

Tilmelding til Edith tlf. 6145 9331 senest d.18. september 
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Kulturlivet er i gang igen – i hvert fald i skrivende stund. Vi 

krydser fingre for, det varer ved… 
 

Der venter os et festligt efterår med både lokale, udenlandske og danske navne 

– og der er noget for enhver smag. De to første koncerter bliver pop-up koncer-

ter, hvor vi holder koncerterne rundt om ude i lokalsamfundet. Men det er ikke 

private koncerter, alle er velkomne, selvom vi kommer ud i nogens hjem. Og vi 

glæder os meget til at se jer! Billetter købes via vores hjemmeside www.plexus-

musikklub.dk 

 

Forhåbentligt endeligt program for 2021 
 
13. august kl. 19.00 Flora Musica og generalforsamling –      
Pop-up på Idomlundvej 19 

Vi glæder os helt vildt til at komme i gang igen og nyde noget fantastisk musik 

i godt selskab -og at hygge os omkring det. Og en hyggelig og festlig start er 

der garanti for, når Idom Trioen holder urpremiere på deres nye fortællekon-

cert Flora Musica. 

Aftenen starter med Generalforsamling kl 19.00 og kl 20.00Er der koncert. 

Flora Musica er en koncert hvor musik, snaps og Flora går op i en højere enhed 

– og aldrig har en koncert med Idom Trioen været mere velforberedt! Noget 

skulle de jo foretage sig under Corona… Koncerten er et miks af musik, histo-

rier og sagn, der Knytter sig til de enkelte Planter – krydret med snaps og 

krøllede indfald. Man er velkommen til både generalforsamling og koncert, 

men man må gerne vælge ud.  

Der vil være gratis kaffe og kage til generalforsamlingen og entre på 50kr til 

koncerten til at dække udgifterne til Snaps.  

Billetter købes i døren, men pga Corona er der begrænsede pladser, og vil man 

være sikker på en plads, kan man reservere billetter via mail plexusmusik-

klub@gmail.com 

Nyt fra PLEXUS Musikklub 
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10. september kl. 19.30 Twang – Pop-up på Nagstrupvej 1 

 

En koncert med Twang er uforudsigelig og 

fyldt med humor og varme. Twangs besæt-

ning med bas, violin og banjo er måske nok 

traditionel, men trioen er konstant i gang 

med at forny og nyskabe den amerikanske 

folkemusik, og har fundet deres helt eget ud-

tryk uden at slippe traditionen. 

www.twang.dk 
 
 
 

11. november kl. 19.30 The Jeremiahs - PLEXUS 

 

The Jeremiahs er et af de mest opløftende 

bands, der er vokset frem af Dublins folke-  

musikmiljø i mange år. Bandet blan-

der traditionelle og nye toner og har gennem 

dette skabt deres helt egen "storbyfolk".  

Nyere Irsk folkemusik, når det er bedst. 
www.thejeremiahs.ie 
 
 
 
16. december kl. 19.30 Floating sofa quartet og Mia Guldhammer - Plexus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk folkemusik i ordets bogstavelige forstand – et sammenkog af det bed-

ste fra Sverige, Finland og Danmark. Musikken har solidt fodfæste i den nor-

diske folkemusiktradition og bandet spiller både traditionelle stykker musik 

men også egne kompositioner. Det er energi, spilleglæde og nærvær ud over 

det sædvanlige. 

www.floatingsofaquartet.com 

http://www.thejeremiahs.ie
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Kalender 
 

August 
3. aug.  Åben i Dele-depotet 
 

4. aug.  Nedtoning 
 

8. aug.  Byfest 
  

8. aug.  Opstart seniorhåndbold IRIF 
 

13. aug.  Håndboldkaravanen 
 

13. aug.  Generalforsamling + koncert, PLEXUS Musikklub 
 

14. aug.  Aktivitetsdag for børn 
 

17. aug.  Udflugt til Tvis Mølle Have 
 

 

September 
1. sep.  Nedtoning 
 

1. sep.  Indvielseskoncert for flygelet i PLEXUS 
 

7. sep.  Åben i Dele-depotet 
 

9. sep.  Idom-Råsted Pensionistklub, generalforsamling 
 

9. sep.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

15. sep.  Idom-Råsted Foredragsforening 
 

23. sep.  Idom-Råsted Pensionistklub, vinterfest 

 

Oktober 
9. okt.  Landsbymødet 1800 
 

10. okt.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

25. okt.  Banko 
 

 

November 
11. nov.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

12. nov.  Vin og yoga 


