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PLEXUS Cup 2022 

Generalforsamling i IRIF og Støtteforeningen 

Nyt fra PLEXUS Musikklub 

Genbrugsmarked i PLEXUS 

Repair-Cafè Idom-Råsted 

Nyt fundraiserudvalg 

Generalforsamling, Idom-Råsted Borgerforening 

Idom-Råsted Pensionistklub 

Kirkebladet 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Dele-depot og Bogbytte cafe 

Nyt fra Menighedsrådet 

Kirkehøjskole 

Frivillighedsfest 

Idom-Råsted Foredragsforening 

En tak for valget 

Koncert 

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: 

Spørgsmål vedr. omdeling rettes til 

Elsebeth Nicolaisen 

nicolaisenfamilien@gmail.com 

Tlf. 51 36 84 90 

Velkommen til 2022 med håbet om et år med mulighed for 

at mødes frit og hylde fællesskabet i Idom og Råsted.  
 

Redaktionen 
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Generalforsamling 
 

Generalforsamling i Idom-Råsted Støtteforening og efterfølgende Idom-Råsted 

Idrætsforening  

Mandag d. 21. februar 2022 kl. 19.00 og kl. 19.30 i PLEXUS.  
 

Dagsorden – Idom-Råsted Støtteforening:  

Pkt. 1:   Fremlæggelse af regnskab og beretning  
 

Pkt. 2:  Valg til bestyrelsen  
 

Pkt. 3:  Eventuelt  

 

Dagsorden – Idom-Råsted Idrætsforening:  

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer  
 

Pkt. 2:  Valg af protokolfører og stemmetællere  
 

Pkt. 3:  Beretning  
 

Pkt. 4:  Regnskab for de enkelte afdelinger  
 

Pkt. 5:  Indkomne forslag:  

   Forslag fra hovedbestyrelsen vedr. indsættelse af sekretær.  
 

Pkt. 6: Valg til hovedbestyrelsen,  

   kasserer Henriette Kappel (modtager genvalg)  
 

Pkt. 7:  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  

   Badminton:  På valg er?  

   Fodbold:   Helle Kalkrup, modtager ikke genvalg.  

      Suppleant?  

   Gymnastik:  Luiza Bøggild Rasmussen, Ina Holm Ber-

      telsen  og Henriette Moselund Kappel 

      (modtager ikke genvalg).  

      Suppleant er Maria Madsen  

   Volleyball:   Afdelingen er i dvale  

   Håndbold:   Elsebeth Nicolaisen og Gorm Rasmussen 

      (begge modtager ikke genvalg)  

       Suppleant: Anne Lund  

   Fitness:   Lilian Jensen og Helle Skov Jespersen  
 

Pkt. 8:  Valg af revisor og revisorsuppleant.  
 

Pkt. 9:   Evt.  
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Nyt fra PLEXUS Musikklub 

Så er vi i gang! Nu er vi tilbage! Sådan føltes det til koncerten med The Jere-

miahs i november. Det var fyldte sale, vi spiste sammen og sad ved vores run-

de borde, og der var hverken mundbind eller coronapas. Til koncerten med 

Floatning Sofa og Mia Guldhammer var vi tilbage til coronapas, mundbind, 

publikumsloft osv. Vi er efterhånden ved at indse, at corona ikke er noget vi 

slipper af med, men noget vi skal lære at leve med -om ikke andet for en stund. 

Det gode er, at vi fik lov til at holde vores koncerter, og uanset hvor mange 

restriktioner der indføres, er musikken lige skøn og vigtig at støtte op om. Der-

for er programmet for næste år også lagt, om vi kommer igennem det uden 

programændringer og aflysninger vides ikke, men så længe vi må afholde kon-

certer, gør vi det.  

Vi håber I har lyst til at nyde koncerterne sammen med os og støtte op om vo-

res aktiviteter og virke som musikklub. Vi har brug for al den opbakning vi 

kan få – både i form af omtale, deling af opslag, publikummer til koncerterne 

og medlemskaber. 

 

Bliv medlem af plexus musikklub 

Medlemskaber for 2022 kan tegnes nu og koster 100kr pr person over 18 år og 

er et støttemedlemskab. Du er velkommen til koncerterne uanset om du er 

medlem eller ej - prisen er den samme. Men som medlem bakker du op om vo-

res musikalske aktiviteter og skaber liv i lokalsamfundet.  

 

skriv navn og ”medlemskab” i kommentarfeltet og overfør 100kr til:  

regnr: 5348 og kontonr: 0000243541 eller mobilepay på 565858 

 

 

Program for 2022 -eller i hvert fald næsten…. 

Programmet byder på flere gengangere og glædelige genhør. Datoerne ligger 

fast, men det er endnu lidt uvist, hvilke koncerter der afholdes i Plexus eller 

som pop-op koncerter og måske kommer der en ekstra koncert på… 

 

Den første koncert på programmet er med Yellow House All Star Band, der 

bl.a. tæller Sam Kelly. Det er lidt uvist om det igen kommer til at foregå i Bør-

ge garage eller i Plexus, men det kommer der styr på snarest, og detaljerne 

omkring koncerten kan findes på vores hjemmeside eller på facebook. 

www.plexus-musikklub.dk 

Alle koncerterne starter kl. 19.30 og der er spisning kl. 18. 

 

14/1 

Generalforsamling på CHR Knudsens vej 1 kl. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Gratis kaffe og kage. Alle er velkomne! 
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4/2 

The Yellow house all star band – feat Sam Kelly 

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

bands og repræsenterer det ypperste fra den britiske folkemusikscene. I Ple-

xus musikklub har vi haft fornøjelsen af Sam Kelly, der spillede i Børges værk-

sted. Ainsley Hamill, havde vi fornøjelsen af, da Barluath, spillede en af mu-

sikklubbens første koncerter. Bandet tæller også Jack Badcock (guitar og 

sang), Ciaran Ryan (banjo/guitar m.m.) og Toby Shaer (fløjte og violin m.m). 

Alle er erfarne musikere der bl.a. har været på Tønder festival flere gange i 

forskellige konstellationer. 

7/3 

McGoldrick, McCusker og Doyle 

…er tre meget erfarne herrer på den britiske folkemusik-

scene, og velbevandrede på diverses folk- festivaler, bl.a. 

på vores egen Tønder festival. 

  

29/4 

Ray Cooper og MC Hansen 

Engelsk sanger, sangskriver og multi-instrumentalist. 

Ray spillede også i musikklubbens spæde historie og vi 

glæder os til et genhør. Denne gang er han i selskab med 

danske MC Hansen 

 

7/10 

Dacvid Francey 

En af Canadas mest anerkendte singer- songwriters i ny-

ere tid. Vi glæder os til et genhør med David, der leverer 

nærvær, fortællekunst og tekster der går lige i hjertet. 

  

4/11 

Tim Lothar & Jesper Theis feat. Holger HoBo & 

Olav Gudnason 

Autentisk og håndspillet blues når det er bedst med 

steelguitar, kontrabas og mundharpe 
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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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Nyt fundraiserudvalg  

Nyt fundraiser udvalg vil hjælpe den gode ide på vej 
 

Har du/I en god ide til, hvordan vi kan gøre lokalsamfundet Idom-Råsted til et 

endnu bedre sted at bo og leve? 

Så kan fundraiser udvalget måske hjælpe med at skaffe finansiering. 
 

På borgermødet i november meldte tre personer sig til et nyt fundraiser ud-

valg, som skal erstatte det gamle, som i de seneste 3 år har søgt ca 2,2 mio kr 

hjem til lokalsamfundet til en lang række mangeartede projekter og ideer. Se-

nest ”Center for vild natur og mennesker”, som lige nu er ved at blive realise-

ret. 
 

Nu har det nye fundraiser udvalg så været samlet og er klar til at hjælpe. 

Udvalget består af  Andreea Oprea,  Mette Dahl Vestergaard og Sven Erik 

Ramsgaard. De to sidstnævnte var også en del af det gamle fundraiser udvalg. 

Førstnævnte er ny – både i udvalget og Idom-Råsted. Sammen med Ulf flytte-

de hun til Lilleåvej i Råsted i juli – med et klart ønske om at blive en aktiv del 

af fællesskabet i lokalsamfundet. Andreea er ansat som konsulent hos DGI 

Vestjylland i Ulfborg og rådgiver blandt andet foreningslivet om fundraising. 

Det nye udvalg vil i første omgang ikke selv være ide-skabende, men afvente 

henvendelser fra foreninger, enkelt-personer eller hvad der måtte udspringe af 

ideer på borgermøder. 
 

Fundraiser udvalg kan være med til at finde relevante fonde at søge midler 

hjem fra. 

Udvalget kan være med til at videre-udvikle en ide, så den bliver nemmere at 

søge penge hjem til. 

Udvalget kan hjælpe med at skrive ansøgningen 

Udvalget kan hjælpe med at lave en eventuel evaluering af projektet. 

Derimod kan udvalget ikke påtage sig praktiske opgaver, som vedrører reali-

sering af de projekter, som der er søgt penge hjem til. 
 

I øjeblikket kan foreninger og institutioner i Idom-Råsted søge penge fra den 

lokale vindmølle-fond til realisering af ønsker og ideer. Det er et privilegium.... 

men kan også blive en sovepude, hvis det bliver en vane kun at gøre det, der er 

lettest. 
 

I fundraiser-udvalget vil vi gerne hjælpe med, at vindmølle-midlerne bliver en 

løftestang  (lokal medfinansiering) til også at få penge fra eksterne fonde, så 

vindmøllemidlerne kan strække til at realisere endnu flere ønsker og projekter 

til fællesskabets bedste i lokalsamfundet 
 

Henvendelser til fundraiser udvalget kan rettes til Mette Dahl Vestergaard tlf.  

60173703, der også sidder i bestyrelsen for Idom Råsted Borgerforening. 
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Idom-Råsted Borgerforening 

Idom-Råsted Pensionistklub 
 

Torsdag d. 13. januar 
Aase Lauridsen, Holstebro, vil fortælle om en rejse til Iran. 

 

 

Torsdag d. 27. januar 
Agnete Odgaard-Jensen, Hurup, kommer sammen med hendes førerhund. 

”Kunsten at bevare livsmodet, trods modgang”. 

 

Alle arrangementer afholdes i PLEXUS Idom-Råsted kl. 14.00.  
 

Idom-Råsted Pensionistklub 

Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 22. februar kl. 19.00 i 

PLEXUS Idom-Råsted.  
 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af protokolfører 

3. Valg af stemmetællere  

4. Formandens beretning til godkendelse 

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Godkendelse af budget  

8. Fastsættelse af kontingent 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

 På valg er:  Heidi Blindkilde 

   Susanne Bang Nielsen 

   Jeppe Toft 

10. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant  

11. Eventuelt  

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns under-

skrift være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De kan 

sendes til formand Ann-Sofie Hermansen på mail; borgerforening@idom-

raasted.dk 

 

Idom-Råsted Borgerforening 
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Januar 

K IRKEBLAD  

Idom-Råsted Sogn 67. årg. 2022 

Fremtidens kirkegård i Idom. 
 

Hvordan skal kirkegården i Idom se ud om 30-50 år? 

Det kan måske forekomme noget overvældende at skulle tage stilling 

til nu, men det har været opgaven for landskabsarkitekt Martina 

Rahkonen, som har udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården i 

Idom. (Tegning ligger på hjemmesiden) 

Foreløbigt er der tale om et udkast, som skal bearbejdes i samarbejde 

med menighedsrådet, inden den færdige plan vedtages, som den vej vi 

vil gå. 

Men inden det kommer så vidt, vil menighedsrådet gerne høre, hvad 

menigheden mener. Derfor vil vi, formentlig i februar indkalde til et 

møde for menigheden, hvor udkastet præsenteres, og hvor vi gerne vil 

have meninger og input til færdiggørelse af den endelige udviklings-

plan.  

Udviklingsplanen tager afsæt i den aktuelle situation, hvor flere og 

flere ønsker små urnegravpladser eller plænegravpladser i stedet for 

kistegravpladser. Samtidig er tendensen, at flere gravpladser end tid-

ligere bliver sløjfet, når fredningstiden udløber. På Idom Kirkegård er 

fredningstiden for kister 20 år og for urner 10 år. 

Alt i alt betyder det, at gravpladserne vil beslaglægge mindre plads 

på kirkegården i fremtiden, og at der bliver betalt færre penge til pas-

ning af gravsteder og dermed vedligehold af kirkegården. 

Fortsættes på næste side. 
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Forsat fra forsiden 
 

Opgaven og udfordringen er derfor at lave en udviklingsplan som ta-

ger afsæt i: 

- At efterspørgslen på urnegravpladser stiger på bekostning af kiste-

gravpladser. 

- At gravpladserne vil optage mindre fysisk plads på kirkegården. 

- At der bliver færre driftsmidler til rådighed til pasning af kirkegår-

den. Det er menighedsrådets holdning, at vi inden for denne ramme 

gerne vil have en kirkegård, der i tidens ånd er så frodig og grøn som 

muligt, og derfor bliver et mere attraktivt levested for de fugle og in-

sekter, som kan være med til at gøre besøget på kirkegården stem-

ningsfyldt. 

Vi vil gerne have en kirkegård, hvor man har lyst til at opholde sig. I 

det oplæg, der er kommet fra landskabsarkitekten, er en del af de om-

råder, som i dag er grusbelagte blevet til græs og beplantning, og de 

kommende gravpladser er koncentreret i to mindre områder nord og 

syd for kirken. 

Det betyder, at de ydre områder af kirkegården i takt med, at grav-

pladserne sløjfes, forvandles til et mere naturpræget område med be-

plantning af buske, træer og blomster, som kræver minimal vedlige-

hold. 

Desuden foreslår arkitekten, at det grus der i dag omkranser kirken 

erstattes af græs,  så kirken bliver indrammet i grønt. 

I skrivende stund har udkastet ikke været diskuteret i menighedsrå-

det. Det skal det naturligvis. Vi vil dog også gerne have input fra me-

nigheden, både på et kommende møde og ved uformelle henvendelser 

til medlemmer af menighedsrådet. Det er vigtigt at understrege, at 

der er tale om en udviklingsplan, som der gradvist skal styres hen 

imod over de næste mange år. 

Der er naturligvis ingen gravsteder, der bliver sløjfet, uden familiens 

accept. 

Men det er også vigtigt, at alle er klar over, at  udviklingsplanen 

fastlægger, hvor kommende gravpladser kan og skal ligge. 

Det er naturligvis umuligt at forudsige, hvad trenden er om 10-20-30 

år Derfor skal udviklingsplanen først og fremmest opfattes som 

retningsgivende, for den måde kirkegården  skal udvikle sig på. Og 

hvis det om 10 eller 20 år er ønskeligt eller nødvendigt at ændre ret-

ningen, så vil det naturligvis være muligt at justere planen til den tid. 

--------------------------------------- 
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Nedtoning 

Der er ingen nedtoning i januar. 

Vi ses onsdag d. 2. februar kl. 17.00 i Idom Kirke 

—————————————————— 
Nadversalme i januar. 

Nr. 801 i 100 salmer: En morgenstund med sne i byens gader. 

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen 

Musik: Erling Lindgren 

—————————————————— 

Litteraturkreds 

Tirsdag d. 4. januar kl. 19.00 i konfirmandhuset. 

Vi ser filmen ”Stille Hjerter” 

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

—————————————————— 

Julemedley i Råsted Kirke måtte aflyses. 

Vi satser på at kunne gennemfører det søndag d. 16. januar. 

Følg med på hjemmesiden, Facebook eller opslag i kirkerne. 

—————————————————— 

Kirkehøjskole. 
Søndag d. 30. januar. Kl. 11.30 i Plexus 
 

Vi starter med gudstjeneste kl. 10.00 i Idom Kirke. 

Kl. 12.00 er der frokost i Plexus. 

Efter frokost, foredrag med Christian Hjortkjær, 

ph.d. i teologi og højskolelærer ved Silkeborg Højskole,  

som vil tale om, hvorfor mange unge i dag er plaget 

af skam og utilstrækkelighedsfølelse. 

Efter foredraget er der kaffe, kage og fællessang. 

Vi slutter dagen af med en overraskelse.  
 

Følg med på vores hjemmeside. 

www.idomraastedkirker.dk 
 

Pris for hele herligheden er 250.- kr. pr. person. 
 

Tilmelding på: E-mail kirke@kct.dk / SMS-Tlf.: 26 23 26 87 

Senest mandag d. 24. januar kl. 12.00. 
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Kirkekalender 

Idom-Råsted 
             

        Idom  Råsted 

31. december Nytårsaftensdag  14.00    

02. januar  Helligtrekonger   09.00 

09. januar  1. s. e. h3k       10.00 

16. januar  2. s. e. h3k     10.30 

  (Aflyses hvis Julemedley gennemføres) 

16. januar  ”Julemedley”   13.30 

23. januar  3. s. e. h3k       10.30 

30. januar  4. s. e. h3k    10.00 

30. januar  Kirkehøjskole i Plexus fra kl. 11.30  

06. februar  Sidste s. e. h3k   09.00 

13. februar  Septuagesima   10.30 

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 

 

Kirkekontoret 

Måbjerg-Ellebæk: 

Tlf.: 97 41 45 90 
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Idom-Råsted Foredragsforening 

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

En sangaften med foredrag af Erik Sommer. 
Erik Sommer, født 1948, er konservatorieud-

dannet musikpædagog og var i 16 år ansat som 

lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium og 

forud herfor højskolelærer på hhv. Silkeborg 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 

Det vi deler 

Husk - Deledepotet og Bogbytte cafeen er åben  
 

tirsdag d. 4. januar 16.00-19.00.  
 

Her er der mulighed for at se depotets store udvalg af genstande til udlån og 

finde en god bog at slappe af med efter julens anstrengelser. 

 

Der er altid adgang til depot og bogsamling i PLEXUS Idom-Råsteds åbnings-

tid, men kun bemandet den første tirsdag i måneden. 
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Nyt fra Menighedsrådet 
 

Ny graver/kirketjener og gravermedhjælper til Idom-Råsted Kirker 

 

Irma Hansen har pr. d. 30.11.21 opsagt sin stilling som gravermedhjælper. 

Vi siger tak til Irma for den tid vi fik sammen.  

 

Anette R. Christensen har opsagt sin stilling som graver og kirketjener pr. d. 

31.12.21. 

Anette har gennem mange år været et fast holdepunkt ved mange gudstjene-

ster. Vi kommer til at savne den store erfaring som Anette besidder og det go-

de arbejde hun har udført på begge vores kirkegårde. 

Menighedsrådet ønsker Anette held og lykke fremover. 

 

Frem til begge stillinger bliver besat vil der være afløsere i kirkerne og kirke-

gårdene. 

Måske vil i kunne genkende nogle af dem. 

 

Idom-Råsted Menighedsråd 

Kirkehøjskole 

Søndag d. 30. januar kl. 11.30 i Plexus 
  

Vi starter med gudstjeneste kl. 10.00 i Idom Kirke.  

Kl. 12.00 er der frokost i Plexus. 

 

Efter frokost, foredrag med Christian Hjortkjær, ph.d. i teologi og højskolelæ-

rer ved Silkeborg Højskole, som vil tale om, hvorfor mange unge i dag er plaget 

af skam og utilstrækkelighedsfølelse. 

 

Efter foredraget er der kaffe, kage og fællessang. 

Vi slutter dagen af med en overraskelse.  

  

Følg med på vores hjemmeside. 

www.idomraastedkirker.dk 

  

Pris for hele herligheden er 250.- kr. pr. person. 

  

Tilmelding på: e-mail kirke@kct.dk / SMS-Tlf.: 26 23 26 87 

Senest mandag d. 24. januar kl. 12.00. 
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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 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. 

Onsdag d. 2. marts 

Esben Graugaard 

"Villemoes. Et vestjysk iværksættermiljø 1860-1960 fra heste-

handel til gødningsspredere." 

 
Dr.phil Esben Graugaard er tidl. museumsinspektør ved 

Holstebro Museum 

Villemoes er historien om tre slægtled i en vestjysk bonde-

familie, der oprindelig arbejdede med heste- og studehan-

del, men ender som maskinfabrikanter og teglværksejere 

på Holstebro- og Lemvigegnen. Det er også et foredrag, der 

i høj grad fortæller om, hvad højskolerne betød for opvakte 

bondesønner i de sidste årtier i 1800-tallet. Og med en sær-

lig lokal vinkel, gennem slægtens forbindelse til Skærum 

Mølle 
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Kære Idom-Råsted borgere.  
TUSIND TAK for jeres hjælp og opbakning 

ved Kommunalvalget den 16. nov. 

 

Det var jo som bekendt min første valgkamp 

og da mit kandidatur først blev bestemt og 

senere offentliggjort den 29. maj og dermed 

efter urafstemningen blandt Socialdemokra-

tiets medlemmer, så blev det til en sidste, og 

24. plads på kandidatlisten for mit vedkom-

mende. Ikke en ønskeplacering, men sådan 

måtte det nu være.  

 

Der er som bekendt ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget 

andet og det gjaldt også i dette tilfælde. – for den 15. september var jeg så hel-

dig, at min sidsteplads på kandidatlisten, udløste en forside og en dobbeltsidet 

annonce i Holstebro onsdag. Det var en omtale og artikel jeg satte stor pris på, 

selvom den faldt tidlig i valgkampen. 

 

Ugerne herefter gik lidt langsomme hvad valget angik, men med 3 uger til 

valget blev der den 24. oktober hængt plakater op og der blev samtidig skruet 

op for valgaktiviteterne på alle fronter. Det var meget interessant at følge med 

i, hvordan de forskelige partier og kandidater profilerede sig. Min strategi 

handlede som I forhåbentlig opdagede, om landsbyerne.  

 

På selve valgdagen var jeg valgtilforordnet i Musikteatret. Jeg havde derfor 

fornøjelsen af at hilse på rigtig mange af jer. Det var en skøn oplevelse at være 

med i selve valghandlingen og stemningen var i top hele dagen.  

Kl 20.00 blev valget afsluttet og optællingen kunne begynde. Jeg var med til 

at sortere stemmesedlerne til Regionsvalget.  

Hen ved 22-tiden blev jeg af en partikollega vinket ind i salen, hvor stakkene 

med personlige stemmer fra kommunalvalget var blevet lavet - Hun kaldte på 

mig fordi min stak voksede meget hurtigt i takt med, at stemmesedlerne blev 

fordelt. Jeg grinede lidt af hende, men fulgte på opfordring med og for første 

gang siden den 29. maj ramte nervøsiteten mig rigtigt.  

 

Jeg har fra start troet på, at mine chancer var reelle, men det var alligevel 

noget overvældende at se det med egne øjne. Selvom min stak med personlige 

stemmer voksede meget hurtigt, så fik vi samtidig meldingen om, at Socialde-

mokratiet havde mistet et mandat. Vi var altså nede på 11 mandater og der-

med blev kampen om pladserne yderligere tilspidset. Jeg vidste fra optællin-

gen i musikteatret, at jeg havde 291 stemmer i hus, men jeg vidste også, at det 

ikke var nok til en plads. Resten af aftenen og natten var derfor meget intens 
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Julekoncerten i december måtte desværre aflyses pga. Covid-19 pandemien. 

Hvis det er muligt vil koncerten i stede blive afholdt  

 

Søndag d. 16. januar kl. 13.30 i Råsted Kirke 
 

 

Råsted kirke vil med sin fremragende akustik danne rammen om en (julet) 

koncert 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 Natalia Frunza og 

deltager for første gang i julekoncerten. 

 

Et  kvindekor med 20 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 fyldt Råsted Kirke - så mange som vi må. 

 

Koncerten er gratis.  

Koncert 

og nervepirrende, men med 366 personlige stemmer så lykkedes projektet. Jeg 

fik det 10. mandat. 

 

Som i nok har læst, så trak selve konstitueringen ud, men endte heldigvis med 

et bredt samarbejde på tværs af alle partierne. Jeg har fået plads i Social og 

Sundheds Udvalget og i Teknisk Udvalg. To udvalg jeg er meget glad for og 

har stor interesse i. 

 

Jeg vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår og endnu en gang 

tak for jeres opbakning og hjælp.  

Jeg skal gøre mit aller bedste for at leve op til min nye rolle, som Idom-Råsteds 

repræsentant i Byrådet.  

En rolle jeg for øvrigt er meget stolt over. TAK 

 

Dennis Thiesen 
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Kalender 

 
Januar 
 

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

4. jan.  Bog-bytte caféen er bemandet 
 

4. jan.  Dele-depotet er bemandet 
 

14. jan.  Generalforsamling PLEXUS Musikklub 
 

16. jan.  Koncert 
 

19. jan.  Idom-Råsted Foredragsforening 
 

21. jan.  Frivillighedsfest 
 

30. jan.  Kirkehøjskole 

 

Februar 
 

2. feb.  Nedtoning 
 

4. feb.  PLEXUS Musikklub 
 

21. feb.  Generalforsamling IRIF’s Støtteforening 
 

21. feb.  Generalforsamling IRIF 
 

22. feb.   Generalforsamling Idom-Råsted Borgerforening 
 

26. feb.  Middag på farten 

 

Marts 
 

2. mar.  Idom-Råsted Foredragsforening 
 

7. mar.  PLEXUS Musikklub 
 

13. mar.  Genbrugsmarked i PLEXUS 

 

 


