
  

 KONTAKT 
Idom-Råsted 

November 2021 
www.idom-raasted.dk 

 

Hjælp søges 
 

Idom-Råsted har en velfungerende hjemme-

side takket være en stor indsats, gennem 

mange år, af den nuværende webmaster. 
 

Men nu er der brug for nye kræfter, der har 

mod på at overtage opgaven med at vedlige-

holde hjemmesiden og holde den opdateret. 
 

Hvis vi også fremover skal have en fælles 

hjemmeside, hvor vi kan slå store og små 

begivenheder op, er det nødvendigt at finde 

en ny webmaster. 
 

Facebook er meget godt, men vi har også 

brug for hjemmesiden til de mere faste op-

lysninger og opslag. Så vi skal have fundet 

en afløser nu. 
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Nr. 10         November 2021          44. årg. 
 

 

Side 
Forsiden 

5 

7 

8-9 

11 

13 

14 

14 

15-18 

19 

20 

21 

23 

25 

29 

31 

31 

Bagsiden 

 

 

 
Webmaster søges 

En opfordring 

Nedtoning 

PLEXUS Musikklub 

Vin og yoga 

Juletræsfest 

Idom-Råsted Pensionistklub 

IRIF Håndbold 

Kirkebladet 

Spejdernes julemarked 

Chauffører søges til ”Middag på farten” 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Gæster til ”Middag på farten” 

Borgermøde 

Fundraiserudvalg.. hva’ nu? 

Mortensaften 

Julekoncert 

Kalender 

Deadline for november nummeret  

er d. 15. november 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 

OBS!: For at sikre levering af Kontakt inden d. 1. er dead-

line flyttet til d. 15. november!  



4 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Kommunalvalg 2021 - Blå, rød eller lokal? 
 
Den 16.november er der kommunalvalg og lige nu prydes lygtepælene af ivrige kandidater med 

store visioner, valgløfter, grønnere græs på den anden side og træer der vokser ind i himlen - alt 

sammen spændende at følge med i og en vigtig del af vores demokrati. 

 

For 4 år siden hang jeg der selv, jeg havde selv store visioner og jeg håbede selv på at blive en del 

af Byrådet og nærdemokratiet i Holstebro Kommune. Sådan gik det ikke. 

 

Ved sidste valg havde vi 4 lokale kandidater i Idom-Råsted, de 4 kandidater havde det tilfælles, at 

de alle ville kæmpe for Idom-Råsted. Men med 4 lokale kandidater følger desværre også stemme-

spredning.  

 

Ved sidste valg blev stemmerne spredt og dermed spildt, set med lokale øjne. Stemmespredning 

betød, at Idom-Råsted ikke fik nogen repræsentant i Byrådet. 

 

Jeg håber inderligt vi denne gang kan stå sammen om én kandidat, og herved få en ’’Idom-Råsted

-stemme’’ ind i byrådet, En stemme der kan gøre Idom-Råsted endnu tydeligere på Kommunekor-

tet og en stemme der gør os modstandsdygtige overfor fremtidige udfordringer, og i det hele taget 

en stemme der kan give os de bedste betingelser som landsbyer. 

 

Jeg vil derfor opfordre alle Idom-Råsted borgere til at lægge partifarverne på hylden og gå til 

valget den 16. november med den overbevisning, at en stemme på Dennis Thiesen er en stemme 

på Idom-Råsted. 

 

Farver er når det kommer til stykket blot farver - det interessante opstår når de blandes.  

 
 

Annemette G. Andersen  
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Nedtoning 

Så det igen tid til nedtoning i Idom kirke d. 3. november kl. 17.00. 

 

Vores organist vil denne gang spille musik fra film, bl.a. Romeo og Ju-

lie, Gladiator, og selvfølgelig glemmer hun ikke den danske komponist 

Bent Fabricius-Bjerre som har skrevet musik til rigtig mange film. 

 

Det ganske gratis og alle er velkomne. 

 

HUSK det personlige       den 16. november. 
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Nyt fra PLEXUS Musikklub 
I skrivende stund hyler blæsten udenfor, og regnen pisker mod ruden. 

Det er blevet efterår og dermed højsæson for at gemme sig under dynen 

eller hygge med indendørs sysler.  

Vi har to af sådanne sysler tilbage på programmet, der ikke kan andet, 

end at bringe varmen tilbage i kroppen og humøret i top. For hvad er 

bedre at lune sig på end godt selskab og fed musik? Det er folkemusik 

der er på programmet -først irsk og så nordisk. 

 

11. november  The Jeremiahs - PLEXUS 

 

The Jeremiahs er et af de mest opløftende bands, der er vokset frem 

af Dublins folkemusikmiljø i mange år. Bandet blander traditionelle og 

nye toner og har gennem dette skabt deres helt egen "storbyfolk". De 

blev dannet i 2013 og har siden da haft travlt med at turnere rundt i 

Irland, Europa og USA hvor de både spiller på store festivaler og spille-

steder men også intime koncerter på pubber – som til en ægte irsk ses-

sion. Bandet tæller Joe Gibney – sang og tin whistle, James Ryan – gui-

tar og bouzouki, Jean Christoph Moren – violin og mandola og Julien 

Bruneteau – Fløjte.  
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Det er et band der når ud over scenekanten med musikalsk overskud og 

spilleglæde og nu kommer de til Idom!  

Til at skabe den rette stemning, disker Idom Whiskeylaug op med læk-

kerier  

www.thejeremiahs.ie 

 

16 december Floating Sofa quartet og Mia Guldhammer - Plexus 

 

Nordisk folkemusik i ordets bogstavelige forstand – et sammenkog af 

det bedste fra Sverige, Finland og Danmark. Musikken har solidt fod-

fæste i den nordiske folkemusiktradition og bandet spiller både traditio-

nelle musikstykker fra deres respektive hjemlande men også egne kom-

positioner. Floating Sofa Quartet er hovedsageligt instrumental musik 

– men de fire dygtige musikere forstår at ”tale” gennem deres instru-

menter så publikum bliver taget med på en rejse til dybe skove, brusen-

de floder og forrevne kyster -krydret med den varme lyd af håndspillede 

instrumenter og friskbrygget kaffe.  

 

Med sig har de sangerinden Mia Guldhammer, der er en erfaren dame, 

der har sunget sammen med mange anerkendte musikere på den dan-

ske folkemusikscene. Mia krydrer Floating Sofa Quartets kompositio-

ner med gamle nordiske viser. Det er energi, spilleglæde, smukke viser 

og nærvær ud over det sædvanlige. 

www.floatingsofaquartet.com 

 

Begge koncerter er i PLEXUS Idom-Råsted og starter kl. 19.30. 

Dørene åbner kl 18.00, hvor der er mulighed for at spise inden 

koncerten. Billetter kan købes her https://plexus-musikklub.dk/ 

http://www.thejeremiahs.ie
http://www.floatingsofaquartet.com
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Vin og yoga 

Er du vild med både vin og yoga, eller blot kan lide at bevæge kroppen, så har 

vi det helt perfekte arrangement til dig! (- og man behøver ikke være smidig). 

 

Fredag d. 12. november har du mulighed for at nyde begge dele  

i halvanden time, i selskab med andre skønne mennesker,  

og måske dine venner. 
 

Tina Salquist som er uddannet yoga instruktør vil guide dig igennem 6 forskel-

lige yoga sekvenser, som ALLE kan være med til! 

Mellem hver sekvens vil en sand vinkender fra Estate Wine Holstebro tage dig 

igennem en vinoplevelse, som sammen med Yoga sekvensen vil give en oplevel-

se du næppe kan finde andre steder. 

 

Denne aften får du mulighed for at smage på: 

- 1 glas mousserende vin 

- 2 forskellige slags hvidvin 

- 2 forskellige slags rødvin 

- 1 glas portvin 

 

Efter arrangementet er der mulighed for, at købe de vine der er blevet fremvist 

til en fornuftig pris. 

 

Pris på dette arrangement: 249,- 

Tilmelding sker via Mobilepay til følgende nummer: 

3355WM, Idom-Råsted Idrætsforening. 

Her skal du blot notere VY samt navn og efternavn. 

 

 

Grundet Corona skal der  

medbringes egen måtte. 

 

Vi efterlever selvfølgelig de  

Corona restriktioner der må være. 

 

Der skal medbringes et gyldigt  

Corona pas. 
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Juletræsfest  
fredag 17 december 16.00 til ca. 18.00 

for alle i Idom- Råsted  

 

Idom- Råsted Idrætsforening afholder i år juletræsfest  

 

fredag 17. december. 

Så sæt allerede nu x i kalenderen til et par hyggelige 

timer med julestemning, juletræsdans og julemand.  

Nærmere information følger i december. 
 

Med venlig hilsen Idom-Råsted Idrætsforening  
 

(Tilmelding først i december på mobil 51368490 eller 

på mail nicolaisenfamilien@gmail.com.  

Evt. også på Facebook under vores opslag  
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Idom-Råsted Pensionistklub 

Hjemmestævner håndbold 

November: 
 

Torsdag d. 11. 

Kurt Nielsen Sevel kro kommer og fortæller om kroen og dens historie.     

  

       

Torsdag d. 25. 

Hygom bondeorkester underholder med sang og musik 

 

 

December: 
 

Torsdag d. 9. 

Juleafslutning    

 

 

Alle arrangementer afholdes i PLEXUS Idom-Råsted kl. 14.00 

7. november  

14.00:  Serie 2 damer:  IRIF-Rækker Mølle  

 

14. november 

14.00: Serie 3 herrer: IRIF–Vildbjerg KFUM 

 

28. november  

13.30: Serie 3 herrer: IRIF-Tim GF 

14.35:  Serie 2 damer: IRIF-Skjern GF 

15.45: Serie 1 herrer: IRIF-Ikast KFUM 

 

5. december  

14.00:  Serie 1 herrer: IRIF-Hvide Sande KFUM 

 

12. december 

14.00: Serie 2 damer: IRIF-RSU-Ringkøbing 

15.10: Serie 3 herrer: IRIF-Skjern Håndbold  
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November 

K IRKEBLAD  

Idom-Råsted Sogn 66. årg. 2021 

November på Kirkegårdene.  

I denne bladløse tid kan man have stor glæde af de mange 

forskellige stedsegrønne planter, der findes på kirkegården. 

Det Anette og Irma tænker mest på i starten af november, 

er at grandækningen starter nu. 

Grandækning er tildækning og pyntning af gravstederne med 

gran. Det er en af årets fineste demonstrationer af en gammel 

håndværksmæssig tradition, som er helt speciel for kirkegårde-

ne. Arbejdet udføres meget professionelt og omhyggeligt. 

Der lægges vægt på, at grandækningen har en stor symbolsk 

og skønhedsmæssig værdi for de pårørende. 

Men grandækningssæsonen er også en travl periode med et 

fysisk meget hårdt arbejde, som kan foregår i ubekvemme 

arbejdsstillinger og i vådt og koldt vejr. Der laves kursusdage 

hvor personalet fra flere kirkegårde mødes og udveksler 

erfaringer i denne disciplin. 

Gå en tur på kirkegårdene og hils på Anette og Irma og se 

hvordan grandækning udføres.  

(Redigeret tekst fra horsenskirkegaarde.dk) 
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Alle helgens dag. 

Gudstjeneste søndag d. 7. november kl. 19.00 i Idom Kirke. 

Denne aften mindes vi dem der gik bort i siden sidste 

Alle helgens dag. 

Efter gudstjenesten er der kaffe og kage.  

 

—————————————————— 
Foredrag i samarbejde med foredragsforeningen. 
Onsdag d. 24. november kl. 19.30 i Plexus 

Sørine Gotfredsen. Om ondskab. 

Sørine Gotfredsen er journalist, 

forfatter, sognepræst og 

samfundsdebattør. 

 

Pris pr. arrangement inkl. kaffe og kage: 

Medlemmer af foreningen: 105 kr. 

Ikke-medlemmer: 125 kr. 

 

Tilmelding senest to dage for afholdelsen til: 

Tove Jespersen: mobil 24268560 - mail tjesp@live.dk / sms 

Peter Madsen: mobil 21483226 - mail friisma@mail.dk / sms  
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Litteraturkreds 

Tirsdag d. 2. november kl. 19.00 i Konfirmandhuset. 

Bogen vi læser er: Halvbroderen af Lars Saaby. 

Henvendelser om Litteraturkreds til: 

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

—————————————————— 
Nadversalme i oktober. 

Nr. 812 i 100 salmer. November går tungt gennem byen . 

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen.  

Musik: Jakob Lorentzen. 

—————————————————— 
Nedtoning. 

Onsdag d. 3. november kl. 17.00. 

Vores organist spiller nedtoningskoncert en halv time 

på orglet i Idom kirke. 

Hun spiller musik fra forskellige 

film. Romeo og Julie. 

Gladiator, og selvfølgelig glemmer 

hun ikke den danske 

komponist Bent Fabricius-Bjerre, 

som har skrevet musik til rigtig 

mange film.  

 

Alle er velkommen, 

og det er ganske gratis.  

 

—————————————————— 
Gudstjeneste d. 21. november i Idom Kirke kl. 10.30 

Sidste søndag i kirkeåret med deltagelse af KFUM spejderne. 

Efter gudstjenesten er der mulighed for at tage i Akela hytten 

og deltage i deres julemarked. 

Spejdernes julemarked er altid en god og hyggelig oplevelse. 

Gå ikke glip af denne dag i kirken og  Akela hytten. 
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Kirkekalender 

Idom-Råsted 
             

        Idom  Råsted 

31. oktober 22. s. e. trinitatis     10.00 

07. november Alle Helgens Dag  19.00 

14. november 24. s. e. trinitatis  10.00 

21. november Sidste s. i kirkeåret  10.30 

28. november 1. søndag i advent     09.00 

05. december 2. søndag i advent  10.30 

12. december Julemedley      13.30 

19. december 4. søndag i advent     10.30 

24. december Juleaften    15.00   14.00 

25. december Juledag    10.30 

26. december 2. Juledag       09.00 

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 
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Vi vil gerne fremme fællesskabet og invitere alle i Idom-Råsted til ”Middag på 

farten” - Helt nye tilflyttere, rodfæstede beboere, unge som gamle og alle der-

imellem. Dog uden børn. 
 

Vi har fundet vores 12 værtspar, men vi mangler nogle chauffører der kan kø-

re gæster ud til de værtspar, der bor på landet og i Råsted. Der skal være 2 

chauffører til hvert sted. 
 

Som chauffør skal du køre gæsterne fra skolens p-plads og ud til det værtspar 

som du bliver tilknyttet. Her spiser du med hele aftenen og efter hvert måltid, 

skal der hentes nye gæster. 
 

Du kan melde sig som chauffør uanset om du kommer alene eller som par. Pri-

sen som chauffør er benzinen. Hvis man tilmelder sig som par, men ikke har 

to biler, kan man låne en ekstra bil. Giv gerne besked om dette ved tilmeldin-

gen. 
 

Du skal selv medbringe de drikkevarer, som du vil drikke under middagen, 

men idet du er chauffør, må du selvfølgelig ikke drikke alkohol under midda-

gen, da gæsterne ikke kan se, om du har gjort det tidligere på aften. Bagefter 

er du også inviteret med til et brag af en fest i Plexus, hvor alle samles til sidst 

og her er det op til dig selv om du drikker. Du skal ikke være chauffør efter 

festen i Plexus. 

 

Vi håber på stor opbakning og vil derfor gerne høre fra chauffører senest 1/11-21. 

Hvis du har yderlige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte udvalget. 

 

Venlig hilsen 

 

Mette Vestergaard 60 17 37 03 eller på mail metbv@hotmail.com   

Lene Pilgaard 41 43 20 83 eller på mail lenepilgaard@live.dk   

Kristine Rækby 60 15 44 55 eller på mail k_moustgaard@hotmail.com   

Nanna Jensen 28 35 65 63 eller på mail nanna474@hotmail.com   

Maria Madsen 51 74 61 74 eller på mail mariasandmadsen@live.dk  

 

Chauffører søges til ”Middag 

på farten” d. 26. feb. 2022. 
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Idom-Råsted Foredragsforening 

Onsdag d. 24. november 2021 kl. 19.30 i PLEXUS: 

  

Sørine Gotfredsen ”Om ondskab” 

Sørine Gotfredsen er journalist, forfatter, sognepræst og samfundsde-

battør  

 

Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end gode kræfter i ver-

den og i én selv, men vi har svært ved at tale om det. Det er en mangel, 

og med inspiration fra både teologien, Martin Luther, litteratur, debat 

og virkelighedens grusomhed skal vi prøve at forstå, hvad det betyder 

for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet at forholde  sig til 

ondskab. Med udgangspunkt i sin bog ”Fri os fra det onde” argumen-

terer 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 menighedsrådet. 

 

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 
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Gæster søges til ”Middag på 

farten” d. 26. feb. 2022. 
Vi vil gerne fremme fællesskabet og invitere alle i Idom-Råsted til ”Middag på farten” - 

Helt nye tilflyttere, rodfæstede beboere, unge som gamle og alle derimellem. Dog uden 

børn. 

Vi har fundet vores 12 værtspar, så nu mangler vi vores gæster. Som gæst får du en 3-

retters menu hos 3 forskellige værtspar. Du kommer til at møde en masse mennesker - 

nye, som kendte, for du mødes med nye par ved hver ret. Men én ting er sikkert, der er 

masser af tid til snak og til at lære nye mennesker at kende, for det er hyggen og sam-

været, der er i højsæde denne aften.  

Alle er velkomne, både par og singler. For at fordelingen går op, må I dog følges to og 

to. Vi sætter jer sammen med en makker, hvis I melder jer som singler. 

Som ny tilflytter eller som rodfæstet beboer er det her en enestående chance, for at 

møde dem vi ikke kender - dem der har børn i Solkær, dem der serverer skolemad, de 

unge uden børn eller de ældre som har boet her hele deres liv.  

Som gæst medbringer du selv de drikkevarer, som du vil drikke under middagen. 

Værtsparrerne som du skal besøge, vil enten være i gåafstand eller også vil du have en 

chauffør på, så ingen skal ud at køre denne aften. 

Efter middagen mødes alle gæster, chauffører og værtspar i Plexus til et brag af en fest. 

Her vil Lenette og Jesper sælge drikkevarer til favorable priser. Senere vil der blive 

serveret natmad. 

 

Prisen for denne aften som gæst er kun 125 kr. pr. person. 

Prisen er inkl. én drink i baren og natmad. Pengene skal 

betales ved forretten. 

 

Tilmeldingen til dette fantastisk arrangement sker efter først til mølle-princippet fra 

den 5/11, dog senest d. 1/12: 

Maria Madsen på 51 74 61 74 eller på mail mariasandmadsen@live.dk 

 

Hvis du har yderlige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte udvalget. 

 

Venlig hilsen 

Mette Vestergaard 60 17 37 03 eller på mail metbv@hotmail.com   

Lene Pilgaard 41 43 20 83 eller på mail lenepilgaard@live.dk   

Kristine Rækby 60 15 44 55 eller på mail k_moustgaard@hotmail.com   

Nanna Jensen 28 35 65 63 eller på mail nanna474@hotmail.com  

Maria Madsen 51 74 61 74 eller på mail mariasandmadsen@live.dk 

mailto:mariasandmadsen@live.dk
mailto:metbv@hotmail.com
mailto:lenepilgaard@live.dk
mailto:k_moustgaard@hotmail.com
mailto:nanna474@hotmail.com
mailto:mariasandmadsen@live.dk
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Borgermøde 

 

Onsdag d. 3. november kl. 19.00 

PLEXUS Idom-Råsted 

 
Her gør vi status over de sidste tre år med fælles-skaber-kultur 

i Idom-Råsted og kigger på fremtidige projekter.  

 
Hvor skal vi hen, du? Hvad vil vi med Idom-Råsted de næste 10 

år. Kom og giv dit bud på fremtidige opgaver for os alle, på tværs 

af aldersgrupper, interesser, institutioner og foreninger. 

 

De sidste fire år har en gruppe meget aktive personer fungeret 

som et fundraiser-udvalg, der sammen med koordinator Helle Ni-

ewald har skaffet midler fra diverse fonde til mange vigtige til-

tag, tilbygninger til PLEXUS, drift af MÆMA, med meget mere. 

Udvalget ønsker nu at træde tilbage, og håber andre vil tage op-

gaven op, hvis der er behov for det. 

 

 

Borgerforeningen er vært ved kaffen. 

 

Idom-Råsted Borgerforening 

Marianne Hestbjerg og Susanne Bang Nielsen 

 

Hvis du ikke kan komme, men har noget, du gerne vil byde ind 

med, kan du kontakte Susanne på 

susanne.bang@live.com 

Tlf. 22 43 06 40 

 



26 

 



27 

 

 

 



28 

 

 

Pyntegrønt 
 
Normanns-/Nobilis gran/Fyrretoppe i bundter 
1 bundt 25 kr. … 2 bundter 40 kr. 
 
Juletræer 
Find og fæld selv et træ eller tag et ved vognen 
Pris uanset størrelse:………. 100 kr. 
 
Juletræer med fejl til haven:….  50 kr. 
 
 
Kan betales i postkassen på vognen 
Eller Mobile Pay  20425257 
 

 

Glædelig jul 
 
Karen Margrethe og John 
Langager 
Estrupvej 3, Idom 
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Fundraiserudvalget…. hva’ nu? 

I efteråret 2018 fik Idom-Råsted et fundraiser udvalg! 
 

Udvalgets opgave dengang var først og fremmest at søge penge hjem til 

finansiering af et nyt kølerum og depot i PLEXUS.... men tingene greb 

om sig, fordi forudsætningen for den ene pose penge var aktiviteter og 

projekter, som krævede endnu flere penge...... 
 

Men nu er tiden så inde til at overveje, om vi fortsat skal have et fund-

raiser udvalg …. og hvis vi skal: Hvem der skal og vil sidde i udvalget. 
 

Det nuværende udvalg har i forbindelse med, at vores tidligere projekt-

koordinator Helle Niewald er flyttet til Sjælland besluttet at trække sig 

og lade borgerforeningen (og et borgermøde) afgøre, om der skal opret-

tes et nyt. Skal der det, vil det kræve, at nye har lyst til at være med til 

arbejdet. 
 

Oprindeligt refererede fundraiser udvalget til forretningsudvalget i 

PLEXUS, men det er gradvist gledet over til at være borgerforeningen. 
 

Det nuværende fundraiser udvalg har søgt op mod 1,4 mio kr hjem til 

foreninger og institutioner i Idom-Råsted. De største beløb er kommet 

fra LAG Struer-Holstebro og Liv og Land (Bolig- og Planstyrelsen)..... 

men der er også søgt en lang række mindre beløb hjem til fx hegn om-

kring æbleplantagen på den gamle sportsplads, fiskestænger til Idom-

Råsted Skole, et flygel til Idom-Råsted Foredragsforening, en udendørs 

rig til cirkusskolen, nye bander til PLEXUS,  højttalere til PLEXUS 

Musikklub m.m. 
 

De fleste kan formentlig være enige om, at det er rart at få en pose pen-

ge til lokalområdet....men når man får penge følger der naturligvis også 

forpligtigelser med. 
 

Man skal gøre det, man siger, man vil! Og hvis man ikke vil noget, der 

er lidt ud over det almindelige, så får man sjældent penge! 
 

Det, der i første omgang skal tages stilling til på borgermødet, er derfor 

om vi synes, vi fortsat skal have et fundraiser udvalg, som søger penge 

hjem til lokalområdet på baggrund af ønsker fra foreningslivet, og ikke 

mindst om vi har lyst og kræfter til at realisere de  ideer og projekter, 

der måtte være at søge pengene hjem til. 
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Vær med til en hyggelig Mortensaften i PLEXUS 

 

Onsdag den 10.november kl.18.00 

 

Menuen er: 

Andesteg med det hele + dessert 

  

Pris: 

Voksne 160,-kr 

Børn 3-12 år 75,-kr 

Børn 0-3 år gratis 

 

Senest tilmelding mandag den 7. november 

Der er kun 150 pladser. Tilmelding via hjemmesiden eller i PLEXUS 

 

Vi ses til en hyggelig aften  

Mvh Plexus 

Mortensaften  

Julekoncert 

Søndag d. 12. december i Råsted kirke  

 

Kom og oplev ny og gammel julemusik i smukke rammer med en fanta-

stisk akustik. 

 

Organist Natalia Frunza har sammensat et flot program der kan ople-

ves i Råsted kirke søndag d. 12. december kl. 13.30. 

 

Medvirkende er Idom-Råsted kirkekor,  

spirekoret, Idom-Råsted Kvindekor og Idom 

Herrekor. I alt ca. 40 sangere, alle lokale. 

 

Arrangementet er gratis. 
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Kalender 

 

November 
 

3. nov.  Nedtoning 
 

3. nov.  Borgermøde 
 

4. nov.  Idom-Råsted Pensionistklub 
 

7. nov.  Håndboldkamp 
 

10. nov.  Mortensaften 
 

11. nov.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

12. nov.  Vin og yoga 
 

14. nov.  Håndboldstævne 
 

21. nov.  Spejdernes julemarked 
 

24. nov.  Idom-Råsted Foredragsforening 
 

25. nov.  Idom-Råsted Pensionistklub 
 

28. nov.  Håndboldstævne 
 

 

December  
 

5. dec.  Håndboldkamp 
 

9. dec.  Idom-Råsted Pensionistklub 
 

12. dec.  Julekoncert 
 

12. dec.  Håndboldstævne 
 

16. dec.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

17. dec.  Juletræsfest 
 

 


