
  

 

Glædelig Jul 

og godt Nytår 

KONTAKT 
Idom-Råsted 

December 2021 
www.idom-raasted.dk 

KOM OG SYNG JULEN IND i PLEXUS 

 

Torsdag den 15/12 kl. 19.00 

 
Kom til en hyggelig aften i Plexus, hvor vi sammen vil synge julesange og Na-

thalie vil spille.  

Der vil også være lokale kor og solister som deltager. 

 
I pausen servere vi hjemmelavede æbleskiver med gløgg! 

Pris 50,-kr pr person 

 

Tilmelding på hjemmesiden eller i Plexus! 
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Nr. 11         December 2021          44. årg. 
 

 

Side 
Forsiden 

5 

7 

8-9 

9 

11 

13 

14 

14 

14 

15-18 

20-21 

21 

23 

25-26 

27 

29 

29-31 

Bagsiden 

 

 

 
Syng julen ind 

Borgermødet 

Julekoncert 

Nyt fra PLEXUS Musikklub 

Middag på farten 

Repari-Cafè Idom-Raasted 

Juletræsfest 

Idom-Råsted Spejderne 

Idom-Råsted Pensionistklub 

IRIF Håndbold 

Kirkebladet 

Nyt fra PLEXUS 

Nedtoning 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Vindmøllemidler 

Frivillighedsfest i PLEXUS 

Naturcenter 

Jobopslag, projektkoordinator 

Kalender 

Deadline for januar nummeret er d. 10. december  

kl. 18.00 pga.  juletravlhed på trykkeriet 

Stof der skal i bladet afleveres  til  

Susanne Bang Nielsen     

susanne.bang@live.com  

Tlf. 22 43 06 40    

 

Kontakt: 

Spørgsmål vedr. omdeling rettes til 

Elsebeth Nicolaisen 

nicolaisenfamilien@gmail.com 

Tlf. 51 36 84 90 



4 

 

 

 

 



5 

 

 

Borgermødet i november 
 

Idom-Råsted Borgerforening afholdt d. 3. november 2021 et borgermø-

de. Vi gjorde status over, hvor vi er i arbejdet med vores vision - og vi 

talte sammen om, hvordan vi ønsker at arbejde med MÆMA og med 

fundraising fremadrettet.  

 

Der kom ca. 35 deltagere, som alle var opsatte på at deltage, og på at 

bidrage med ideer og emner. Det gav en god aften.  

 

I Borgerforeningen tager vi følgende med os:  

 Der er et ønske om, at MÆMA videreudvikles. Ønsket er, at MÆ-

MA får en genstart ved en frivillig gruppe, på sigt ved lønnede ti-

mer. Hvis man har interesse i at være med i en frivillig gruppe, så 

kan Susanne Bang Nielsenkontaktes.  

 

 Der er et ønske om, at vi i Idom-Råsted fortsat arbejder ambitiøst 

med fundraising og med ideudvikling. Der var enighed om, at det 

er en fordel, at der er et dedikeret fundraiserudvalg. Ideerne, som 

gruppen arbejder med, kan komme nedefra, og gruppen kan også 

arbejde med samlende lokale interesser.  

  

På aftenen blev der nedsat et fundraiserudvalg bestående af: Sven Erik 

Ramsgaard, Andreea Elena Oprea og Mette Vestergaard. Der er plads 

til flere.  

 

Fundraiserudvalget skal være synligt, og det skal arbejde med at bruge 

vores vindmøllemidler som løftestang.  

 

Vi afrundede aftenen med, at Sven Erik Ramsgaard fortalte om en stor 

ansøgning til Landdistriktspuljen, som har udløst en bevilling på 

860.000 kr. til et forprojekt for et dialogcenter for mennesker og vild 

natur (se andet opslag i Kontakt).  

 

Vi ser nu ind i et spændende nyt projekt, som kan skabe liv og udvik-

ling i vores lokalområde! 

 

Idom-Råsted Borgerforening 
 

Susanne Bang Nielsen - susanne.bang@live.com, tlf. 22 43 06 40 
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Julekoncert med alt hvad lokalområdet formår 
 

Søndag 12 december kl. 13:30 er Råsted kirke rammen om en julekon-

cert med al den sang, som lokalområdet formår (og det er ikke så lidt). 

 

Idom-Råsted Sogns nye organist Natalia Frunza har sammensat et  

program, hvor fire lokale kor medvirker. To af korene er  startet af Na-

talia Frunza og deltager for første gang i julekoncerten. 

 

Et  kvindekor med 23 deltagere, og et spirekor for børn i alderen 5-8 år 

med 11 deltagere. Dertil kommer naturligvis kirkekoret og herrekoret. 

I alt medvirker ca. 40 lokale korsangere i koncerten, men der vil også 

være et par numre, hvor tilhørerne får lov til at synge med. 

 

Det er Natalia Frunzas debut som julekoncert-arrangør. Forhåbentlig 

bliver det for en propfyldt Råsted Kirke. 

 

Julekoncerten er gratis. Og efter koncerten kan tilhørerne nyde et glas 

gløgg, brunkager og juleknas 

 

 

Julekoncert 
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Nyt fra PLEXUS Musikklub 
 

Nu føles det som om, vi er i gang igen. Vi havde d. 11/11 vores første koncert i 

lang tid med spisning og fyldte sale. Det var irske The Jeremiahs, der leverede 

en udsolgt koncert. Der var endda folk på venteliste! Det har vi aldrig prøvet 

før, men vi kan godt få smag for det…. Både musikere og publikummer var 

også fornøjede, og det var en skøn aften med stående bifald, ekstranumre og 

fællessang. 

Lige så dejligt det føles at være i gang igen, ligeså usikkert føles det også. Vi 

nåede lige at afholde koncerten, inden coronapasset blev genindført, og vi hav-

de sved på panden under pressemødet, hvor det blev bekendtgjort. Coronapas-

set er en lille ting, det kan vi sagtens leve med, men frygten for yderligere re-

striktioner - og mulig nedlukning af kulturlivet - lurer igen. 

Vi håber på, vi får lov til at gennemføre næste og sidste koncert for i år, og 

denne gang er det nordisk folkemusik, der er på programmet. 

 

16 december Floating Sofa quartet og Mia Guldhammer  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Og det er nordisk folkemusik i ordets bogstavelige forstand – et sammenkog af 

det bedste fra Sverige, Finland og Danmark. Musikken har solidt fodfæste i 

den nordiske folkemusiktradition og bandet spiller både traditionelle musik-

stykker fra deres respektive hjemlande men også egne kompositioner. Floating 

Sofa Quartet er hovedsageligt instrumental musik – men de fire dygtige musi-

kere forstår at ”tale” gennem deres instrumenter så publikum bliver taget med 

på en rejse til dybe skove, brusende floder og forrevne kyster -krydret med den 

varme lyd af håndspillede instrumenter og friskbrygget kaffe.  

 

Med sig har de sangerinden Mia Guldhammer, der er en erfaren dame, der har 

sunget sammen med mange anerkendte musikere på den danske folkemusik-

scene. Mia krydrer Floating Sofa Quartets kompositioner med gamle nordiske 

viser. Det er energi, spilleglæde, smukke viser og nærvær ud over det sædvan-

lige. 

www.floatingsofaquartet.com 

http://www.floatingsofaquartet.com
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Koncerten er i Plexus og starter kl. 19.30. Dørene åbner kl. 18.00, hvor der er 

mulighed for at spise inden koncerten. Billetter kan købes her https://plexus-

musikklub.dk/ 

 

Program for 2022 -eller i hvert fald næsten…. 
Næste års program er ved at tage form. Vi er så heldige, at den booker vi får 

mange af vores kunstnere igennem, har 10års jubilæum. I den forbindelse har 

han lavet et forrygende program med det bedste af det bedste, som han har 

haft fornøjelsen af at præsentere os for. Der bliver derfor flere gengangere og 

glædelige genhør. Der mangler stadig en enkelt dato, og om de holdes i Plexus 

eller som pop-op koncert, vides ej endnu, og måske kommer der en ekstra kon-

cert på, men indtil videre ser det således ud… 

 

Jan/feb:  The Yellow house all star band  

Bandet består af fem musikere, der alle kommer fra forskellige irske/ engelske 

bands og repræsenterer det ypperste fra den britiske folkemusikscene. I Plexus 

musikklub har vi haft fornøjelsen af Sam Kelly og Ainsley Hamill der er san-

gerinde i Barluath, men bandet tæller også Jack Badcock (Larsa og Dallahan), 

Ciaran Ryan(Larsa og Dallahan) og Toby Shaer (Sam Kelly og the lost boys) 

 

7. marts  McGoldrick, McCusker og Doyle 

29. april  Ray Cooper 

7. oktober  David Francey 

4. november Tim Lothar & Jesper Theis feat. Holger HoBo & Olav 

   Gudnason 

Middag på farten 

Tusind tak for den kæmpe opbakning til ”Middag på farten 2022”! Alle gæste-

pladser er besat, selvom vi udvidede med 3 ekstra værtspar. Hvis I ønsker at 

komme på en venteliste, skal I kontakte Maria på 51746174. 

 

I den kommende tid vil vi mødes med alle værtspar med yderligere info. Alle 

gæster og chauffører vil blive kontaktet i februar af det værtspar, hvor I skal 

spise forretten.  

 

Vi glæder os til at feste med jer alle d. 26. februar 2022. 

Mange hilsner 

Middag på farten udvalget 

 

Coronaretningslinjer: Vi holder os selvfølgelig løbende opdaterede i forhold 

til de gældende Corona retningslinjer og vil til arrangementet forvente en ne-

gativ Coronatest. 

https://plexus-musikklub.dk/
https://plexus-musikklub.dk/
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Vores lokale afdeling af Repair-Cafèen er åben tirsdag den 4. januar 2022 kl. 

17 – 19 i Plexus. 

 

Kom frisk og få repareret det, som du ellers ville smide ud. Ideen udspringer 

af borgermødet i oktober 2019 og er en del af visionen ”Fælles skaber kultur”. 

I cafeen vil der være Fixere, som enten selv reparerer eller hjælper dig med at 

reparere dit gemte guld – det er ganske gratis. 

 

HUSK at medbringe materialer til reparationen, så har vi værktøjet 

 

Koncept 

Repair-Cafè er et bæredygtigt udviklingskoncept, hvor frivillige ildsjæle tilby-

der lokale borgere at reparere genstande som fx tøj, elektronik, smykker eller 

møbler uden betaling og hjælpe folk ved at lære dem at fikse tingene selv. 

Formålet er at reducere mængden af affald, ændre forbrugsmønstre og skabe 

viden om og lyst til grøn omstilling. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at 

reparere ting, frem for bare at kassere og købe nyt. 

Tasker af genbrugsmateriale                  

På Repair-Cafèen kombinerer vi det med et ”sy en taske” event, hvor alle op-

fordres til at medbringe stofrester mv, så kan du sy din egen taske eller få 

hjælp til det. 

 

Fixere 

Skulle du gå rundt med en lille fixer-drøm i maven, så er det lige dig, som vi 

har brug for. Kan du måske lappe en cykel, ordne den fjernstyrede bil, som 

ikke længere vil køre eller måske noget helt tredje, så kontakt én af os. De 

første har heldigvis allerede meldt sig  

 
Annette Lillelund, mobil 61754102 

Inge-Lise Smedsgaard, mobil 23669983 

Anne-Mette Frøjk, mobil 21241112 

Kirsten Kjeldal, mobil 24412241  

Tove Jespersen, mobil 24268560                             

 
Næste Repair-Cafè bliver tirsdag den 5. april 2022. 

Repair-Cafè Idom-Raasted 
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Juletræsfest  
fredag 17 december 16.00 til ca. 18.00 

for alle i Idom- Råsted  

 

Idom- Råsted Idrætsforening afholder i år juletræsfest  

 

fredag 17. december. 

Så sæt allerede nu x i kalenderen til et par hyggelige 

timer med julestemning, juletræsdans og julemand.  

Nærmere information følger i december. 
 

Med venlig hilsen Idom-Råsted Idrætsforening  
 

(Tilmelding først i december på mobil 51368490 eller 

på mail nicolaisenfamilien@gmail.com.  

Evt. også på Facebook under vores opslag  
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Hjemmestævner håndbold 

28. november 

13.30: Serie 3 herrer: IRIF-Tim GF 

14.35: Serie 2 damer: IRIF-Skjern GF 

15.45: Serie 1 herrer: IRIF-Ikast KFUM 

 

5. december  

14.00:  Serie 1 herrer: IRIF-Hvide Sande KFUM 

 

12. december 

14.00: Serie 2 damer: IRIF-RSU-Ringkøbing 

15.10: Serie 3 herrer: IRIF-Skjern Håndbold  

Idom-Råsted Pensionistklub 
 

December: 
 

Torsdag d. 9. 

Juleafslutning    

 

Afholdes i PLEXUS Idom-Råsted kl. 14.00 
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December 

K IRKEBLAD  

Idom-Råsted Sogn 66. årg. 2021 

Visionsdag i Menighedsrådet. 
 

Lørdag d. 6. november afholdtes visionsdag. Vi havde præst og 

organisationskonsulent Hans M. Jensen på som tovholder. 
 

De emner der blev behandlet var: 

Voksne - Børn & Unge - Gudstjenesten - Musik. 

 

Det var en spændende og lærerig dag, hvor alle, både menig-

hedsrådsmedlemmer og de ansatte kunne komme frem med 

deres ønsker for kirkelivet i Idom-Råsted.  

Menighedsrådet vil arbejde videre, i 2022, med at sammensætte 

en ny vision for arbejdet i og omkring kirkerne. 
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Litteraturkreds 

Tirsdag d. 7. december kl. 19.00 i Konfirmandhuset. 

Bogen vi læser er:  De nærmeste af Lotte Kirkeby. 

Henvendelser om Litteraturkreds til: 

Inge-Lise Smedsgaard Troelsen tlf.: 23 66 99 83 

—————————————————— 
Nadversalme i december. 

Nr. 847 i 100 salmer. Kalken med ordet. 

Tekst: Simon Grotrian. 

Musik: Jesper Gottlieb. 

—————————————————— 
Nedtoning december 
 

Onsdag d. 1. november kl. 17.00. 

 

Nu nærmer julen sig. 

Julen kommer med glæde og 

håb i vores hjerter. 

 

Vores organist vil spille noget 

dejligt julemusik. 

 

 

Alle er velkommen 

og det er ganske gratis.  

 

 

—————————————————— 
Nyt lydanlæg i kirkerne. 

Sound-Tek har påbegyndt arbejdet med at udskifte 

det gamle lydanlæg med et nyt, og mere tidssvarende. 

Det forventes at være færdigt ved udgangen af november 

måned. I perioden hvor arbejdet står på vil der kunne 

opleves lidt ”byggerod”. Måske bliver det også nødvendigt, at 

lukke kirkerne af  i nogle få dage af hensyn til arbejdet. 
 

Vi håber, at alle vil udvise forståelse i denne forbindelse. 
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Julemedley i Råsted Kirke 

Søndag d. 12. december er gudstjenesten, traditionen tro, 

anderledes når vi afholder julemedley i Råsted Kirke. 

Under ledelse af vores organist Natalia Frunza bliver 

kirken fyldt med sang og musik. 

I år har vi fire kor som deltager: 

Spirekoret - Kvindekoret - Herrekoret og Kirkekoret. 
 

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved gløgg 

og juleknas. 
 

Vel mødt til alle. 

—————————————————— 
Juleafslutning. 

Torsdag d. 16. december for Solkær 

Fredag d. 17. december for Idom-Råsted skole. 

—————————————————— 
Gudstjeneste d. 24. december 

Der afholdes to gudstjenester. 

Kl. 14.00 i Idom Kirke. 

Kl. 15.15 i Råsted Kirke. 

—————————————————— 

Nytårsgudstjeneste. 

31. december kl. 14.00 i Idom Kirke. 

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med 

boblevand og kransekage. 

 

Bemærk, ingen gudstjeneste d. 1. januar 2022. 

 

 

Menighedsrådet 

ønsker alle 

Glædelig Jul & Godt Nytår 
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Kirkekalender 

Idom-Råsted 
             

        Idom  Råsted 

28. november 1. søndag i advent     09.00 

01. december Nedtoning    17.00 

07. december Litteraturkreds i konfirmandhuset kl. 19.00 

05. december 2. søndag i advent  10.30 

12. december Julemedley      13.30 

19. december 4. søndag i advent     10.30 

24. december Juleaften    14.00   15.15 

25. december Juledag    10.30 

26. december 2. Juledag       09.00 

31. december Nytårsaftensdag  14.00    

02. januar -22 Helligtrekonger   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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I Oktober og November har der været fuld fart på i Plexus, der har været mas-

ser af fester og andre arrangementer, det har været dejlig med en masse men-

nesker i huset! 

 

Vi krydser fingre og håber på at vi får lov til at forsætte på denne måde, men 

det er lidt bekymrende at smittetallet stiger. Som det ser ud nu skal alle der 

får forplejning i Plexus til møder, fester eller andre arrangementer have gyldig 

coronapas, det er lidt træls, men på den anden side, hvis det er det der skal til 

for at vi ikke skal lukke ned, så er det helt fint med os! 

 

Nyt fra køkkenet: 

Vores køkkenchef Charlotte har desværre fået nyt arbejde og stopper derfor i 

Plexus den 26/11, det er vi rigtig kede af, for vi har været glade for at arbejde 

sammen med Charlotte! Vi ønsker hende alt muligt held og lykke med det nye 

job! I Plexus vil Lenette og Lene forsætte i køkkenet med hjælp fra de frivillige 

og så må vi se tiden an til efter jul! Der vil derfor heller ikke være så meget 

mad ud af huset i den periode, men vi tilbyder vores lækre Juletapas, som den 

10/12 kan bestilles helt ned til 2 pers! 

 

Vi forventer at lave det store julesalg i Plexus d. 20. og 21. december, hvor man 

kan købe en masse gode ting med hjem til julens mad. Mere om det senere på 

Facebook og SMS listen. 

 

Plexus i julen: 

Plexus holder lukket i julen fra torsdag d. 23. december og frem til søndag d. 2. 

januar, begge dage inkl. 

 

Vi åbner op mandag d. 3. januar til et nyt spændende år i Plexus. Man kan 

dog, som sædvanlig for medlemmer i Plexus, booke hallen til afbenyttelse mel-

lem jul og nytår. Det er dog vigtigt at I kontakter Jesper for booking, så disse 

tider kan blive lagt ind i kalenderen. Flere har allerede booket timer i hallen. 

Hvis man er A husstand medlem har man jo ret til 2 timer fri afbenyttelse af 

hallen. 

 

Frivillig fest i januar 2022: 

Vi vil gerne at alle der på den ene eller anden måde har hjulpet i Plexus mel-

der sig til vores frivillig fest der bliver fredag d. 21. januar 2022. Mere info om 

dette arrangement andetsteds i Kontakt. Det er vores måde at sige jer alle tu-

sind tak for den store hjælp det er hver gang I møder op og giver en frivillig 

hjælpende hånd i Plexus. Så er du det mindste i tvivl om hvorvidt du skal mel-

Nyt fra PLEXUS 
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Nedtoning 

Nu nærmer julen sig. Julen kommer med glæde og håb i vores hjerter. Denne 

 tid kommer også med god musik, og vores organist vil spille noget dejligt 

  julemusik onsdag. 1. december kl. 17.00 i Idom Kirke 

 

   Alle er velkommen og det ganske gratis.  

 

   Der er ikke nedtoning i januar måned, så næste gang  

   er onsdag d. 2. februar 2022.      

de dig til , så SKAL du gøre det. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen d. 

21. januar 2022. Vi glæder os til at se jer alle denne hyggelige aften. 

 

Tak for 2021 i Plexus: 

Her til slut vil vi godt sige jer alle tak for et 2021, der jo igen er blevet præget 

af Covid – 19, og som var en stor udfordring i starten af året. Vi er dog nu kom-

met tilbage til en mere normal hverdag og har haft et både travlt og rigtig godt 

efterår. Det er utroligt dejligt der igen er kommet liv i Plexus og vi glæder os 

til at byde jer velkommen i 2022 og håber på en masse gode oplevelser med jer 

alle. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår og pas godt på hin-

anden derude. 

  

PLEXUS 
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Idom-Råsted Foredragsforening 

Jeg lapper din cykel, hvis den er punkteret. Ring til Jens Mensing på 29 64 74 33 
og kom forbi med cyklen på Lilleåvej 75. 
 
Vil du have luft-fotos af ejendommen eller er der en skade på taget eller andet, så 
ring til mig. Så kommer jeg forbi med min drone. 

Et godt tilbud 

Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 19.30 i Plexus:  

En sangaften med foredrag af Erik Som-

mer. 
Erik Sommer, født 1948, er konservatorieud-

dannet musikpædagog og var i 16 år ansat 

som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminari-

um og forud herfor højskolelærer på hhv. Sil-

keborg og Danebod Højskole igennem i alt 12 

år. Fra 2005 til 2010 var han forstander på 

Senior Højskolen i Nørre Nissum. 
 

”Tid til sang, og sange til tiden”    
Et højskoleforedrag med fortælling og sang. 
Vi kan synge os igennem dagen, om året og om hele livet. Vi kan synge om fæl-

lesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I sangene samles vi om 

det alt sammen; derfor kan sang skabe glæde, men fælles sang skaber fælles 

glæde, og ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen! Sangene 

lever fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles videre, ellers glem-

mer vi dem. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde 

beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som menne-

sker. 

 

Husk tilmelding senest 2 dage før afholdelse af arrangementer til: 

 

Tove Jespersen: Mobil 24268560 – e-mail: tjesp@live.dk – el. sms 

Peter Madsen: mobil 21483226 – e-mail: friisma@mail.dk – el. sms 

 

Mvh. 

Idom/Råsted Foredragsforening 
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Idom-Råsted Borgerforening 

Uddeling af Vindmøllemidler efterår 2021 

 

Borgerforeningen har denne gang modtaget 5 ansøgninger til et samlet beløb 

på 100.752,20,- kr.  

Projekterne er meget forskellige og bidrager alle til Idom-Råsted. Grundet de 

mange projekter har Borgerforeningen måttet prioritere.  

Bestyrelsen har vurderet ansøgningerne jf. vedtægterne, men i lige så høj grad 

haft fokus på overskriften for vores Visionsplan ’’Fra hver har sit eget, til sam-

men har vi meget’’. Visionens tre ben er (1) Fælles-skaber-kultur, (2) Idom-

Råsted i Verden og verden i Idom-Råsted samt (3) Smagen af Idom Råsted.  
Borgerforeningen ser gerne, at vindmøllemidlerne vokser. Det vil sige, at de bruges som løfte-
stang i hjemsøgningen af yderligere midler. Hvis du har et projekt eller en aktivitet som kom-
mer lokalomra det til gode, sa  er du velkommen til at kontakte foreningens koordinator, Su-
sanne Bang Nielsen. - susanne.bang@live.com, tlf. 22 43 06 40.  Hun hjælper gerne med hjælp 
til ansøgninger mm. 
 
Idom-Ra sted Borgerforening 

 

 
Idom-Råsted Pensionistklub har søgt om midler til anskaffelsen af et mobilt 

højtalersæt til brug ved arrangementer i Idom og Råsted. 

Bestyrelsen har besluttet at tildele det fulde beløb, da et sådant sæt vil komme 

mange lokale indbyggere til gode, så de får fuldt udbytte af diverse arrange-

menter. Således vil også personer, med nedsat hørelse, kunne deltage i de 

mange fællesskabs skabede initiativer, der er i Idom og Råsted. Og som skre-

vet i ansøgningen, vil højtalerne blive stillet til rådighed for alle i lokalområ-

det, der kan få glæde af dem. 

Ansøgt beløb: 4898,- 

Tildelt: 4898,- 

 

 

Landsby Laboratoriet har søgt 60.000 til lønudgifter til forberedelse af Idom 

Biennalen 2022. Specifikt til aflønning af hjælp udefra, i planlægningen af ar-

rangementet. 

Bestyrelsen er enig om, at formålet passer perfekt ind i formålet med uddeling 

af vindmøllemidlerne, da Biennalen er en vigtig del af Idom-Råsted områdets 

profil udadtil og er med til at skabe synlighed om lokalområdet. Den passer 

også til borgerforeningens vision om fælles-skaber-kultur, idet den skaber lo-

kal sammenhængskraft gennem kulturelle oplevelser, skabt lokalt og med 

mange frivillige involveret. 

Ansøgt beløb: 60.000 kr. 

Tildelt: 60.000 kr. 

mailto:susanne.bang@live.com
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Bente Kristensen har på vegne af en gruppe lokale borgere søgt om midler til 

anlæggelse af en krolf bane ved PLEXUS Idom-Råsted der kan bruge af lokale 

pensionister og andre samt ved arrangementer i Idom og Råsted. 

 

Bestyrelsen har besluttet at tildele det fulde beløb, da en sådan bane vil kom-

me mange lokale indbyggere til gode, samt ved arrangementer i PLEXUS. Der 

lægges vægt på, at banen vil skabe fællesskab lokalt, og sammenhold. Og at 

der er tænkt lokalt ejerskab ind, idet en del af anlæggelsen mm., vil blive ud-

ført af lokale frivillige. 

Og som skrevet i ansøgningen, vil banen blive stillet til rådighed for alle i lo-

kalområdet, der kan gå glæde af dem. Udstyret anskaffes gennem Idom-

Råsted Idrætsforenings Støtteforening. 

Ansøgt beløb: 6135,80 kr. 

Tildelt: 6135,80 kr. 

 

 

Susanne Bang Nielsen har på vegne PLEXUS og de lokale pensionister søgt 

om penge til at anskaffe nye bob-borde. 

 

Bestyrelsen har besluttet at tildele det fulde beløb, da man vurderer, at de nu-

værende borde bruges flittigt, på trods af den dårlige tilstand de befinder sig i. 

Bordene anskaffes gennem PLEXUS, der står for opbevaring af dem. Bob spil 

er en aktivitetsmulighed for alle, men især for personer med nedsat førlighed. 

Med de nye borde vil alle have mulighed for at spille, og PLEXUS vil kunne 

tilbyde andre gæster i huset at de kan bruge bordene. De vil derigennem skabe 

aktiviteter og fællesskab, som det prioriteres til borgerforeningens vision om 

fælles-skaber-kultur. 

Ansøgt beløb: 4437,20 kr. 

Tildelt: 4437,20 kr. 

 
 

Idom-Råsted Foredragsforening har søgt om midler til opsættelse af solfilm i 

PLEXUS, for at skærme for det nye flygel. 

 

Bestyrelsen var enig om, at ansøgningen ikke umiddelbart ikke falder ind un-

der de betingelser, der er sat for tildeling af penge fra vindmøllemidlerne. Pro-

jektet fremmer ikke lokalt fællesskabs skabende kultur, og der er ikke lokale 

kræfter eller frivillighed involveret. Men bestyrelsen har valgt alligevel at til-

dele 10.000 kr. idet man opfordrer foreningen til at se på alternative måder at 

finde restbeløbet. For eksempel gennem musikalske arrangementer.  

Ansøgt beløb: 24.000 kr. 

Tildelt: 10.000 kr. 
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FRIVILLIGHEDSFEST I PLEXUS 2022… 
 

Frivillige i Plexus er alle der på den ene eller anden måde har hjulpet i Plexus 

og det er både til små og store ting. 
 

Det kan være skolemad, passe blomster og urtehave udenfor, leveret blomster 

og grøntsager/urter, slå græs, hjælpe til rengøringsdag, køkken, sidder i en af 

de mange udvalg heroppe ( bygge-, fundraisings-,marketings-,sponsor-, og 

medlemsudvalg),  opstilling og oprydning før og efter et arrangement, p-

vagter-, kørsel med mad, borddækning til fester, bestyrelsen og ikke mindst 

tilbygning i efteråret 2019 med kølerum og depot. 
 

Samt alle de øvrige frivillige ting som ikke er nævnt her.  
 

Hvis du er en af de mange frivillige i Plexus, vil vi meget gerne sige tak med 

en lille fest. 
 

Fredag d. 21 januar fra kl. 17.30 
 

Vi starter med spisning og herefter vil der være et festligt indslag, inden vi til 

sidst får dessert. 
 

Vi vil med dette gerne sige jer alle tusind tak for det store arbejde I frivillig 

bidrager med til Plexus. 
 

Vi håber at rigtig mange af jer vil tilmelde jer enten her i Plexus eller ringe/

maile til os. 
 

HUSK: Hvis du er i tvivl om at du skal melde dig til, 

så SKAL du endelig melde dig til. 

 

Senest tilmelding er mandag d. 17 januar kl. 18.53 

 
Mvh. Plexus 
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Idom-Råsted får 860.000 kr. til naturcenter 

Jobopslag - Projektkoordinator 

 

Idom Råsted Borgerforening har søgt og fået 860.000 kr. til udvikling af et vi-

dens- og dialogcenter for vild natur og mennesker. Pengene er bevilget af bolig 

og planstyrelsen og skal bruges til at udvikle og afprøve ideen om at gøre Idom

-Råsted til stedet, hvor forskere, naturinteresserede og de mennesker, der le-

ver i og med vild natur diskuterer de dilemmaer og de muligheder, der opstår, 

når ønskerne om mere vild natur skal realiseres. 

 

Vi vil lave et center, hvor de, der forsker i vild natur, mødes med dem, der bor i 

vild natur.  Inspirationen har vi hentet fra det ulve-dialog projekt, som borger-

foreningen afviklede i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet for et 

par år siden. Det projekt lærte os værdien af den konstruktive dialog, også om 

det, vi er dybt uenige om. Målet er ikke, at vi alle skal være enige om alt, men 

at de møder og konferencer, der afvikles i Idom, bidrager til, at deltagerne får 

mere faktuel viden og forståelse for hinandens synspunkter. Vi vil gøre Idom-

Råsted til stedet, hvor man både taler og lytter til hinanden om alle de glæder 

og besværligheder, der er forbundet med vild natur og menneskelig aktivitet. 

 

Borgerforeningen vil gerne understrege, at pengene ikke skal gå til nye facili-

teter, dem har vi allerede i PLEXUS. Pengene er søgt til at ansætte en koordi-

nator, som skal udvikle og afprøve ideen om et videns- og dialogcenter, og så er 

der bevilget penge til, at der kan afvikles en række møder og konferencer i for-

søgsperioden. 

 

I første omgang skal der findes en person, som skal være koordinator på pro-

jektet. Det forventes at falde på plads i løbet af i år, så projektet kan starte op 

i begyndelsen af det nye år. Projektet skal i første omgang løbe i 1,5 år, men 

ambitionen er naturligvis, at projektet viser sig at være selvbærende, når til-

skudsperioden udløber. 

 

Idom-Råsted Borgerforening 

 

Idom-Råsted Borgerforening søger en projekt-koordinator, som i samarbejde 

med en styregruppe skal udvikle et videns- og dialogcenter for vild natur og 

mennesker. 

Stillingen finansieres af en bevilling fra Bolig og Planstyrelsen, som løber i 1,5 

år. Der er således tale om  ansættelse i en tidsbegrænset stilling på op til 25 

timer om ugen eller evt.  ansættelse på en freelance-kontrakt. Der må forven-

tes varierende arbejdstider, og både aften og weekend-arbejde kan forekomme. 
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Projekt-koordinatoren skal sammen med styregruppen arrangere konferencer, 

foredrag og events  om de dilemmaer og de muligheder, der opstår, når ønsker-

ne om mere vild natur og biodiversitet skal realiseres. (læs mere: www.idom-

raasted.dk ) 

Konferencer og møder skal holdes i lokalområdets idræts-og kulturcenter, 

PLEXUS. Det er ambitionen at centret skal være stedet, hvor de, der forsker i 

vild natur mødes med dem, der interesserer sig for  vild natur og i konstruktiv 

dialog dele viden, oplevelser og synspunkter. 

 

Projektkoordinatorens opgaver: 

Ideudvikling og prioritering af aktiviteterne i centret i samarbejde med styre-

gruppe 

Planlægge konferencer, events og foredrag 

Forestå kontakten til foredragsholdere og hjælpere til arrangementerne 

Opbygge et netværk, som kan bistå ved arrangementerne 

Ansvarlig for markedsføring af arrangementerne 

Ansvarlig for centrets SO-ME og digitale platforme 

Ansvarlig for evaluering og afrapportering af gennemførte aktiviteter 

 

Projektkoordinatorens profil: 

Sprængfyldt af ideer 

Handlingsorienteret 

Struktureret 

Udadvendt 

God til at formulere sig  både mundtligt og skriftligt 

Netværksskabende 

Fleksibel og gode samarbejdsevner 

Gerne lokalt kendskab 

 

Projektkoordinatoren forventes at arbejde med daglig base i umiddelbar nær-

hed til Idom – Råstedområdet. 

 

Yderligere oplysninger: Kontakt Henrik Bækstrøm tlf.51 17 82 54 

 

Ansøgningsfrist 1. december. Ansættelse: Gerne 1. februar 2022 

Ansøgningen sendes til: Henrik Bækstrøm. Mail: jan-verner@hotmail.com 

 

 

http://www.idom-raasted.dk/
http://www.idom-raasted.dk/
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Kalender 

 
December  
 

1. dec.  Nedtoning 
 

5. dec.  Håndbold 
 

7. dec.  Dele-depotet er bemandet 
 

7. dec.  Bog-bytte-caféen er bemandet 
 

9. dec.  Idom-Råsted Pensionistklub 
 

12. dec.  Julekoncert 
 

12. dec.  Håndbold 
 

15. dec.  Syng julen ind 
 

16. dec.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

17. dec.  Juletræsfest 
 

 

Januar 
 

4. jan.  Repair-Cafè Idom-Raasted er åben 
 

4. jan.  Bog-bytte caféen er bemandet 
 

4. jan.  Dele-depotet er bemandet 
 

19. jan.  Idom-Råsted Foredragsforening 
 

21. jan.  Frivillighedsfest 

 

Februar 
 

2. feb.  Nedtoning 
 

26. feb.  Middag på farten 
 

 


