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Nyt fra HABITAT 

Idom Biennalen - Banko, Senior dag mm. 

Idom Biennalen - Trubadur og Tapas 

Sankt Hans 

Idom Biennalen - Demokratiets dag 

Kirkebladet 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Idom Biennalen - Rovfugleshow og Flora Musica 

Idom Biennalen - Cirkus, børnedag og Flamenco 
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Idom-Råsted Pensionistklub 
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Byfest 2022 

Kalender 

Deadline for april nummer 

er d. 15. juli kl. 18.00 

 

Redaktionen ønsker alle en god sommer 

Stof der skal i bladet afleveres  til  

Susanne Bang Nielsen     

susanne.bang@live.com  

Tlf. 22 43 06 40    

 

Kontakt: 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

Med stor interesse og 150 deltagere til arrangementet ”Hvilken natur vil vi 

ha’?” med Morten D. D. Hansen, Michael Gehlert og Peter Sunde d. 18/5 i Ple-

xus er Habitat, Videns- og Dialogcenter for Vild Natur og Mennesker, nu 

skudt rigtigt i gang. Der kom deltagere fra hele landet – men der skal lyde en 

stor tak for den gode opbakning lokalt.   

 

Desuden er arrangementet blevet en del programmet for af Madmødet 2022, 

og vi fik økonomisk støtte til at forbedre menuen med lokalt kød fra Hestbjerg 

og lokale vilde urter. 

 

Der er godt gang i naturdebatten, og de konkrete planer for Naturnational-

park Stråsø er i skrivende stund lige på trapperne. Derfor har vi, i Habitat, 

taget initiativ til at lave høringsarrangementer om planerne i samarbejde med 

Naturstyrelsen samt Vind, Ørnhøj og Torsted Borgerforening. Der vil være en 

rundvisning og en gennemgang af planerne fra Naturstyrelsens side og efter-

følgende laver vi et-to arrangementer, hvor der er mulighed for at komme med 

input, dykke ned i høringsmaterialet og udarbejde høringssvar. Det er natur-

ligvis åbent for alle og gratis at deltage i. Følg med på vores hjemmeside 

www.habitat.nu og på Facebook for nyt. På vores hjemmeside kan man tilmel-

de sig vores nyhedsbrev og få besked direkte i indbakken. 

 

Vores næste event bliver 2. pinsedag, d. 6/6, hvor vi har fornøjelsen af at invi-

tere den dygtige falkoner Louise Vedel, fra Falkecenter Samsø til Idom Bien-

nalen. Sammen med Kai og Erika, laver vi en særlig opvisning, hvor vingesus, 

sang, musik og formidling går op i en højere enhed, og giver en anderledes vin-

kel på samspillet mellem vi mennesker og naturen omkring os. Arrangementet 

er for alle, og særligt velegnet for familier. Der er to visninger på dagen, den 

første kl. 11 og den næste kl. 16. 

 

Der kan bestilles billet på forhånd, eller betales med MobilePay i døren: Børn 

over 12 år: 30,- Voksne: 50,- og børn under 12 år er gratis. Se nærmere via 

www.Landsbylaboratoriet.dk 

 

Arrangementet er blevet muligt med støtte fra Vindmøllemidlerne. 

 

En del af projektet, er at vi løbende gør os erfaringer og tilpasser vores arran-

gementer og initiativer ud fra den respons vi får. Så hvis du har noget, du sy-

nes vi skal høre, så tag endelig kontakt til mig, projektkoordinator Rebecca 

Nordbo (tlf. 60 25 62 38), så tager jeg det med videre til styregruppen. 

Nyt fra HABITAT 

http://www.habitat.nu
http://www.Landsbylaboratoriet.dk
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Idom Biennalen 2022 

Program for dagen kan findes på Facebook, når den fore-
ligger. 
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Sankt Hans aften 

Den 23. juni fejrer vi Sankt Hans aften med 

fællesspisning og bål. 
 

 

Fællesspisning: 

Baren er åben fra 17.00, fællesspisningen starter samlet kl. 17.30 

 
Der købes billetter på PLEXUS facebookside eller i PLEXUS. Vi 

håber igen i år at kunne holde arrangementet udendørs, men ryk-

ker naturligvis ind, hvis vejret ikke er godt. 

 
PLEXUS stor for maden, den endelige menu vil komme senere 

via opslag og facebook 

Pris for voksne: 100 kr. 

Pris for børn: 30 kr. 

 

 

Sankt Hans bålet 

Kl. 19.00 bevæger vi os alle op mod den gamle sportsplads. Her 

vil der være båltale og fællessang, samt mulighed for at købe kol-

de drikkevarer. Inden afgang kan der købes fakler. 

 

KFUM spejderne Idom-Råsted vil igen i år tilbyde børn og barnli-

ge sjæle at bage deres eget snobrød på den gamle sportsplads, 

medens bålet brænder. 

 

 

Midsommerhilsner 

Borgerforeningen 
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Juni & Juli 

K IRKEBLAD  

Idom-Råsted Sogn 67. årg. 2022 

Sogneudflugt tirsdag d. 14. juli 
Program for dagen: 
 

Kl.08:00 

Køre vi fra skolens parkeringsplads til Præstbjerg plantage, 

hvor vi spiser vores medbragte rundstykker. 
 

Kl..10:00: 

Skal vi være ved Videbæk Kirke, her får vi en rundvisning af 

sognepræst Flemming Møller. Kirken er med i en bog om de 23 

flotteste kirkerum. 

Solo sanger Tina Lynderup vil synge et par sange for os og 1 

sang sammen med os. 
 

Kl.12:00: 

Drager vi til ”Øster Holmegård”, hvor Bent Graakjær tidligere 

ejer af Videbæk hotel, vil servere en middag med 1 øl/vand og 

kaffe. 

Hvis vi er heldige, vil han fortælle om at være 3 generationer 

under samme tag eller om Fødevareparken Skjern enge. 

Fortsættes på næste side 
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Fortsat fra forsiden 
 

Kl.15:00: 

Vest Jyllands Kunstpavillon. Arne Haugen Sørensen Museum, 

Her får vi en rundvisning inden vi sætter kursen hjemad. 
 

Håber mange har lyst til at tage, med vi vil gerne have fyldt 

bussen. 
 

Pris : 250,- kr. 
 

Tilmelding til Kim Thomsen senest d. 7. juni. 
 

Mobil / SMS: 26 23 26 87 - Email: kirke@kct.dk 

 

 

Til alle jer der synes I er for 

unge til at tage med på 

sogneudflugt. 

Overvej det lige en ekstra 

gang, vi vil gerne have jer 

med. 

 

 

—————————————————— 
Gudstjeneste d. 5. juni i samarbejde med Idom Biennalen 
 

Menighedsrådet er vært ved en udvidet kirkekaffe. 

Der vil være kaffe, te, småkager og sandwich. 

Der kan købes drikkevare i Biennalens bar. 

Gudstjenesten afholdes I halm Coloseum, efter gudstjenesten er 

der udvidet kirkekaffe og foredrag. 

Se hele programmet i Kontakt. 

—————————————————— 
Graverhuset i Idom 

Vi er godt i gang med ombygningen. 

Tidsplanen er at det skal stå færdig medio oktober. 

Vi håber på jeres forståelse. 
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Foreningen er en af landets ældste, stadigt fungerende,  

foredragsforeninger og kunne i 2017 fejre sit 125 års  

jubilæum som en aktiv forening. 

 

Idom Foredragsforening blev oprettet i 1892, navnet blev i  

år 2000 ændret til Idom-Råsted Foredragsforening 

 

Hver vinter arrangeres en række spændende foredrag mm.  

af almen interesse, indenfor foreningens formålsparagraffer. 

Nemlig kirkelige, kulturelle, folkelige og historiske emner. 
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Sæson 2021-2022 
 
Onsdag d. 14. september.  
Sørine Gotfredsen 

”Ondskab” 

Sørine Gotfredsen er journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør. 

Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end gode kræfter i verden og i 

én selv, men vi har svært ved at tale om det. Det er en mangel, og med inspira-

tion fra både teologien, Martin Luther, litteratur, debat og virkelighedens gru-

somhed skal vi prøve at forstå, hvad det betyder for vores menneskesyn og op-

fattelse af gudsforholdet at forholde  sig til ondskab. Med udgangspunkt i sin 

bog ”Fri os fra det onde” argumenterer Sørine Godtfredsen for, at det onde skal 

genopdages, for at vi for alvor kan forstå, hvad godhed og frihed er. Og hvad et 

menneske er. 

Foredraget er i samarbejde med Idom/Råsted menighedsråd. 

 

Onsdag d. 12. oktober. 
Jan Bøttern 

”Malawi – nytter det noget?”  

Jan Bøttern fortæller om nødhjælp og egne oplevelser og det at have to ”børn” i 

Malawi. Han var foredragsholder ved sidste sæsons generalforsamling om en 

rejse til Malawi, og vil denne gang berette om sit engagement i det østafrikan-

ske land. 

 

Onsdag d. 16. november. 
Sangaften 

Linda Kaul Steffensen der er souschef ved Holstebro musikskole kommer sam-

men med musikskoleleder Jens Dammeyer og violinist Iben Østergaard og de 

vil i fællesskab lede en sangaften hvor vi også selv kan komme med ønsker til 

sange vi skal synge. Aftenens sange forbindes med personlige fortællinger og 

snak om sangens tema og betydning. 

Vil du ønske en sang denne aften, så send en SMS med dit navn og dit sang-

ønske til Linda på 61 66 10 48 forud for arrangementet. 

Arrangeret i samarbejde med Holstebro Musikskole og Sangkraft Hol-

stebro. 

 

Onsdag d. 18. januar 
Birgithe Kosović 

”Det du ikke vil vide” 

Hun vokser op i en almindelig familie på Vestegnen med dansk mor og jugosla-

visk far. Men familien har en hemmelighed, som hun en dag afslører. Det får 

hendes far til at bryde al kontakt. Hun har altid fornemmet, at et sådant sam-

menbrud kunne ske. Nu sætter hun sig for at undersøge hans vrede og forstå: 
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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 opda-

gelse 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 opkaldt 

efter. I hendes danske familie er der tilsyneladende aldrig sket noget, men og-

så 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 ram-

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

tællingen 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 danmarksbillede. 

 

Onsdag d. 22. februar 
Jeppe Søe 

”Den medieskabte virkelighed” 

Medieforståelse er blevet en essentiel del af de allerfleste menneskers daglig-

dag. 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 væ-

sentligt, 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. Jeppe Søe fortæller om den hjernevask, 

som magten bruger overfor folket, og giver bud på hvorfor vi så let lader os for-

føre. 

 

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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P.G. 

Kirsten Rasmussen 

Telefon: 22 42 01 44 

Mail: kofeltvej91@gmail.com  

 

P.G. 

Tove Jespersen 

Telefon 24 26 85 60 

Mail: tjesp@live.ck 

 

Suppleant: 

Susanne Bang Nielsen 

Telefon 22 43 06 40 

Mail: susanne.bang@live.com 

Formand 

Peter Madsen 

Telefon 21 48 32 26 

Mail: friisma@mail.dk 

 

Kasserer 

Ole Stamp 

Telefon 97 46 13 69 

Mail: ole.stamp@privat.dk 

 

Sekretær 

Kirsten Lauridsen 

Telefon 22 33 00 91 

Mail: lauridsen@idom-raasted.dk 

Hvis ikke andet er anført, foregår  

arrangementerne i  

PLEXUS Idom-Råsted kl. 19.30 
Idomlundvej 23 B 

 

Pris pr. arrangement inkl. kaffe og kage: 
 

Medlemmer af foreningen: 115 kr. 

Ikke-medlemmer: 135 kr. 

Medlemskaber af foreningen koster 50 kr. pr. person, husstandsmed-

lemskab 100 kr. 

 

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til alle arrangementer, 

også til generalforsamlingen. 
 

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 

 

Se også www.idom-raasted.dk 

og sidste nyt på foreningens facebookside 

 

 
Idom-Råsted Foredrags-forenings bestyrelse 2020-21: 
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 Nadversalme i juni / juli 

Nr. 849 i 100 salmer. Igen berørt 

Tekst & Musik: Janne Mark  

—————————————————— 
Nedtoning 

Onsdag d. 1. juni kl. 17.00 i Idom kirke. 

I juli er der ingen nedtoning - Vi ses igen d. 3. august. 

—————————————————— 

Litteraturkreds - Ny sæson: 

Efter sommerferien ændrer vi møde aften. 

Den første torsdag i måneden. Kl. 19.00 i konfirmandhuset. 

Første gang er, torsdag d. 1. september, hvor vi skal se film. 

Kontakt: Inge-Lise Smedsgaard Troelsen Mobil 23669983 

—————————————————— 

Konfirmander 2022 

Navne kan ses på hjemmesiden - www.idomraastedkirker.dk       

Fotograf Mark A. Laursen  
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Kirkekalender 

Idom-Råsted 
             

        Idom  Råsted 
  

05. juni Pinsedag (Gudstjeneste i forbindelse med Idom Biennalen, 

læs mere her i bladet eller se hele programmet i kontakt) 

06. juni  2. pinsedag Provsti gudstjeneste ved Black Box kl. 10.30 

12. juni Trinitatis søndag   10.30 

19. juni 1. s. e. Trinitatis      09.00 

26. juni 2. s. e. Trinitatis   10.00 

03. juli 3. s. e. Trinitatis   10.00 

10. juli 4. s. e. Trinitatis      10.00 

24. juli 6. s. e. Trinitatis   10.00 

Bemærk, d. 17, og 31 juli er aflyst, efter tilladelse fra Biskoppen. 

Der henvises til de andre kirker i Holstebro Provsti. 

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 

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 

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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Medlemskab 

Middag på Farten 
 

Værtsparrerne er begyndt at kigge i opskriftsbøger, chaufførerne er ved 

at varme bilerne op og I kære gæster kan godt begynde at finde tøjet 

frem fra skabene, for nu varer det ikke længe inden vi alle ENDELIG 

skal mødes til en fantastisk aften. 

 

Indenfor de næste par uger, vil alle gæster og chauffører blive kontak-

tet af det værtspar, hvor I skal spise forret. Her vil I få de sidste oplys-

ninger bl.a. omkring tid og sted at vide.  

 

Fælles for alle er, at I skal huske 125 kr. pr. person i kontanter, de 

drikkevarer som du vil drikke under middagen og godt humør. 

 

Hvis der skulle sidde nogle, der har fortrudt at I ikke har fået jer til-

meldt til denne fantastiske aften, hvor det ikke er maden der er i fokus, 

men fællesskabet på kryds og tværs, kan I nå det endnu.  

 

Vi har et par enkelte gæstepladser tilbage, så kontakt Maria Madsen 

på 51746174 hurtigst muligt, hvis disse pladser, skal være dine. 

 

Vi glæder os til at se jer alle til en festlig aften 

 

Mvh  

”Middag på farten” - udvalget 

Husk at støtte op om de lokale foreninger ved at betale for medlemskab 

 

Det er pengene fra medlemskaber, der lægger bunden for de lokale for-

eninger, og gør det muligt at arrangere foredrag, fester og meget andet. 

 

Det er muligt at betale til Idom-Råsted Borgerforening via MobilePay 

og Idom-Råsted Foredragsforening via det girokort, der var med sidste 

nummer af Kontakt.  

 

Se på facebook for yderligere oplysninger om de to foreninger 
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Idom-Råsted Pensionistklub 

Nyt fra PLEXUS 

 

Idom Råsted Pensionistklub har afholdt generalforsamling.  

 

Der var genvalg på alle poster.  

 

Der var kommet to forslag:  

 

 Ændring af foreningens navn fra Idom - Råsted Pensionistklub til 

Idom - Råsted Seniorklub.  

 Forhøjelse af entre betaling fra 50 kr. til 60 kr.  

 

Det blev vedtaget, at navnet fremover er Idom – Råsted Seniorklub.  

Entreprisen blev sat til 70 kr.  

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

Vi har nu for alvor fået gang i Plexus og den seneste måned har der været 

utroligt mange arrangementer . 

Det har krævet en stor indsats af både det faste personale, samt alle de frivilli-

ge der har givet en hånd med. 

Så derfor skal der lyde en stor ros til jer alle, fra den store bunke roser som de 

der har afholdt arrangementer heroppe har givet Plexus. 

 

Køkkenet i Plexus. 

Som en del af jer nok har hørt, har vi desværre her i prøvetiden været nødsa-

get til at sige farvel til Tina, som jo var ansat som Køkkenleder. Det er jo i en 

prøveperiode man hver især skal se hinanden an og finde ud af hvordan man 

arbejder og arbejder sammen i et køkken. I Tinas tilfælde var det udelukkende 

hendes manglende erfaring med at lede et køkken og de ting som dermed føl-

ger med, der var grund til at vi måtte opsige hende her i slutningen af april. Vi 

ønsker Tina held og lykke fremover og er sikker på at hun nok skal finde et nyt 

sted hvor hun fremover kan arbejde med de ting som hun virkelig brænder for. 

Så vi er nu igen i den situation hvor vi mangler personale til køkkenet og ind-

til videre er det så igen-igen Lenette og Lene der styrer køkkenet, samt de 

dygtige frivillige der hjælper til i køkkenet. 
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Vi forsøger sammen med bestyrelsen og måske finde en ny løsning på køkke-

net og derfor kunne det være en hjælp hvis nogen af jer derude har nogle i je-

res netværk der måske kunne passe til køkkenet i Plexus. Det kan både være 

en køkkenleder eller måske en person der har været i køkken og måske er in-

teresseret i 20 – 30 timer om ugen. Så alt er næsten i spil for nuværende og det 

er vigtig vi på sigt finder en løsning der også kan holde i længden. Specielt Co-

rona har gjort det rigtig svært at finde de personer der kan passe ind i de ofte 

”skæve” arbejdstider som jo er en væsentlig del af at arbejde i et køkken som 

det vi har i Plexus. 

 

Sommeren i Plexus og lukkeperiode. 

Køkkenet i Plexus holder lukket fra d. 3. juli og frem til og med d. 24. juli. 

Hytterne holder åbent hele sommeren, så derfor vil der til tider være personale 

i Plexus til at servicere hytterne. Men ellers vil der være minimum af aktivite-

ter i juli måned. 

 

Prisstigninger og øget omkostninger. 

På grund af de høje prisstigninger på næsten alle råvarer, samt større udgifter 

til faste omkostninger ser vi os desværre nødsaget til at regulere vores priser 

heroppe i Plexus fra starten af juni. Det vil være mindre stigninger, men det 

vil næsten komme til at gælde på alle områder. Skolemad, samt børnehave-

mad har dog lige i år haft en mindre stigning, så disse to områder vil ikke stige 

dette år. Vi håber I alle vil bakke op omkring disse ting og det gælder både 

private, samt alle de foreninger der bruger Plexus. 

 

Medlemskab til Plexus for 2022/2023. 

Vi håber at det frivillige korps der plejer at gå rundt lokalt og tegner medlemskab til 

Plexus igen i år er klar og dermed kommer rundt til jer her i juni måned. Vi 

har været støt stigende i medlemmer de seneste år og det kan vi helt sikker 

takke de frivillige for. Vi håber også at I denne gang vil støtte op og tegne et 

medlemskab til Plexus. Vi ved godt at der de seneste år har været en udfor-

dring i at kunne arrangere forskellige aktiviteter for jer, men vi håber at vi når 

vi kommer til efteråret kommer ind i en mere normal hverdag og dermed igen 

kan lave nogle gode arrangementer for jer. 

 

Da det jo er sidste udgave af Kontakt inden sommerferien, vil vi gerne 

ønske jer alle en rigtig god sommer og igen tak fordi I stadig støtter 

op omkring Plexus.  

 

Pas på hinanden derude og vi ses i Plexus….. 

 

 

Mvh. Lenette og Jesper 
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Sæt X i kalenderen i uge 33 

Vi vil gerne invitere jer til en hyggelig byfestuge,  

som vi håber I alle vil deltage i. 
 

Overordnet for hele byfestugen er temaet FÆLLESSKAB - vi har nu været 

isoleret og kommet på afstand af det vi ellers er så gode til her i Idom Råsted - 

at gå den lige vej med de skæve ideer, at holde sammen, at hjælpe hinanden 

at være åbne for nye tiltag/mennesker m.v. For at vække denne fællesånd 

igen, vil vi invitere alle borgere i Idom Råsted til at deltage i Byfestugen fra 

mandag d. 15. august til og med fredag d. 19. august 2022. 
 

Find kameraet frem, der vil blive afholdt fotokonkurrence, hvor alle kan 

deltage og indsende billeder til os for hver aktivitetsdag, vi vil kåre 1 vinder 

for hver dag og kåre en samlet vinder sidst på ugen. Ideen er at få så mange 

billeder af vores aktiviteter og fællesskaber i Idom Råsted, samt at et udvalg af 

de indsendte billeder vil blive delt på Storskærm i PLEXUS under Byfestugen. 

 

Aktiviteter i løbet af ugen: 
Mandag d. 15. august: Indbyder vi til valget imellem en familievenlig  

cykeltur fra PLEXUS parkeringsplads ad den gamle landevej gennem  

skoven til Golfcafeen i Råsted. 

Er man ikke til cykel men hellere vil gå, eller allerede befinder sig i Råsted, 

opfordrer vi til en gåtur med venner og familie rundt på hjertestien ved Golf-

klubben. Efter motionen bydes vi alle velkommen til fællesspisning i Golfca-

feen i tidsrummet kl. 17:30 - 19:30. Nærmere oplysninger om tilmelding og 

priser for spisning vil blive delt senere. 

 

Tirsdag d. 16. august: Indbyder vi til en fællesskabende gåtur for hele  

familien/naboerne, med aktiviteter og opgaver rundt i Idom, turen har det  

formål at blande os på kryds og tværs, få nyt info om forskellige familier i byen 

m.v. Tanken er at vi starter gåturen efter aftensmadstid, så de første hold kan 

starte ruten omkring kl. 18:30. Ruten vil kunne gøres på en time hvis man har 

lidt travlt, eller man kan tage en hyggerunde med hyggepauser m.v.  

Det vil være muligt at sende 8-10 hold afsted samtidig  

ved hjælp af mobilappen find2learn. 
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Onsdag er der hviledag. 

 

Torsdag d. 18. august indbyder vi til en aften ved Storåen, denne aften vil 

være med et program som passer til familier med større børn, samt til voksne. 

Vi arbejder stadig på programmet og glæder os til at dele det med jer senere. 

 

Fredag d. 19. august inviterer vi til eftermiddags aktiviteter omkring  

PLEXUS i tidsrummet fra 15-18. 

Kl. 17:30 åbnes grillen så man kan grille sit eget medbragte kød, man kan 

købe tilbehørsbar i PLEXUS (salat og kartofler) samt div. drikkevarer. 

Efter maden byder (vi og ungdomsklubben) børnene ind i hallen til  

Børnefest med UV-lys, neonfarver og musik mv. 
 

Mens børnene hygger i hallen, har de voksne gode muligheder for at  

tale med nye såvel som ”gamle” venner. 

Der bliver lagt op til hygge i bedste fredags bar stil, vi håber alle er klar på at 

deltage. Vi vil dele mere information med jer senere på Idom Råsted borgernes 

facebookside samt i Kontakt, så hold øje og sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

 

Med venlig hilsen 

 

Byfestudvalget 

Betina Madsen, Michel Bartholin, Erika Sánchez,  

Susanne Bang Nielsen og Ina Bertelsen 
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Kalender 
 

 

Maj 
 

 

Idom Biennalen 2022 ”Kultur diversitet”: 
 
 

28. maj Åbning og Rumænsk bryllup 
 

30. maj Beethoven besøger Idom 
 

31. maj Stemmer i halmen 
 

1. juni Linedance og Banko 
 

2. juni Seniordag og Sandwich 
 

3. juni Idom Underground 
 

4. juni Troubadour og Tapas 
 

5. juni Demokratiets Dag 
 

6. juni Ørneflugt og Natursyn 
 

7. juni Flora Musica 
 

8. juni Nattergalen 
 

9. juni Børnebands i Halm Colosseum 
 

10. juni Flamencoaften - Special Edition 
 

11. juni Latinske Rytmer 
 

12. juni Farvel dag og Tak for i år   

 

Juni 
 

1, jun.  Nedtoning 
 

14. jun.  Sogneudflugt 
 

18. jun.  Middag på farten 

 

August 
 

15 - 19. aug.  Byfest 


