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33-34 

Bagsiden 

 

 

 
Idom Biennalen  

En opfordring 

Skt. Hans bålet 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Et lokalt mødested 

Udflugt til Thyborøn 

Hvilken natur vil vi ha? 

Kirkebladet 

Program Idom Biennalen 

Idom-Råsted Borgerforening 

PLEXUS Musikklub 

Fugletur 

Uddeling af vindmøllemidler 

Byfest 2022 

Kalender 

Deadline for april nummer 

er d. 15. maj kl. 18.00 

 

Husk næste nummer dækker både  

juni og juli måned!  

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 
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Lørdag 28. maj starter Idom Biennalen 2022. 

 

De næste 14 dage er lokalsamfundet (og alle andre) inviteret til mangeartede 

kulturelle arrangementer i Halm Colosseum på Estrupvej i Idom. 

Jeg synes, det er et privilegium at bo i et lokalsamfund, hvor så meget kan 

lade sig gøre, fordi så mange vil det. 

Og fordi vi har Kai og Erica. 

 

Jeg synes, vi skylder lokalsamfundet Idom-Råsted, hinanden og alle dem, der 

lægger kræfter i arrangementet at møde op og bakke op om Idom Biennalen, 

alt det vi kan. 

Alle sammen.... og gerne også alle, dem vi kender. 

 

Jeg er sikker på, at betydningen af biennalen og alt det, der i øvrigt sker i lo-

kalsamfundet ikke kan overvurderes. 

Det er det, der gør det sjovt at bo her – for os der allerede gør det, og for dem, 

vi gerne vi have til det. 

 

Men ting sker kun, når nogen tager initiativ til, at det skal ske. 

Og ting bliver kun ved med at ske, når de, der tager initiativet, oplever og 

mærker, at initiativet værdsættes. 

 

14 dage med daglige arrangementer forventer ingen, at alle kan deltage i. 

Men jeg vil gerne opfordre til, at alle deltager i så meget, de kan. 

For deres egen skyld. 

For Idom-Råsteds skyld. 

 

Og for at vise vores taknemmelighed til dem, der gør det for vores skyld. 

Jeg glæder mig allerede til biennalen! 

 

Sven Erik Ramsgaard 

 

 

Husk der ikke må køres haveaffald til bålet på den gamle sportsplads i Idom 

Kirkeby før d. 1. juni. Dette sker for at undgå at fugle, pindsvin og andre dyr 

bygger rede i dyngen, og bliver flammernes bytte Skt. Hans aften. 

 

Idom-Råsted Borgerforening 

Skt. Hans bålet 

Bare en opfordring 
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Idom-Råsted Foredragsforening 

Med dette nummer af Kontakt kommer et girokort, hvor man kan betale for 

medlemskab af foredragsforeningen. Medlemskabet giver rabat på foredrag og 

skaber grundlaget for at tiltrække gode foredragsholdere. Prisen er 50,- pr. 

person, 100,- for et husstandsmedlemskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Programmet for vintersæsonen 2022-23 er under udarbejdelse. Det vil byde på 

en vifte af meget forskellige foredragsholdere, med mange spændende emner. 

Programmet vil blive præsenteret i et senere nummer af Kontakt. 

 

Vi håber at mange vil støtte op om foreningen ved at tegne medlemskab, og 

deltage i nogle af de mange foredrag. Man behøver ikke være medlem for at 

deltage, men ved sit medlemskab er man med til at sikre de økonomiske 

grundlag for at hyre gode foredragsholdere. 
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Lokale mødesteder 

Hestbjerg og Omegns Mødesal 
 

I ca. 60 år lå der en lille mødesal i Hestbjerg, der blev opført i 1916 som 

”forsamlingsbygning for Hestbjerg og omegnens beboere” som der står i brand-

vurderingsprotokollen for Idom sogn. 

 

Bygningen var opført i røde mursten med tag af cementsten og målte 9,50 x 

4,50 meter. På trods af den lille størrelse var der plads til entre, køkken og sal. 

Som opvarmning af huset var der en kakkelovn af støbegods, og et nyt komfur 

ligeledes af støbegods. Selve bygningen blev vurderet til 2640 kroner, kakkel-

ovn og komfur til 160 kr. 

 

Bygningen lå i forlængelse af Idom-Råsted-Vind Brugsforening, knap 20 meter 

vest for brugsforeningens bygning, der nu er indrettet til privat beboelse 

(Ormstrupvej 4), Mødesalen blev lukket sidst i 1970’erne, den var da i en me-

get ringe stand. Noget af servicen fra mødesalen kom ned i det nybyggede 

klubhus ved Idom Stadion. 

 

På marken syd for Ormstrupvej spillede man til lokale sportsfester de såkald-

te ”nålekampe” hvor man inviterede fodboldhold udefra til opvisningskampe. 

Vinderne af kampene fik en nål til reverset med initialerne HB for Hestbjerg 

Boldklub, selvom der aldrig har været en officiel klub med det navn. Den kun-

ne de så bære til festen om aftenen, i håb om at imponere pigerne. Gode spille-

re kunne prale med en hel række nåle, og til efterfølgende fester kunne ingen 

jo se om HB stod for Holstebro eller Hestbjerg Boldklub! 

Mødesalen ses til venstre i billedet i forlængelse af brugsforeningens lange 

bygning. Foran denne det nedlagte mejeri ”Enigheden” 
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Idom-Råsted på tur til Thyborøn 

Tirsdag den 24. maj 2022 
 

Kl. 11.00  Afgang fra Vemb station (kom i god tid, toget venter ikke) 

Kl. 12.20  Frokost på Mallemukken ”Stjerneskud” ( hvis du ikke vil have  

  stjerneskud er der burgermenu) 

Kl. 13.30  Rundvisning Sea War museum med Jesper eller shopping med 

  Lenette 

Kl. 15.00  Køretur med spætten til sneglehuset, hvor der serveres kaffe og 

  kringle 

Kl. 16.00  Spætten kører videre på rundtur i Thyborøn 

Kl. 16.57  Afgang fra Thyborøn mod Vemb 

Kl. 17.30  Pause Lemvig station med let forplejning 

Kl. 18.43  Ankomst til Vemb station! 

 

Pris for hele dagen: ca.520,- kr. inkl. Sea War og ca. 425,- kr. uden 
 

Prisen inkluderer: 

 VLTJ tur/retur: 84,- kr. 

 Stjerneskud: 160,-kr. 

 Sea War: 95,- kr. 

 Sneglehuset: 80,-kr inkl. kaffe og kringle 

 Spætten: 50,-kr. 

 Forplejning hjemturen: 50,- kr. 

 

Seneste tilmelding den søndag den 8. maj til Lenette på 27124926 

Giv besked ved tilmeldingen om du vil med på rundvisning på Sea War Muse-

um! 

 

Der bliver sammensat en præcis pris for turen, når vi ved hvor mange vi  

bliver! 

 

Jesper og Lenette 

PLEXUS Idom-Råsted 
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HABITAT arrangement 
 

Hvilken natur vil vi ha’? 
Kom med d. 18/5 til en samtale om natur og  

biodiversitet med  

Morten D. D. Hansen, biolog ved Naturhistorisk Museum og 

Molslaboratoriet 

Michael Gehlert, skovrider i Skovdyrkerne og  

Peter Sunde, professor i Faunaøkologi (Aarhus Universitet) 

Vi mødes til spisning kl 18.00, onsdag d. 18/5  i PLEXUS 

Læs mere om arrangementet og Habitat, Videns- og Dialogcenter 

for Vild Natur og Mennesker på www.habitat.nu 
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Maj 

K IRKEBLAD  

Idom-Råsted Sogn 67. årg. 2022 

Tider & Steder  
Af Anne-Mette Svarre Byrialsen 
 

Det har lige været påske med gudstjeneste, familietid, ferie, og 

for mig god tid til at reflektere over værdier, prioriteringer og 

hvad det vigtigste er. Det kan være nødvendigt at stoppe op. 
  

Vi kender det sikkert alle - at have travlt og måske være halv 

stresset - ikke have tid til at være rigtig lyttende overfor vores 

nærmeste, ikke have tid til at være nærværende i vores liv. 
 

I den forbindelse kom jeg til at tænke på en af mine 

yndlingsbøger, Momo af Michael Ende.  
 

Momo er historien om en lille pige, som ”frelser” verden fra de 

grå mænd, der vil stjæle alle menneskers tid. Momo er nærmest 

kommet ud af ingenting. Hun har ingen far og mor, men hun 

kommer til en stor by og bosætter sig i Det gammelt amfiteater. 

Momo har en vidunderlig evne til at lytte og være nærværende, 

så hun bliver hurtig fortrolig med alle byens borgere børn som 

voksne. De kommer til hende, når de har brug for at løse 

konflikter, er kede af det eller har brug for forståelse. 

 
Fortsættes på næste side 
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Fortsat fra forsiden 

 

En dag kommer de grå mænd til byen. De lever af at stjæle 

menneskenes tid og pludselig styrter alle afsted. Ingen har læn-

gere tid til at snakke med hinanden og til at glædes over livet. 

De grå mænd ser Momo som en fare for deres forehavende, så de 

frister hende til at følge flokken, men det lykkes ikke.  
 

I stedet tager Momo kampen op mod de grå mænd. Og med 

hjælp fra Hora og hans skildpadde når Momo ind i ”Tidens Hjer-

terum”, og efter en heftig kamp vinder hun over de grå mænd. 

Menneskene får deres tid og glæde tilbage. 
 

Det som Momo skal frelse menneskene fra, er den kulde og tom-

hed, som fylder verden, når ingen længere har tid til andre, når 

tiden og travlheden bestemmer over os og vi ikke længere har 

øje for vigtigheden af, at være nærværende og lytte til vores 

børn, vores nærmeste – at lytte til et andet menneske. 
 

Jeg kender det selv at være der, hvor de grå mænd har overta-

get, og hvor jeg stresser rundt uden tanke for vigtigheden af at 

være nærværende og lyttende overfor andre og ikke kan finde 

glæden i mit liv. 
 

Et af de steder, hvor jeg bliver mindet om vigtigheden af at være 

til stede og lytte, er, når jeg søndag går til gudstjeneste og mø-

der Gud i salmerne, bønnerne og ikke mindst den velkendte li-

turgi. Den time i ugen, hvor jeg sætter mig ned og ikke har an-

dre gøremål end at være – i det rum kan jeg samle mig og blive 

mindet om, at gå ud i mit liv og være fuldt til stede vidende om, 

at jeg ikke er alene, men at Gud er min trofaste følgesvend, når 

det går godt og jeg formår at være nærværende i mit liv og finde 

glæden og når livet er svært, og jeg stresser rundt. 
 

Jeg håber, at du har tider og steder, 

hvor du finder nærværet og glæden i dit liv. 
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 Nadversalme i maj. 

Nr. 467 Du er vor skat o Jesus sød. 

Tekst: N. F. S Grundtvig 

Musik: Når i den største nød vi stå 

—————————————————— 

Litteraturkreds 

Tirsdag den 3.maj kl. 19.00. 

Vi mødes hos Inge-Lise, Estrupvej 48, Idom 

Bog: Inden vi blev jeres. af forfatter: Lisa Wingate. 

Efter sommerferien ændrer vi møde datoer til 

den første torsdag i måneden. 

Kontakt: Inge-Lise Smedsgaard Troelsen Mobil 23669983 

—————————————————— 

Sogneudflugt tirsdag d. 14. juni. 

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. Vi har i år besluttet at vi ikke skal så langt væk. 

Nærmere bestemt til VIDEBÆK og omegn. 

Så tænker I måske " hvad er der at se i Videbæk" 

Og tro mig der er meget både Kirkeligt, kulturelt, gastrono-

misk og socialt. Endelig program kommer i næste nr. af 

kirkebladet. Håber dette har vagt jeres interesse. 

Meld jer endelig til så vi kan få fyldt bussen op. 

Pris 250 kr. Tilmelding til: 

Kim Thomsen Tlf. / SMS 26 23 26 87 E-mail: kirke@kct.dk 

—————————————————— 

Konfirmander d. 13. maj kl. 10.00 i Idom kirke. 

Anders Vennegaard  Sebastian Riis Kortegaard 

Karl Stjernholm Andersen Benjamin Bjerregaard Mikkelsen 

Marcus Madum Milter  Thea Behnk Hornstrup 

Silke O. Dybdal   Marna Kristine Bech Jørgensen 

Alberte Fisker Akstrup Cecilie Hald Buskov Laursen 



24 

 

 
Kirkekalender 

Idom-Råsted 
             

        Idom  Råsted 
  

01. maj 2. s. e. påske    10.30 

04. maj Nedtoning    17.00 

08. maj 3. s. e. påske    10.30 

13. maj Bededag Konfirmation  10.00 

15. maj 4. s. e påske       10.00 

22. maj 5. s. e. påske    09.00 

26. maj Kristi himmelfarts dag  10.30 

29. maj 6. s. e. påske       10.30 

05. juni Pinsedag     10.00 
(Gudstjeneste i forbindelse med Biennalen, kirkekaffe og foredrag) 

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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Nyt fra PLEXUS Musikklub 

Nyt fra Plexus Musikklub 
Så blev årets første strejfer koncert afholdt. Det var med Ray Cooper og MC 

Hansen i de hyggelige omgivelser på Østerlundvej. Ray er vant til at spille 

stuekoncerter, og under corona byggede MC Hansen en campingvogn om til en 

transportabel scene og turnerede rundt i landet og spillede for små forsamlin-

ger. De følte sig derfor helt hjemme i strejferkonceptet og gav en skøn intim-

koncert med flotte melodier og tekster krydret med anekdoter og historier bag 

sangene. Det var en hyggelig aften og et glædeligt genhør med Ray Cooper, der 

i sin tid spillede den blot anden koncert i Plexus Musikklubs historie.  

Næste koncert på programmet er også en strejferkoncert. Den gang er koncer-

ten landet i halmcolosseum og er et samarbejde med biennalen og Generator i 

Ringkøbing.  

 

D. 4/6 kl. 19.00 Ida Venøe – Halm colosseum ved søen på Estrupvej 

Ida blev sidste år kåret ved DMA til ”årets danske roots navn”. Ida er en mo-

derne troubadour med dybe og ærlige tekster, der hylder det ægte og upolere-

de. I biennalens ånd, hvor tingene går op i en højere enhed, bliver koncerten 

en del af en aften med andre indslag. Detaljerne er ikke på plads endnu men 

sikkert er det, at det bliver en hyggelig aften med nærvær og intimkoncert. 

 

Efterårets program 
Programmet er lagt, men vi mangler at fastlægge lokationen for Yellow House All Stars 

Band og finde ud af, om den skal foregå i Plexus eller som strejferkoncert. Dette bliver 
annonceret i næste nummer af Kontakt, når vi er blevet lidt klogere. 
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Yellow House All Stars Band – feat 

Sam Kelly 
Disse fem musikere repræsenterer det ypper-

ste inden for nyere britisk folkemusik. Der er 

tale om et delvist genhør, da både Sam Kelly 

og Ainsley har gæstet musikklubben før. Der 

er tale om musikalsk overskud og legelyst og 

vi garanterer en bliver en fest udover det sæd-

vanlige! 
  

 

David Francey – strejferkoncert på Lyst-

lundvej 4 

En af Canadas mest anerkendte singer- song-

writers i nyere tid. Vi glæder os til et genhør 

med David, der leverer nærvær, fortællekunst 

og tekster, der går lige i hjertet. 

 

Tim Lothar & Jesper Theis feat. Holger 

HoBo & Olav Gudnason - Plexus 

Autentisk og håndspillet blues når det er 

bedst med steelguitar, kontrabas og mundhar-

pe 

 

Fuglestemme tur 

Torsdag d. 19. maj kl. 19.00 
 

Oplev forårets fuglekor på en gåtur omkring Idom. Hør den smukke stemme 

fra løvsanger, gransanger, sangdrossel og andre lokale fugle. Lær at skelne 

stemmerne fra hinanden. 

 

Turen starter ved Idom Kirke og vil vare et par  

timer. Husk godt fodtøj. 

 

Turen ledes af Hans Rasmussen, mangeårig  

fugletæller med stor viden om det lokale fugleliv. 

 
 

Turen er gratis. 



30 

 

 



31 

 

Uddeling af vindmøllemidler 

I tildelingen tages der højde for hvordan realiseringen af de enkelte projek-

ter spiller sammen med visionsplanen for Idom-Råsted. Det vurderes, at de 

tildelte ansøgninger på hver deres måde bidrager positivt lokalt. 

 

 

 - KFUM Spejderne søger 46.066 til et mastesejl – der er mobilt.  
 

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 20.000 kr.  

Borgerforeningen ønsker, at beløbet kan bruges som løftestang til andre an-

søgninger ved div. fonde til realisering af projektet. KFUM Spejderne påtæn-

ker, at mastesejlet kan bruges ved andre arrangementer i og omkring Idom-

Råsted. Dette spiller godt sammen med vores delekoncept - ideen om ”fra 

hver har sit eget til sammen har vi meget”. 

 

 

Byfestudvalget søger 17.500 til årets byfest.  
 

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 10.000 kr.  

Byfesten samler os på tværs af eksisterende fællesskaber og skaber nye mu-

ligheder for samvær ved flere forskellige aktiviteter i løbet af den planlagte 

uge. 

 

 

De frivillige ved Akela hytten og Byskoven søger 3750 kr. til en trim-

mer.  
 

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 3750 kr. 

Det vurderes, at det frivillige arbejde udgør en stor værdi for alle borgere der 

benytter de områder der vedligeholdes. Derudover vil indkøbet af en trim-

mer hjælpe de frivillige med udførelsen af arbejdet i og omkring Akela hyt-

ten og Byskoven. Borgerforeningen anbefaler, at trimmeren opbevares i dele-

banken så den er til gavn for flere.    

 

 

Mai Akstrup og Bruno Mikkelsen søger 24.900 kr. til bålplads i Råsted.  
 

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 14.000 kr.  

Der gives støtte til følgende: stålbord, træbeskyttelse, pensler, Bon-fire m. 

tilbehør, hængekøjer m. stolper, gasflaske med indhold og beplantning mod 

vest.  

Det vurderes, at støtte til projektet vil gavne fællesskabet i Idom-Råsted og 

skabe et nyt udflugtssted. Både bålredskaber og hængekøjer vil være opbe-

varet i bokse på pladsen til frit brug for alle. 
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Kvinde- og spirekoret søger 10.000 kr. til diverse udgifter i forbindelse med 

opstarten af de to kor.  
 

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 10.000 kr. 

Kvinde- og spirekoret er et nystartet tiltag som samler borgere på tværs af 

andre fællesskaber. Borgerforeningen vil gerne støtte op om udviklingen af 

projektet.  

 

 

HABITAT søger om 16.000 kr. til falkoner opvisning under Idom Biennalen. 

Det er for to shows, en for børn og en for voksne.  
 

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 13.000 kr.  

Det vurderes, at tilføjelse af sådan show under Biennalen understøtter den 

lokale forankring af og viden omkring Habitat – Dialog- og videncenter for vild 

natur og mennesker. 

 

 

Elevrådet ved Idom-Råsted skole søger om 13.085 kr. til badmintonnet til 

multibanerne.  
 

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 13.085 kr. 

Ansøgningen gør multibanerne mere alsidige, og brugbare til flere formål.  

 

 

Idom-Råsted skole og Solkær søger om 19.000 kr. til et shelter ved Solkær.  
 

Borgerforeningen har besluttet at ikke at tildele ansøgningen midler.  

I vurderingen er der lagt vægt på at en ny fond, ”Mere udeliv i SFO og klub” 

under Nordea, netop retter sig mod børneinstitutioner og udeliv. I samarbejde 

vil borgerforeningen gerne støtte op om at søge midlerne. 

 

Elsebeth Nicolaisen søger om 3875 kr. til gardiner i PLEXUS.  
 

Borgerforeningen har besluttet at ikke at tildele ansøgningen midler.  

 

 

Idom-Råsted Foredragsforening søger 14.000 kr. til solfilm til at beskytte 

flygelet. 
  

Borgerforeningen har besluttet at ikke at tildele ansøgningen midler.  

Der er tidligere givet 10.000 kr. og vi opfordrede fortsat Idom-Råsted Fore-

dragsforening til at finde alternativ finansiering, for eksempel gennem koncer-

ter. Derudover opfordrer borgerforeningen til, at der tages kontakt til den lo-

kale fundraising gruppe.  
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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 m.v. 
 

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 
 

3. maj  Åben i Dele-bank 
 

3. maj  Åben i Bog-bytte-cafe 
 

4. maj  Nedtoning 
 

18. maj  Hvilken natur vil vi ha? 
 

19. maj  Fuglestemmetur 
 

24. maj  Idom-Råsted på tur til Thyborøn 

 
 

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 Banko 
 

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 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 


