
  

 

 Januar 2023 
www.idom-raasted.dk 

KONTAKT 
Idom-Råsted 

I sidste nummer  blev der spurgt, om det stadigt var relevant at udgive 

bladet i papirform, eller om det i stedet kun skal være digitalt. 

 

De der har svaret på forespørgslen, har alle talt for at fortsætte lidt 

endnu, især til glæde for de, der ikke er så hjemmevante i den digitale 

verden. Så Kontakt fortsætter indtil videre, så må vi se, om den når at 

fejre sit 50 års jubilæum! 

 

Velkommen til årgang 46.                                                        Redaktøren 

Der er gået mere end 45 år siden f  

første nummer af Kontakt kom ud. 

Inden da benyttede sognepræst An-

dreas Lundby kirkebladet til at an-

noncere vigtige begivenheder, ikke 

kun kirkelige. 

 

Men med bladet fik Idom-Råsted 

idrætsforening, mulighed for at in-

formere om foreningens mane akti-

viteter.  

 

Man indbød samtidigt andre lokale 

foreninger og institutioner til at gø-

re opmærksom på arrangementer. 

 

Arbejdet med udgivelsen af bladet 

er senere overtaget af Idom-Råsted 

Borgerforening.  
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Nr. 1             Januar 2023             46. årg. 
 

Side 

 
 

Forsiden 

5 

7 

9 

10 

11-14 

17 

19 

19 

21 

21 

22-23 

Bagsiden 

 

 

 
 

Kontakt og fremtiden 

Repair-Café Idom-Raasted 

Idom-Råsted Seniorklub 

Idom-Råsted Foredragsforening 

HABITAT 

Kirkeblad 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Idom-Råsted Idrætsforening 

Zenhaven 

Idom-Råsted Borgerforening 

IRIF Håndbold  

Året i billeder 

Kalender 

Deadline for februar nummeret 

er d. 15 januar kl. 18.00 

Stof der skal i bladet afleveres  til  

Susanne Bang Nielsen     

susanne.bang@live.com  

Tlf. 22 43 06 40  

Kontakt: 

IRIF står for omdeling ved 

Helle Madsen 

kofeltvej@gmail.com 

Tlf. 20 23 54 56 
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Vores lokale afdeling af Repair-Cafèen er åben tirsdag den 7. februar og 

tirsdag den 7. marts 2023 kl. 17 – 19 i Plexus. 

 

 

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

springer 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 

 

Tasker af genbrugsmateriale                  

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

alle opfordres til at medbringe stofrester mv, så kan du sy din egen ta-

ske eller få hjælp til det. 

 

 

 

 

Inge-Lise Smedsgaard, mobil 23669983 

Anne-Mette Frøjk, mobil 21241112 

Kirsten Kjeldal, mobil 24412241  

                            
 

Repair-Café Idom-Raasted 
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Idom-Råsted Seniorklub 
 

 

Januar:  
 

Torsdag d. 12.  

Ivar Brændgaard, Holstebro ” Fra roehakker til TV direktør, pensionist 

og sognepræst”  

 

Torsdag d. 26.  

Inger Kamstrup, Vinding ”En musikalsk eftermiddag”  

 

 

Februar:  
 

Torsdag d. 9.  

Sara Hai Abildstrup, Holstebro ”Epidemier”  

 

Torsdag d. 23.  

Henrik Guldbrandt Kjær, Naur, ”Flyverpræstens oplevelser som orlogs-

præst i 3 måneder ombord på Fregatten Niels Juel”  

 

 

Alle arrangementer afholdes i PLEXUS Idom-Råsted kl. 14.00 
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Onsdag d. 18. januar 

Kl. 19.30 i PLEXUS Idom-Råsted: 

 

Birgithe Kosović 

”Det du ikke vil vide” 
 

 

Birgit Kosović vokser op i en almindelig familie på Vestegnen med dansk mor 

og jugoslavisk far. Men familien har en hemmelighed, som hun en dag afslø-

rer. Det får hendes far til at bryde al kontakt. Hun har altid fornemmet, at et 

sådant sammenbrud kunne ske. Nu sætter hun sig for at undersøge hans vre-

de og forstå: Hvordan kunne de blive som døde for hinanden? 

 

Birgithe Kosović fortæller om at vokse op i et hjem præget af farens vrede. 

Hun spørger: Hvorfra kom hans vrede? Og hvorfor skulle den familie, som 

hun voksede op i, ende med at ødelægges fuldstændigt? Det sender hende på 

opdagelse i  historierne fra sin jugoslaviske familie, der er fyldt med folk, der 

slår ihjel eller selv bliver slået ihjel, og en af disse myrdede er hendes far op-

kaldt efter.  

 

I hendes danske familie er der tilsyneladende aldrig sket noget, men også her 

opdager hun en erfaring med rædsel. Det hele bliver sat i perspektiv, da hun 

selv står som forfatter og en af det frie ords forfægtere, da terroren rammer 

Danmark. Er dette en historie om mislykket integration? Eller er det fortæl-

lingen om en helt almindelig familie, hvor hemmeligheden blev sagt højt? 

Hvad gør rædsel ved mennesker?  

 

Birgithe Kosovic fortæller om sine slægter og giver gennem dem sit dan-

marksbillede. 

 

Pris pr. arrangement inkl. kaffe og kage: 

Medlemmer af foreningen: 115 kr. 

Ikke-medlemmer: 135 kr. 

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

100 kr. 

 

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til alle arrangementet 

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 

Idom-Råsted Foredragsforening 
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HABITAT 

HABITAT skifter koordinator –  

 Velkommen til Marianne Fløe Hestbjerg 
 

Marianne Fløe Hestbjerg bliver fra 1. januar 2023 en del af HABITAT. Hendes 

opgave bliver at hjælpe styregruppen med at afvikle HABITATs arrangemen-

ter således, at projektet bliver gennemført i henhold til planen. 

 

Nuværende projektkoordinator, Rebecca Nordbo tiltræder en stilling som pro-

jektkoordinator hos GeoPark Vestjylland og Naturpark Nissum Fjord. 

 

Rebecca takker for en god modtagelse i lokalområdet og den store opbakning 

til projektet.  

 

Styregruppen vil gerne takke Rebecca for hendes indsats og store engagement. 

Vi ønsker hende held og lykke hos GeoPark Vestjylland og Naturpark Nissum 

Fjord. 

 

Vi ser frem til et spændende program i 2023 og til samarbejdet med Marianne 

Fløe Hestbjerg. 

 

 

HABITAT vil gerne ønske alle et godt nytår  

– vi ses til flere spændende arrangementer om den vilde natur og mennesker. 

Hold øje med kommende arrangementer i Kontakt, på Facebook og på hjemme-

siden habitat.nu 

 

 

Hilsen  

HABITATs Styregruppe   
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Januar 

K IRKEBLAD  

Idom-Råsted Sogn 68. årg. 2023 

Nytår 
 

Nytår er markeringen af et nyt års komme og markeres i  

mange, specielt vestlige, kulturer ved overgangen fra d. 31. 

december til d. 1. januar i den gregorianske kalender. 

Andre kulturer fører dog andre kalendere og her kan nytåret 

falde så sent som i april.  
 

Efterhånden som den gregorianske kalender, der kom i 1582, 

blev indført i de forskellige lande (med flere hundrede års 

mellemrum) er den 1. janu-

ar nu stadfæstet overalt som 

den borgerlige nytårsdag. 
 

Sideløbende med den  

gregorianske kalender 

anvendes der i nogle kulturer 

andre kalendere, og de har 

nytår på andre tidspunkter.  
 

Den kirkelige nytårsdag er 

1. søndag i advent. 

https://da.wikipedia.org/wiki/1582
https://da.wikipedia.org/wiki/1._januar
https://da.wikipedia.org/wiki/1._januar
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadf%C3%A6ste&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalender
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirke_(institution)
https://da.wikipedia.org/wiki/Advent
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Kirkeårets farver 

Forsat fra sidste kirkeblad 
 

Rød er ildens, blodets, kærlighedens og Helligåndens farve 

og symboliserer endvidere lidenskab. I pinsen mindes vi, at 

Helligånden kom over apostlene i form af ildtunger, derfor 

den røde farve. Som blodets farve benyttes den også ved 

kirkens eneste martyrdag, Sankt Stefans dag, som er 

2. juledag. 
 

Grøn er trinitatistidens farve og symboliserer vækst, forår og 

håb. Den anvendes i helligtrekongerstiden og trinitatistiden, 

hvor evangelieteksterne fortrinsvis handler om Jesu barndom 

og opvækst samt om at vokse i troen, sådan som det for ek-

sempel udtrykkes i salmelinierne: 
 

"Lad Jesu ager grønnes smukt, lad ordet bringe troens 

frugt" (Den Danske Salmebog 391). 
 

Sort er sorgens og dødens farve og bruges udelukkende 

langfredag. 
Kilde: kristendom.dk  

—————————————————— 
Præstestillingen 
 

Stillingen bliver genopslået d. 16. januar med ansøgningsfrist 

d. 6. februar. 

 

Begge menighedsråd 

håber der kommer 

mange ansøgere. 

 

Hvis alt går vel, har 

vi en ny præst 

omkring starten af 

april. 
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 Nadversalme i oktober 

Nr.: 163 Fuglen har rede og ræven har grav  

Tekst: N. S. F. Grundtvig 

Musik: Thomas Laub 

—————————————————— 
Nedtoning 

Ingen nedtoning i januar. 

—————————————————— 

Litteraturkreds torsdag d. 5. januar kl. 19.00 

Sted: Konfirmandhuset. 

Vi skal snakke om bogen ”Meter i sekundet” af Stine Pilgaard. 

Vi skal også se en film.   

I kan hente bøger i min garage, samme system som ellers 

(Estrupvej 48) Kontakt: Inge-Lise Mobil 23 66 99 83 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

—————————————————— 
Kirkekor 
 

Har du lyst til at prøve dit sangtalentet af 

og måske tjene lidt lommepenge. 
 

Så kontakt Organist Natalia Frunza.  
 

Tlf.:  22 55 44 35 E-mail: natydenisa@yahoo.com  
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Kirkekalender 

Idom-Råsted 
             

        Idom  Råsted 
 

08. januar 1. s. e. helligtrekonger 09.00 

   Jørgen Tjelle Holm 
 

15. januar 2. s. e. helligtrekonger 11.00 

   Jørgen Tjelle Holm 
 

22. januar 3. s. e. helligtrekonger    10.00 

   Jørgen Tjelle Holm 
 

29. januar Sidste s. e. h3k.  10.30 

   Jørgen Tjelle Holm 
 

05. februar Septuagesima      09.00 

   Karen Ingeborg Jacobsen 
 

Se også kirkens hjemmeside: 
 

www.idomraastedkirker.dk 

Nyheder og opdateringer efter 

kirkebladet er udkommet kan 

ses på hjemmesiden. 

MR-formand 

Kim C. Thomsen 

Kofeltvej 4, Idom 

2623 2687 

kirke@kct.dk 
 

Kirkeværge 

Idom & Råsted 

Anja Bysted Schmidt  

Tlf.: 21 26 53 88 
anjabysteds@gmail.com 

Organist 

Natalia Frunza 

Tlf.:  22 55 44 35  

Mail: 

natydenisa@yahoo.com  
 

Graver 

Poul Smedsgaard 

Tlf.: 61 70 59 83 

psmedsgaard@gmail.com  

Tlf. tid: 

Tirsdag  - Fredag 

Kl. 08.00 - 15.00 

Sognepræst 

Vakant. 
 

Konstitueret præst 

Jørgen Tjelle Holm 

Mail: jho@km.dk  

Mobil 51 16 16 30 
 

Kirkekontoret 

Måbjerg-Ellebæk: 

Tlf.: 97 41 45 90 
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Idom-Råsted Foredragsforening 
 

Onsdag d. 22. februar kl. 19.30 i PLEXUS Idom-Råsted 
 

Jeppe Søe   

”Den medieskabte virkelighed” 
 

Journalist og folketingsmedlem Jeppe Søe kommer og for-

tæller om den hjernevask, som magten bruger over for 

folket, og giver bud på hvorfor vi så let lader os forføre. 

 

Medieforståelse er blevet en essentiel del af de allerfleste 

menneskers dagligdag. Nyhedsstrømmen er konstant. 

 

I dag har de professionelle ikke længere monopol på formidlingen. Det har vi 

alle via facebook, instagram og et utal af debatforaer, hvor vi kan være med til 

at forme mediebilledet – og, nok så væsentligt, til at skærpe konkurrencen om 

seere, lyttere og læsere. 

 

Hvad betyder det for overskifterne? Retorikken er skærpet. Mange redaktioner 

laver nyheder, der skal sælges. Objektiviteten bliver et mere diffust begreb og 

det er op til dig, at gennemskue hvad det hele – i virkeligheden – handler om. 

Mediebilledet er blevet en del af unges dannelsesbegreb – og sandheden er, at 

hverken Paradise Hotel, The Kardashians eller lignende programmer i sende-

fladen og mediebilledet har kvalitet eller indhold, som kan bære den indflydel-

se, det har på mange unge. 

 

Generelt bør man som seer, lytter og læser stille sig kritisk overfor medier med 

nogle grundlæggende forudsætninger, der gør os i stand til at gennemskue den 

dagsorden, der vinkler mediebilledet. 

 
Husk tilmelding senest 2 dage før afholdelse af arrangementer til: 

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

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

 

 

Onsdag d. 22. marts 

Generalforsamling 
Efter generalforsamlingen vil der være et kort foredrag. Hvem det bliver med, 

oplyses senere. 

Foreningen er denne aften vært ved kaffe og kage.  

Modsat tidligere år er der også tilmelding til denne aften. 
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Idom-Råsted Idrætsforening 

Mandag d. 27. februar-2023 afholdes der generalforsamling i 

PLEXUS Idom-Råsted. 
 

Støtteforeningen Idom-Råsted Idrætsforenings venner afholder kl. 19.00 

Idom-Råsted IF afholder kl.19.30. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Mvh formand for IRIF, Helle Madsen 

 

Midt i Idom Kirkeby har der i mange 

år ligget en lille grøn plet, der har sav-

net vedligehold. 

 

Idom-Råsted Borgerforening har søgt 

midler hjem fra Nordea Fondens til at 

få pladsen renoveret.  

 

Sammen med penge fra vindmøllemid-

lerne har det været muligt at få den 

eksisterende beplantning renset ud, og 

græsset fjernet 

 

Det er nu blevet etableret en hel ny have med beplantning og områder med 

pigstensbrolægning. Planterne er valgt ud fra arter, der i forvejen gror i 

Vestjylland, og derfor skulle kunne klare sig uden gødning og vanding. 

 

Der er desuden opsat nogle siddemøbler i form af bjælker, der også kan bruges 

til at klatre på. Det er borgerforenings håb, at pladsen fremover vil blive et 

uformelt mødested i Idom Kirkeby, og vil blive brugt af alle, der venter på bus-

sen, går en tur i byen eller lignende. 

 

Når vejret bliver bedre, vil der blive en formelt indvielse af haven, så vil man 

også tydeligere se tankerne bag pladsens indretning og beplantning. 

 
Idom-Råsted Borgerforening. 

Zen haven 
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Hjemmekampe IRIF håndbold  

Kampprogram for foråret 2023 er ved at være på plads, der mangler 

kun klokkeslæt.  

 

Når tiderne lægger fast, kan de findes på DHFs hjemmeside:  

https://haandbold.dk/foreninger/forening/15687/kampprogram 

 

08. januar  

Serie 1 Kvinder Idom-Råsted IF - Hvide Sande KFUM 

Serie 1 Herrer Idom-Råsted IF - Hogager Mejrup-Hvam 3 

Serie 3 Herrer Idom-Råsted IF 2 - NSK Håndbold, Krunderup 

 

29. januar  

Serie 1 Kvinder Idom-Råsted IF - Brande HK  

Serie 1 Herrer Idom-Råsted IF - KLG Håndbold 

Serie 3 Herrer Idom-Råsted IF 2 - Vinding KFUM 

 

05. februar  

Serie 1 Kvinder Idom-Råsted IF - Hogager Mejrup-Hvam 2 

Serie 1 Herrer Idom-Råsted IF - Herning f.H. 2 

Idom-Råsted Borgerforening 

2022 sluttede med to hyggelige arrangementer. Først 

julesang med Sanglærken og Sebastian, der på bedste 

vis fik alle i julestemning.  

 

Senest juletræ i samarbejde med idrætsforeningen, 

hvor store og små dansede om juletræet og nød PLE-

XUS’ æbleskiver og gløgg. 

 

 

Borgerforeningen afholder generalforsamling tirsdag d. 21. februar kl. 

19.-00 i PLEXUS Idom-Råsted. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan 

ses på Idom-Råsteds hjemmeside. 

 

 

Søndag d. 19. februar er det igen blevet tid til af fejre fastelavn, sæt allerede 

nu kryds i kalenderen. 
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Billeder fra året der gik... 

 
Til årets Idom Biennale var der et bevægende besøg 
af tre sangere fra Ukraine. Deres sange var med til 
at gøre krigen i deres hjemland meget virkelig for 
alle, der hørte dem optræde i halm colosseum i 
Idom. 
 
De optrådte også i Holstebro, blandt andet for de 
flygtninge fra Ukraine, der boede i byen på det tids-
punkt.  
 
 

 
HABITAT, vores lokale videns- og dia-
logcenter for vild natur og mennesker, 
afholdt et rovfugle arrangement under 
Biennalen.  
 
Falkecenter Samsø kom på besøg med 
falk, ørn og ugle, som kunne opleves på 
vingerne, og hvilende roligt på armene af 
falkoneren.  
 
En eftermiddag med de helt store vinge-
sus for store og små. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med en lille forsinkelse, på grund af Covid-19 restriktionerne, kunne to nystartede kor hol-
de deres første koncert i Råsted kirke i 2022. Under ledelse af organist og korleder Natalia 
Frunza, viste spirekoret og IDRÅ kvindekoret hvad de havde øvet sig på i løbet af efter-
året.  
 
Idom-Råsted kirkekor var også med til at underholde en fyldt kirke, en kølig dag i januar. 
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I forhallen til PLEXUS Idom-

Råsted hænger nu et unikt kunst-

værk, ”Idom Generationer”. 

Kunstner Samir Edo har portræt-

teret en række lokale, i flere ge-

nerationer.  

 

Det er lavet som træsnit i en 

gammel japansk teknik. Kunst-

værket er støttet af Færch Fon-

den og vindmøllemidlerne.  

 

 

 

 

 

 

CirkO, cirkusskolen i Idom-

Råsted er et helt unikt tilbud til 

børn og unge om at ”gå til cir-

kus”. 

 

I 2022 gav skolen to forestillin-

ger, én under Idom Biennalen, 

”Nattergalen” og i december for-

tolkede man H.C. Andersens 

eventyr ”Grantræet”.  

 

 

 

Gennem flere år har PLEXUS 

Musikklub arrangeret koncer-

ter med primært folkemusik i 

PLEXUS og rundt omkring i 

Idom og Råsted. 

 

Det har været hyggelige arran-

gementer med kunstnere fra 

hele verden. Klubben holder nu 

en pause og puster ud efter ind-

satsen, klubben vender måske 

tilbage senere. 
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Kalender 

 

Januar 
   
 

8. jan. Hjemmestævne, IRIF Håndbold 
 

12. jan. Foredrag, Idom-Råsted Seniorklub 
 

18. jan. Foredrag, Idom-Råsted Foredragsforening 
 

26. jan. Foredrag, Idom-Råsted Seniorklub 
 

29. jan. Hjemmestævne, IRIF Håndbold 

 

Februar 
   

5. feb. Hjemmestævne, IRIF Håndbold 
 

7. feb. Repair-Café Idom-Raasted 
 

9. feb. Foredrag, Idom-Råsted Seniorklub 
 

19. feb. Fastelavnsfest i PLEXUS 
 

21. feb.  Generalforsamling, Idom-Råsted Borgerforening 
 

22. feb. Foredrag, Idom-Råsted Foredragsforening 
 

23. feb.. Foredrag, Idom-Råsted Seniorklub 
 

25. feb. Middag på farten 
 

27. feb. Generalforsamling, Idom-Råsted Idrætsforenings venner 
 

27. feb. Generalforsamling, Idom-Råsted Idrætsforening 

 

Marts 
   

7. feb. Repair-Café Idom-Raasted 
 

22. mar. Generalforsamling, Idom-Råsted Foredragsforening 

 

 

 
 


