KONTAKT
Idom-Råsted

Venlig påmindelse om kontingent
Med sidste nummer af Kontakt kom et indbetalingskort for medlemskab af Idom-Råsted Borgerforening samt udbringning af Kontakt.
De husstande, hvorfra vi ikke har modtaget betaling, vil få et nyt indbetalingskort med dette nummer af Kontakt. Vi håber at den manglende betaling skyldes forglemmelse, skulle jeres indbetaling have krydset
denne påmindelse bedes i undskylde henvendelsen.
Medlemskab af borgerforeningen koster 200 kr.pr husstand, abonnement på Kontakt 150 kr. Vil man have den ny Idom-Råsted plakat, skal
man være medlem af foreningen.
Idom-Råsted Borgerforening
Der var ligeledes vedlagt et indbetalingskort for Idom-Råsted Foredragsforening med april udgaven af Kontakt. Det koster 50 kr.pr. person at være medlem af foreningen, én af Danmarks ældste, fungerende
foredragsforeninger.
Hvis der ikke er registreret en indbetaling fra jeres husstand, vil der
være et nyt indbetalingskort med dette nummer af Kontakt. Hvis I gerne vil være medlem af foreningen, og jeres indbetaling har krydset denne meddelelse, bedes i undskylde henvendelsen.
Idom-Råsted Foredragsforening
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www.idom-raasted.dk
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Husk næste nummer af Kontakt dækker både juni og juli måned.
Hold også øje med den fælles hjemmeside, www.idom-raasted.dk
for sidste nyt i disse Covid-19 tider...

Kontakt:
Deadline for juni + juli nummeret
er d. 20. maj kl. 18.00
Stof der skal i bladet afleveres til eller
Susanne Bang Nielsen
Bjarne Hjalager
susanne.bang@live.com
kontakt@idom-raasted.dk
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Læserindlæg
I dag, den 9. april 2020, er det 80 år siden, at Danmark blev besat af
den tyske Værnemagt, og mange af de ord, der lige nu er fremme i dagspressen, er ord, som også blev brugt dengang: OPRÅB - OPSANG - OPHØR.
Jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg som 12-årig oplevede dagene omkring besættelsen i april 1940.
En ganske almindelig forårsmorgen i april, klar, kølig. Vores bror var
blevet konfirmeret om søndagen, og vores søster var derfor hjemme fra
Lemvig, men nu var det hverdag, og vi skulle i skole - to km på cykel og
gåben.
Mærkeligt! Degnen kom ikke til tiden! Da han endelig kom, så han meget alvorlig ud. “Der er sket noget forfærdeligt, Danmark er blevet besat af den tyske Værnemagt!” - og så græd han. Tænk, degnen græd.
“Nu skal I gå hjem, men først skal vi synge ‘Vor Gud han er så fast en
borg’ “.
På hjemvejen kunne vi høre fly i luften - en brummen, som vi ikke var
vant til. Og da vi kom hjem, sad der naboer ved køkkenbordet og drak
kaffe, og snakken gik. Far så alvorlig ud, og Mor havde våde øjne, og
det gør stort indtryk på en flok børn. “Det ka æt betåls å so kuer” - “Nej,
for æ tysker tar det bar” - “Jow” - “Nej” - “Jow” osv.
Far fortalte, at der var kastet flyveblade ned: ‘OPRÅB til det danske
folk. Værnemagten vil beskytte Danmark! Så tag det roligt!
Var indholdet forfattet på dansk _ —- men samtidigt rullede tysk militær over grænserne - mødte kun lidt modstand - - hvilket kostede menneskeliv - - det vidste vi intet om , men op ad dagen tog larmen fra fly ,
som strøg meget lavt over landskabet , og på landevejen mod Holstebro,
rullede militærkøretøjer , som vi aldrig havde set mage til , af sted med
stor larm ! !
Min bror og jeg blev sendt ud i haven for at sortere kartofler Vi kunne
se flyene ganske tydeligt med hagekors på stellet og piloten.
Vi syntes at det var spændende - men også farligt — og uhyggeligt !
Og så kastede vi de rådne kartofler efter flyene - - og følte os modige ! !
Vi fulgte vor søster på vej til Lemvig. Vejen var fyldt med tanks - jeeps koloner af marcherende soldater som trampede taktfaste i asfalten og af
og til brød ud i sang - - - så vi følte os små og lidt bange! - - Det var
svært at vinke farvel midt i al det virvar af indtryk ! !
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Så begyndte hverdagene - - - Skolen skulle passes - - - arbejde skulle
passes !
Masse af Opråb. Påbud. Forbud: Mørklægnlng - - Alle vinduer - små og
store — cykellygter — billygter — gadelygter (der var ikke mange der
havde bil)
Først under besættelsen var det sommer, da mærkedes det ikke så meget, men da efterår og vinter satte ind var Danmark mørklagt, så det
kunne være svært at finde vej, hvis ikke man var stedkendt!
Desuden blev krigsvintrene MEGET koldere. 28 - —- 30 c sne i store
mængder ! Varemangel Rationering. Mangel på brændsel Brunkul, som
lugtede, tørv, som svinede. !!! dagligdagen var blevet besværlig - _Men Fællesskabet trivedes ! ! Fællessang trivedes (ikke hver for sig)
gerne så mange som muligt ! Alsang hed det den gang! ! Stå Opsang
hedder det nu - - og man synger ned fra altaner og åbne døre! !
Under Værnemagten var meget andet forbudt !
Niels Ebbesen , et skuespil af Kaj Munk var forbudt. Det lignede for
meget besættelsen ! Men modstanden begyndte at vokse - i det skjulte !
Værnemager var et skældsord ! Alt hvad der i dag “værne” foran er positivt
Men det kalder på erindringen i mit sind, og får mig til at skrive dette
indlæg, også for at udtrykke glæde og taknemmelighed over for alle der
yder så meget for at værne om andre ! !
Ellen Henriksen.

Nedtoning
Da vi stadig højst må samles 10 mennesker, kan man her i maj måned
ikke fysisk opleve Nedtoning d. 6. maj i Idom kirke, men vi optager
koncerten på forhånd, så den kan høres på kirkens hjemmeside fra denne dato.
Kirkens organist, Karen Margrethe Madsen, spiller på orglet den obligatoriske halve time, og på programmet er både Händel, Bach og Mendelssohn.
Musikken kan være med til at indgyde håb i en tid med megen usikkerhed og forhåbentlig aflede tankerne, så man for en tid kan finde ro og
fred.
7
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Idom-Råsted Borgerforening
Uddeling af vindmøllemidler forår 2020
Borgerforeningen har denne gang modtaget 5 ansøgninger til et samlet beløb på 97.629, kr. Der er uddelt i alt 89.579, - kr. i denne omgang. Projekterne er meget forskellige og
bidrager alle til Idom-Råsted.
Bestyrelsen har vurderet ansøgningerne jf. vedtægterne, men i lige så høj grad haft fokus
på overskriften for vores Visionsplan ’’Fra hver har sit eget, til sammen har vi meget’’.
Visionsplanen ligger op til fællesskaber, fællesskabelse, fællestanke og fælleskultur og på
hvordan vi i endnu højere grad kan udvikle disse. Alle 5 ansøgninger går rigtig godt i tråd
med Visionsplanen.
Alle ansøgninger kan læses på Borgerforeningen hjemmeside
Bestyrelsen har jf. vedtægterne vurderet ansøgningerne og i det følgende kan der læses en
kort begrundelse for tildelingen.
Næste ansøgningsfrist: 31. oktober 2020 (90.000 kr.)
Menighedsrådet og foredragsforeningen.
Ansøgt beløb: 30.000, - kr.
Ansøger om tilskud til indkøb af et kvalitetsklaver til PLEXUS Idom-Råsted. Klaveret skal
erstatte eksisterende klaver som er ’’en arv’’ fra det gamle forsamlingshus i Idom.
Eksisterende klaver lever ikke op til den minimumsstandard, professionelle musikere har,
for at ville/kunne benytte det i forbindelse med optræden. Et nyt kvalitets-klaver åbner
derfor mulighed for at både det lokal foreningsliv og andre brugere af centret kan afvikle
musikalske arrangementer. Eks. Ensemble MidtVest, Den danske salme duo, diverse jazz
ensembler m.fl.
Et nyt klaver koster langt mere end det ansøgte beløb og Foredragsforeningen m.fl. vil
derfor bruge et evt. tilsagn som løftestang for øvrige ansøgninger.
Bestyrelsen har besluttet at tildele det fulde beløb på 30.000 kr.
Projektet lever i høj grad op til dyrkelse af fællesskaber og kan/vil i fremtiden forbedre
musikoplevelsen samt bidrage til kulturskabelse og nye spændende arrangementer. Bestyrelsen lægger stor vægt på tanken og tilgangen i ansøgningen om, at bruge møllemidlerne
som løftestang for hjemsøgning af yderligere midler i projekter.
Foredragsforeningen
Ansøgt beløb: 23.000.- kr.
Ansøger om midler til indkøb af 75 stk. højskolesangbøger. Eksisterende sangbøger er
udlånt af Højskoleforeningen og foreningen ønsker derfor at indkøbe sine egne.
Højskolesangbøgerne bruges flittigt i mange forskellige sammenhæng i både PLEXUS og
af Pensionistklubben og Foredragsforeningen. Sangbøgerne kan være med til at sikre, at
der fortsat kan synges ved forskellige arrangementer i Idom-Råsted.
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Borgerforeningen har derfor besluttet at tildele et beløb på 19.000 kr.
Foredragsforeningen kan selv afgøre, hvordan den sidste del skal finansieres, eller om man
vil reducere i budgettet. Sangbøgerne kan være med til at sikre, at der fortsat kan synges
ved forskellige arrangementer i Idom-Råsted.
PLEXUS Musikklub
Ansøgt beløb: 29.929, - kr.
Musikklubben søger om penge til indkøb af eget lydanlæg.
PLEXUS Musikklub har eksisteret i godt fem år og har det sidste år været en selvstændig
forening. Målet er at bidrage til lokalsamfundet med musikalske aktiviteter for både børn
og voksne samt at støtte op om PLEXUS, der får en indtægt i form af salleje, mad og barsalg. Det sidste år har Musikklubben afholdt syv koncerter for voksne og tre for familier og
det er denne skabelon, de vil fortsætte med. Derudover vil der blive afholdt et vist antal
aktiviteter med musikerne forud for koncerterne på tværs af foreningslivet og institutioner i
Idom og Råsted samt et nyt tiltag, de kalder pop-up koncerter, hvor der vil blive afholdt
koncerter rundt om i lokalområdet i private stuer / garager / haver med videre. Dermed
bliver musikken noget der binder os sammen og berører bredt.
Et eget anlæg vil lette arbejdspresset og usikkerheden til koncerterne, dernæst vil der kunne oplæres en gruppe frivillige i opsætning og brugen af anlægget da anlægget vil være det
samme til alle koncerterne.
Bestyrelsen har besluttet at tildele det fulde beløb på 29.929 kr.
Bestyrelsen har lagt vægt på at ansøgningen i høj grad lever op til kriterierne, samt i høj
grad bidrager til fællesskab, kulturskabelse og fælles kulturoplevelser.
Musikklubben har på 5 år opnået meget og er ligeledes blevet en fast del af Idom-Råsted.
Borgerforeningen ser frem til mange spændende koncerter for både børn og voksne.
Laksefiskeri-gruppen
Ansøgt beløb: 7.200, - kr.
Ansøger om midler til indkøb af terrasse-cafesæt til fiskehytterne ved Plexus.
Gruppen modtog i sidste runde midler til etablering af terrasser og nye trapper ved fiskehytterne. Gruppen har netop færdig gjort dette projekt og søger derfor om midler til indkøbet. Alle opfordres til at slå vejen forbi og nyde det flotte resultat.
Bestyrelsen har ikke tildelt midler i denne omgang.
Landsbylaboratoriet
Ansøgt beløb: 7.500, - kr.
Ansøger om midler til opstart af dans og musikundervisning.
Et tilbud til SFO-børn fra Idom-Råsted - Med udgangspunkt i musikkens uendelig mange
facetter vil de udvikle børnenes musikalske ordforråd samtidig med, at de dygtiggøre dem i
smidighed og rytme. Mennesket har alle dage bevæget sig til musik og på den måde, fået
smidighed og rytme ind i kroppen, ved hjælp af musikken.
Med dans og bevægelse som redskab vil Landsbylaboratoriet introducerer børnene til en
bred vifte af musikalske stilarter (klassisk, jazz, salsa, tango, vals, pop, rap og mange flere)
og på den måde udvide børnenes musikalske horisont og forståelse af verden. Børnene vil
lære at kende forskel på musikstilarterne og kunne bryde musikken ned ved at forstå̊ de
forskellige rytmer som
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hver musik indeholder. En viden, en smidighed, og en rytmeforståelse, som de kan tage
med sig og bruge resten af deres liv.
Bestyrelsen har besluttet at tildele det fulde beløb på 7500 kr. (+ 3150, - kr.)
Projektet og initiativet er endnu en udvidelse og et tilbud fra Landsbylaboratoriets side.
Initiativet bidrager til, at børn i Idom-Råsted får mulighed for fordybelse i både musikforståelse og dans og fremmer dermed fællesskab og kulturskabelse og derfor bakker bestyrelsen op om ansøgningen.
Dog vil bestyrelsen henstille til, at projektet afvikles i samarbejde med Idom-Råsted
Idrætsforening, således der kan søges lokaletilskud hjem til projektet. Dette vil fordyre
projektet med omkring 3150 kr., som bestyrelsen hermed giver tilsagn om at ville tildele
ekstra.
Bestyrelsen for Idom-Råsted Borgerforening.

Pop Up butik i PLEXUS
Køb dit kød lokalt – et MÆMA tiltag
Vi havde planlagt at starte pop up butikken i PLEXUS op i maj-juni måned.
De første varer i butikken skulle være salg af hele eller halve lam fra Jørgen
Blazejewicz.
Også det sætter corona-nedlukningen nu en stopper for.
I skrivende stund er det uvist hvad vi må om 2 uger
og PLEXUS har meget andet at se til, hvis der åbnes op for konfirmationer, bryllupper og andre festligheder inden længe.
Derfor venter vi med at lancere pop up butikken til
fremtiden er lidt mere forudsigelig.

Har du gode idéer til hvad vi kan forhandle eller har du lyst til at være aktiv
omkring pop up butikken, så kontakt visionskoordinator Helle Niewald, på
kontakt@maema.dk eller på 61 71 02 67
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KIRKEBLAD

Maj

Idom-Råsted Sogn

65. årg. 2020

Danmark, og dermed også Idom-Råsted Sogn er
stadig ramt af Corona Virus og hvad det medfører af begrænsninger i færden, arbejde, og mulighed for at samles.
Frem til og med d. 10. maj er alle gudstjenester aflyst.
Hvad der herefter vil ske ved vi ikke i skrivende stund.
Derfor skal gudstjenester og arrangementer i kalenderen
tages med forbehold.
Vi vil opdatere kirkens hjemmeside, og lave opslag på
kirkens Facebook side, hvis der sker ændringer til
kalenderen i dette blad.

Link til onlinegudstjenester:
www.holstebrokirke.dk/nyheder/online-gudstjeneste
www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk/
www.idomraastedkirker.dk
www.facebook.com/idom.raasted.kirker
www.viborgstift.dk
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Siden sidst
Vores præst, Rasmus, er stadig sygemeldt, derfor er det undertegnede, i samarbejde med det øvrige menighedsråd og personale der skriver kirkebladet for maj.
Provsten har i samarbejde med Rasmus fundet en løsning for
konfirmandundervisning. Gudstjenester forrettes af afløsere.
Alle gudstjenester og arrangementer skal tages med forbehold
for, hvilke tiltag der måtte komme fra myndigheder og regering i
forbindelse med Corona Virus.
Menighedsrådsvalg 2020 er også ramt af udsættelser.
Orienteringsmødet der skulle afholdes tirsdag d. 12. maj er
flyttet til tirsdag d. 9. juni. Valgforsamling er stadig tirsdag d.
15. september. Begge møder afholdes i Plexus kl. 19.00.
Menighedsrådet skal, efter sognesammenlægningen, bestå af 5
valgte medlemmer. Yderligere information ved Inge-Lise
Smedsgaard Troelsen eller undertegnede.
Idom-Råsted Menighedsråd
Kim C. Thomsen - Formand

Nedtoning

Litteraturkreds

Onsdag d. 6. maj kl. 17.00

Tirsdag den 5. maj
Kl. 19.00
Aflyst i konfirmandhuset.
Afholdes i privat regi.

Udsendes online på
www.idomraastedkirker.dk
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Nadversalme i maj måned er 756 af K.L. Aastrup.
Nu gløder øst i morgenskær, og dagen bryder frem.
Ingen ved endnu, om vi får lov at bruge kirken til gudstjenester i maj,
men jeg håber, at salmens første linjer i løbet af denne måned vil give
mening, og at vi kan se en vej og et håb for os alle.
Nu gløder øst i morgenskær,
og dagen bryder frem.
Min sjæl, med himlens fuglehær
din Herres pris istem!
Han førte mig af mørket ud
og kaldte sig min Gud.

Den sol, der lyser til mig ned,
har han på himlen tændt;
og regnen til mit urtebed
har han af skyen sendt.
De muntre blomsters farvespil
blev af hans vilje til.

Han kendte mig fra moderskød
og fulgte mine år;
han under mig i dag mit brød
og signer mine kår.
Jeg finder ikke tid og sted,
hvor han er ikke med.

Alt, hvad jeg synder mod hans bud
han forud har forladt;
og hvor jeg ej véd vejen ud,
har han mig håbet sat.
Hver dag skal jeg oplives ved
hans faderkærlighed.

Ja, pris og ære over alt
for nåden, alt for stor:
»Mit barn« har han mig synder
kaldt
og står ved sine ord.
Da må min sjæl vel bryde ud
i sang for lysets Gud.

Her er trøst at hente, ikke mindst i vers 4, hvor der står
”og hvor jeg ej véd vejen ud, har han mig håbet sat”
I den sidste tid, hvor vi har kunnet synge morgensang med Philipp Faber, har mange erkendt sangens styrke og fællesskabsfølelse, og forhåbentlig kan vi snart med fuld overbevisning synge salmens sidste linjer
”Da må min sjæl vel bryde ud i sang for lysets Gud”
Salmens melodi er tysk og skrevet i 1672, og selv om den står i mol, har
den en vis lethed og samtidig en tyngde, som passer fint til indholdet.
Organist Karen Magrethe Madsen
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Kirkekalender
Idom-Råsted
Bemærk alle datoer herunder skal tages med forbehold for evt. aflysning
Gudstjenester kan evt. ses online—se link på forside i kirkebladet.

Idom

Råsted

03. maj

Gudstjeneste

3. s. e. påske

10:00 Aflyst

06. maj

Nedtoning

Sendes online

17.00

08. maj

Konfirmation

Bededag

10.00 Aflyst

10. maj

Gudstjeneste

4. s. e. påske

Aflyst

17. maj

Gudstjeneste

5. s. e. påske

10.30

21. maj

Gudstjeneste

Kr. himmelfart. 10.00

24. maj

Gudstjeneste

6. s. e. påske

31. maj

Gudstjeneste

Pinsedag

01. juni

Gudstjeneste 2. pinsedag ved musikteatret kl. 10.30

07. juni

Gudstjeneste

09. juni

Orienteringsmøde menighedsrådsvalg kl. 19.00 i Plexus

14 juni

Konfirmation

Trinitatis

10.00

09.00
10.00

10.00.

10.00

Sognepræst
Rasmus V. Christensen,
Idom Kirkevej 55
9748 5024 / 2635 5024
rvc@km.dk
Mandag er fridag.

MR-formand
Kim C. Thomsen
Kofeltvej 4, Idom
2623 2687
kirke@kct.dk

Organist
Karen M. Madsen,
Estrupvej 3, Idom
2543 9001
musikaren@retryg.dk

Afløserpræster,
Måbjerg-Ellebæk
Karen-Ingeborg Jacobsen
9742 2949, kija@km.dk
Martin B. Christensen
9741 1862, mbc@km.dk
Christian O. Wegeberg
2325 4590, cow@km.dk

Kirkeværge
Kathrine F. Andersen
Nymøllevej 4, Råsted
9748 5285 / 5057 7670
t.fonager@mail.dk

Graver
Anette R. Christensen
Estrupvej 28, Idom
6170 5983
idom-raasted@hotmail.com
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Nyt lokalt firma
Nature Mind - en ny virksomhed har set dagens lys i Idom
Vi er seks lokale kvinder som har startet Nature Mind. Siden efteråret har vi
udviklet på en kursusplatform, hvor vi kan arbejde med afstresning i naturen.
Vi ønsker at bruge naturen som ramme til at opnå ro, nærvær og afstresning
gennem mindfulness, yoga, nedtoningsmusik og forskellige kreative udfoldelser. Vi laver forskellige typer af arrangementer lige fra yogaworkshops til flere
dages kurser for både private og virksomheder.
Vi er et stærkt team med forskellige kompetence inde for
stress og afstresning. Vores tilgang til afstresning i naturen er evidens baseret. Når vi afholder kurser, laver vi et
unikt afvekslende program.
Nature Mind holdet består af Helle Niewald – viden om stress, Karen Margrethe Madsen - nedtoningsmusik, Tina Salquist - yoga, Tal Kita – yoga og qi
gong og Henriette Futtrup Jakobsen – afspænding og Anne-Mette Svarre Byrialsen – mindfulness.
Vi har stillet et stort grønt 50 m2 telt op. Når man tager
grusvejen fra kirken op mod Akela-Hytten vil man kunne se
teltet inde mellem træerne på højre side af vejen. Vi er som
udgangspunkt udendørs, men hvis vejret driller, kan vi lave
vores aktiviteter i teltet.
Hvis du har lyst til at være med, så afholder vi yogaworkshops den 2/5 og 9/5
fra kl 10.00 – 12.30, hvor vi vil lave 30 minutters mindfulness og 1,5 times
grøn yoga i naturen. Vi slutter workshoppen af med en let frokost i det grønne.
Deltagerantallet er på max 8. Vi har et kæmpe område at være i, så vi kan holde afstand, men stadig mødes og være aktive sammen. Det koster 400 kr. at
deltage.
Flere kurser er datosat, så tjek vores hjemmeside naturemind.dk, hvor du kan finde vores programmer.
Du kan også følge os på facebook, hvor vi vil inspirere
med yogavideoer, meditationer samt nyheder indenfor
afstresning i naturen.
Spørg os endelig, hvis I vil vide mere om projektet eller måske tænker I, at I
kunne bruge os i en sammenhæng, så tøv ikke med at kontakte os, for vi er
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meget fleksible og laver gerne arrangementer tilpasset til det, du har brug for.
Hvis du vil vide mere eller melde dig til grøn yogaworkshop, så skriv til:
kontakt@naturemind.dk
De bedste hilsner
Helle og Anne-Mette

Idom biennalen
Idom Biennalen 2020 i slutningen af juni.
Nu med anstand og afstand.
Ærede borgere i Idom og Råsted.
Som mange allerede sikkert har læst er Holstebro festuge på grund af forbuddet mod at forsamles, blevet flyttet til juni 2021.
Derfor har Landsby Laboratoriet også besluttet sig for at flytte Idom Biennalen til juni 2021.
MEN! Da vores motto i Idom - Råsted jo netop er at gå den lige vej med skæve
ideer, er vi allerede i fuld sving med at planlægge vores Corona udgave af
Idom Biennalen 2020, som vil løbe af stablen i den sidste halvdel af juni.
Det bliver uden vores varemærke Halmcolosseum,
som jo netop indbyder til at sidde tæt sammen. Men
vi planlægger at gennemføre flere af arrangementerne som pop-up på Idom-Råsteds gader, veje og marker.
Her vil i fra jeres gadedør eller på den åbne mark og i
behørig afstand kunne opleve hestene, sangerne, Cirkusskole børnene, musikerne eller flamencodanseren
når de kommer forbi netop jeres mark eller gadedør.
Derfor hold øje med det næste nummer af Kontakt
hvor vi vil offentliggøre programmet for denne specialudgave af Idom Biennalen 2020.
Mange hilsner Landsby Laboratoriet.
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Fælles-skaber-kultur
En kunstner er flyttet til byen og vi forsøger at finde midler
til et kunstværk, som skal illustrere fælles-skaber-kulturen i Idom-Råsted.
Kunstværket skal være en hyldest til fællesskabet. Det skal vise, at vi er forskellige. Det skal illustrere mangfoldigheden. Det skal understrege livskraften
og kontinuiteten i lokalsamfundet. At ”slægt følger slægters gang”. Og det
skal portrættere borgere anno 2020.
Kunstværket skal vise 30 ansigter af lokale borgere,
børn, voksne, gamle som på hver sin måde fortæller
noget om lokalsamfundet og de mennesker, der binder det sammen. Det skal vise den mangfoldighed og
forskellighed, som skaber et kreativt og udviklende
lokalsamfund og som binder lokalsamfundet sammen.
Men ansigterne skal også afspejle, de historier, de udtryk og nuancer, som en
nylig tilflyttet borger med en anden etnisk og kulturel baggrund får øje på i
lokalsamfundet.
Kunstværket skal bestå af 30 enkelt-billeder på 30 x 40 cm, som sat sammen
bliver til et kunstværk på 90 cm x 400 cm. 10 billeder af børn, 10 billeder af
voksne, 10 billeder af ældre, som både viser og fortæller historien om det enkelte menneske og som, placeret i en helhed med de øvrige træsnit, fortæller
historien om det fællesskab, som det enkelte menneske er en del af. Ansigterne skal således afspejle forskelligheden i lokalsamfundet – ikke kun i alder og
køn, men også i erhverv, kultur, livsanskuelse.
Det skal være en historie-fortælling om Idom-Råsted. Det skal
mange år frem være en dokumentation om en tid der var, om
borgere der var og om borgere, der har forandret sig.
Det er planen, at lokalområdets borgere skal engageres i kunstværkets tilblivelse. Samir udvælger dem, der skal portrætteres
og en del af arbejdet vil foregå i Plexus. Nogle gange i forbindelse med spis-sammen, så vi kan følge med i skabelsen af værket.
Kunstneren er Samir Edo, som kom til Danmark fra Syrien i 2013. Nu bor han
med sin kone Christina og deres datter Anne Sofia på Kofeltvej. Samir er uddannet indenfor grafik i sit hjemland og er nu i gang med uddannelsen til automatiktekniker.
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Samir er på samme tid en moderne og klassisk kunstner. Han bruger en gammel kinesisk teknik, hvor man ved hjælp af træsnit trykker på papir som reference. Men i stedet for at vise et trykt resultat på papir vælger han at præsentere matricen for på den måde at kommunikere direkte med det rå materiale.
Han har derfor sin helt egen teknik og tilgang til træfladen. Det kunstneriske
produkt er en ciselering af lige og indgraverede linjer, som giver bevægelse til
det billede, som er gemt i træet.
Med venlig hilsen
Fundraiserudvalget, Idom-Råsted Borgerforening og bestyrelsen for PLEXUS
Idom-Råsted

Dele-køkkenhave
På Borgermødet den 25. februar blev det foreslået, at lave en fælles køkkenhave for interesserede.
Siden er 14 familier/par gået sammen om projektet og
de første kartofler og løg er kommet op, så der er udsigt til hjemmeavlede kartofler inden 1. juni.
Ud over at være et sundt og bæredygtigt madprojekt
og en god måde at lære om dyrkning på, var tanken
også, at det skulle være et hyggefællesskab.
Det er selvsagt begrænset hvor meget hyggeligt fællesskab der er kommet ud af det – endnu!
Vi arbejder max. 3 i køkkenhaven ad gangen. Alligevel er det tydeligt, at vi er mange fælles om det, for
der er sket en stor udvikling i haven, for hver gang man kommer forbi.
Vi håber på, at vi kan lave en udflugt for alle interesserede i løbet af sommeren og glæder os til at så mere, luge og høste i fællesskab. Også selvom det bliver hver for sig.
Kontakt Helle Kampp hvis du vil høre mere. Mail: bov@mail.dk eller tlf. 24 66
19 79
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Nyt fra IRIF
Ministerrokade i vores lokale ”Ministerum for idræt og motion”
Ny formand for hovedbestyrelsen
Idrætsforeningen skifter formand. Det bliver den hidtidige næstformand, Helle Madsen, der nu overtager posten efter Helle Niewald. Helle Madsen har i
mange år været formand i håndboldafdelingen, og lagt et kæmpearbejde der.
Stor TAK for det! Vi er i hovedbestyrelsen rigtigt glade for vores nye formand!
Og håndbold har fundet en afløser for Helle M. Ny formand er Mette Armose
Madsen. Velkommen til Mette.
Ny kasserer i hovedbestyrelsen
Ole toft har i mange år været kasserer i hovedbestyrelsen. Han var på valg i
år og ønskede ikke genvalg. Den post overtages nu af Henriette Kappel. Henriette kom fra kassererposten i gymnastik. Tak for den store indsats her! Louiza Bøggild Rasmussen overtager kassererhvervet. Velkommen til dig!
Ny kasserer i IRIFs Støtteforening
Per Lauridsen har haft kassererposten i støtteforeningen siden den blev stiftet. Stor tak for den indsats! Den post overtager Ole Toft nu.
Du kan læse mere om IRIF og se hvem der sidder i
afdelingsbestyrelserne for de enkelte udvalg på
Idom-Råsteds hjemmeside.

Lejlighed til leje på Idom Åvej 2B, 7500 Holstebro
101m2, 3 værelses lejlighed i det gamle Forsamlingshus i Idom. Der er 2 værelser, stue, køkken alrum og parkeringspladser udenfor lejligheden samt fælles
kælderrum.
Husleje : kr. 4.900/ måned + kr. 1.100 for
a.conto varme og vand
Overtagelsesdato : fra 1. april, 2020
Henvendelse til : Benny Kristensen på mobil 9392 5263 eller på mail :
ketty.hogild@hotmail.com
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Kontingent til IRIF i Coronatiden
Ingen af os har ønsket en pause og de fleste
af os har savnet at være sammen og at være
fysisk aktive.
Men idrætsforeningen har stadig faste udgifter til bl.a. halleje, medlemskaber af
idrætsorganisationer og udstyr der bruges
i hele sæsonen.
Vi håber derfor på alles forståelse for, at vi fastholder kontingentbetalingen på trods af denne ufrivillige pause fra sport og motion.
Holstebro Kommune har besluttet at fastholde alle tilskud til idrætsforeninger og selvejende idrætshaller i perioden, hvor Corona-krisen
har lukket foreninger og faciliteter. Men det tilbud gælder kun under
forudsætning af, at vi også fastholder vores opkrævning af kontingenter.
Det betyder at udbetaling af lokale- og medlemstilskud fastholdes,
selvom hal og fitness har været lukket. Herved sikres det at både hallen og idrætsforeningen har sikret sin grundfinansiering.
Kommunen fastholder sit tilskud under forudsætning af at:

Foreningerne fastholder at medlemmerne betaler kontingent. Det
vil sige, at foreningerne heller ikke skal refundere allerede indbetalte kontingenter som følge af nedlukningen.

Idrætshallerne fastfryser bookingerne og opkræver betaling for
de sæsonbookinger, der var booket før krisen indfandt sig.
Foreningerne betaler for de bookinger, der var booket før krisen.
Det vil sige, at når Holstebro Kommune fastholder tilskud under perioden, så forudsætter det, at vi gør det samme, som vi plejer at gøre.
Og mister vi tilskuddene fra kommunen risikerer vi at måtte lukke for
nogle aktiviteter.
Vi glæder os til at komme i gang igen!
Mange sportslige hilsner
Idom-Råsted Idrætsforening
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Dele-Bank
På det seneste borgermøde var der mulighed for at skrive ting på
listen, som man stiller til rådighed for andre. Ting vi ejer og som
andre derfor ikke behøver eje – fordi de kan låne/leje det. Mangler
du lige noget af ovenstående i en kortere periode, så henvend dig
til ejeren.
På den måde sparer vi hver især. Og vi sparer miljøet for produktion, transport og destruktion af meget udstyr og vi oplever hvordan vi i hverdagen kan hjælpe hinanden.
Når Plexus åbner igen, vil der også være ting dér, der kan lånes
eller lejes. Det kommer der mere om senere.

Sankt Hans Bål
Da det ikke vides, om det bliver muligt at afholde Skt, Hans bål i år
pga. myndighedernes forbud mod større forsamlinger, vil det ikke være
muligt at køre haveaffald op på den gamle sportsplads. I næste nummer af Kontakt vil der blive mere om et evt. Skt. Hans arrangement og
bål
Borgerforeningen
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Idom-Råsted plakaten
Som medlem af Idom-Råsted Borgerforening får man den lokale plakat. Hvis
du overvejer indramning kan vi oplyse, at plakaten er 42,6 x 30,2 cm, dvs. A3.
Gennem borgerforeningen kan der bestilles indramning ved Gunnars Glas,
Holstebro. Plakaterne afleveres direkte af foreningen til indramning så de
bliver optimale.
Priser:
Pris på ramme med alm glas uden limning – 265,00
Pris på ramme med alm glas og limning – 295,00
Pris på ramme med refleksfrit glas uden limning – 287,00
Pris på ramme med refleksfrit glas og limning - 317,00
Alle priser er inklusiv moms. Indramningen er som
standart i sort aluramme, vil man hellere have grå,
er det samme pris.
Bestil direkte ved Susanne Bang Nielsen via tlf./SMS på 22430640 eller mail:
susanne.bang@live.com.

Kalender
Maj:
6. maj

Nedtoning. Kan høres på kirkens hjemmeside

?

Udlevering af Idom-Råsted plakat. Hold øje med
borgerforeningens facebook side og Idom-Råsteds
hjemmeside for endelig dato.

Juni:
3. juni

Nedtoning

14. juni

Konfirmation 30. maj

15. maj - ?

Idom Biennalen - Corona udgave
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