
  

 KONTAKT 
Idom-Råsted 

September 2021 
www.idom-raasted.dk 

 
 

 

Som altid er LANDSBYMØDET et festfyrværkeri af oplevelser og 

indslag. I år holder vi kortene tæt til kroppen men der går rygter 

om gourmetmad over bål, festlig musik og spændende gæster fra 

Irland og Belgien som sammen med lokale kræfter vil løfte natu-

ren og landsbyudviklingen til nye højder – naturligvis. 
 

 

 

 
 

Så sæt kryds i kalenderen ved  

lørdag d. 9. oktober hvor der er Landsbymøde  

i og omkring AKELA hytten 12.00-22.00. 

Landsbymødet 1800 
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Nr. 8           September 2021         44. årg. 
 

Forside 
5 

7-8 

9 

11-13 
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17-18 og 23-24 

19-22 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

33 

33 

34 

34 

35 

37-38 

39 

Bagsiden 

 

Landsbymøde 1800 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Lokal byrådskandidat 

Vin og yoga 

IRIF Gymnastikafdeling 

Tak til Helle 

Frivillighedsstafet 

Vis mig din sang 

Kirkeblad 

Idom-Råsted Foredragsforening 

PLEXUS Fitness 

IRIF Badminton 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Orientering om koordinatorstillingen 

Nyt fra PLEXUS 

IRIF Banko 

Nedtoning 

Idom-Råsted Foredragsforening 

En tak 

Idom-Råsted Pensionistklub 

IRIF yoga 

PLEXUS Musikklub 

IRIF Håndbold 

Kalender 

Deadline for oktober nummeret  

er d. 20. september 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 
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Idom-Råsted Foredragsforening 

Onsdag d. 15. september kl. 19.30 i PLEXUS Idom-Råsted 

 

Niels Lindholt og Søren Lindgreen: 
 

Så længe skuden kan gå - Evert Taube i tekst og toner 
 

En fortælling om Evert Taubes liv og gerning inklusiv tekster og hans sange 

på dansk, leveret af Niels Lindholt Rasmussen, sang og Søren Lindgreen Chri-

stensen, harmonika. De to har sammen udarbejdet et program om Evert 

Taube med eksempler fra hans produktion - både sange og prosa. Alle tekster 

er som nævnt - med en enkelt undtagelse - på dansk, dels fordi de så - desvær-

re - er lettere at forstå for de fleste danskere, dels fordi ingen af de to herrer, 

til trods for de svensk-klingende mellemnavne, er særlig gode til at tale eller 

synge svensk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. arrangement inkl. kaffe og kage: 
 

Medlemmer af foreningen: 105 kr. 

Ikke-medlemmer: 125 kr. 

Medlemskaber af foreningen koster 50 kr. pr. person, husstandsmedlemskab 

100 kr. 

 

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til foredraget 
 

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 
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Jeg stiller op til  

Kommunalvalget  

den 16. november 2021. 

 

Vi har ikke haft en lokal byrådsrepræsentant 

siden 2009 - Jeg vil gerne stille mig til rådig-

hed, som Idom-Råsteds kommende repræsen-

tant til byrådet. 

Jeg håber derfor på, at vi denne gang kan lyk-

kes med at samle stemmerne om én kandidat - 

og at kandidaten er mig. 
  

I foråret blev jeg opfordret og tilbudt mulighe-

den for at opstille til Kommunalvalget for Socialdemokratiet i Holstebro.  

Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det skulle være nu, men jeg blev alligevel 

fristet af muligheden og blev endnu engang mindet om min voksende interesse 

for kommunalpolitikken. 

Jeg har ikke været medlem af et politisk parti før nu. Det skyldes nok, at jeg i 

høj grad ser mig selv som et pragmatisk menneske, der helt grundlæggende 

kan lide at organisere og få ting til at ske og gerne i et højt tempo. Jeg kommer 

nok i unåde hos nogen, når jeg nu påstår, at de fleste kommunale og politiske 

arbejdsgange ikke altid er præget af tempofyldt handlekraft og initiativ, men 

måske dette kan udfordres?  
 

Jeg har indtil for nyligt haft fornøjelsen af at være en del af Borgerforeningens 

bestyrelse. Det har jeg været i 9 år, hvoraf de 8 år har været som fungerende 

formand. 

Disse år har bragt en masse skønne bekendtskaber og oplevelser med med sig, 

samt en masse erfaringer med landsbyudvikling. Jeg har igennem tiden mødt, 

talt og samarbejdet med rigtig mange forskellige mennesker fra kommunalt og 

politisk hold, og det har givet mig et indblik og en indsigt i, hvordan vores 

kommune fungerer og ikke fungerer ift. at understøtte landsbyer og landsbyud-

vikling. Denne indsigt har givet mig en tro på, at nogle ting kan forbedres i vo-

res kommune og derfor stiller jeg op til valget. 

Jeg har ved de sidste 2 kommunalvalg været vidne til, hvordan Idom-Råsted 

via stemmespredning på for mange lokale kandidater, desværre ikke er lykke-

des med at få en lokal stemt ind i byrådet.  
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Vores lokalområde har altså siden 2009 ikke haft de fordele som følger med at 

have en lokalrepræsentant i byrådet.  

Når man ser tilbage, har vi jo klaret os ret godt alligevel, men måske vi kunne 

være nået endnu længere i vores udvikling? Det ved vi ikke, men jeg ved, at vi 

i høj grad har manglet en lokalpolitisk repræsentant, til at tale vores sag og 

bakke op til blandt andet nye udstykninger og byggegrunde i Idom-Råsted.  

Borgerforeningen har igennem de sidste 5 år arbejdet på nye byggegrunde her-

ude, men grundet manglende kommunal vilje og opbakning, er vi endnu ikke 

nået i mål. 
 

Jeg mener at udviklingen i Holstebro Kommune er i ubalance og jeg mener at 

prioriteringen de seneste 4 år, har været koncentreret omkring midtbyen og de 

økonomisk sikre områder rundt om Holstebro by, hvilket landsbyerne har måt-

te lide under. 

Jeg er stor tilhænger af både midtbyen, sporten og kulturen, fordi den er med 

til at profilere os som Kommune, men prestigeprojekterne og de store og sikre 

udstykninger omkring Holstebro by, har taget både økonomien og opmærk-

somheden væk fra de mindst lige så nødvendige og vigtige udviklingstiltag i 

landsbyerne i vores Kommune.  
 

Én af mine helt store fokusområder vil derfor fortsat være, at Idom-Råsted, 

men også andre landsbyer i vores Kommune skal tilføres et varieret udbud af 

forskellige byggegrunde, og så skal opmærksomheden og den kommunale vilje 

til landsbyudvikling være langt større end den har været hidtil.   

Nye og flere byggegrunde er forudsætninger for, at vi fortsat kan udnytte vores 

potentiale og dermed blive ved med at tiltrække tilflyttere i landsbyerne. 

Uden nye byggegrunde og tilflyttere er det heller ikke realistisk at hæve bør-

netallet i skolen. 

Jeg har både holdninger og meninger om, hvordan vi fremtidssikrer vores Sko-

le og Børnehus i Idom-Råsted, dette kommer jeg til at skrive mere om i de næ-

ste numre af Kontakt. 
 

Mit formål med denne lille skrivelse er i denne omgang at gøre opmærksom på 

at jeg opstiller, og at jeg naturligvis håber på at opnå valg. 

Men jeg ønsker også at stille mig til rådighed for synspunkter eller holdninger 

som enten kan styrke eller udfordre mine egne. Så ring eller skriv gerne til 

mig – jeg er altid klar på en snak. 
 

God sensommer.  

 

Dennis Thiesen 

Mail: dennisthiesen@ymail.com 

Mobil: 29466324 

mailto:dennisthiesen@ymail.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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En hilsen fra gymnastikforeningen, vi starter op i uge 38: 

 
Vi er klar til at opstarte følgende hold: 
Senior idræt er klar til at starte op igen efter en LANG covid-19 pause. 
Holdet finder sted hver onsdag i tidsrummet fra kl.9:00 til kl. 11:00 
Programmet er som følgende: 
-Fælles opvarmning ledet af instruktør Lis Nagstrup 
-Der spilles gulvhockey mm. 
-Formiddagskaffe med brød m.m. (pris pr. gang. 30 kr.)  
-Der spilles badminton og Bob m.v. 
Udtalelse fra holddeltager: Vi vil gerne reklamere for holdet, det er både hygge-
ligt og sjovt, samt det giver en god afveksling i hverdagen, så kom og være med. 
 

Vi mangler stadig lidt hjælp til følgende hold: 
 
Tumlinge holdet er  for  børn af årgang 2016 
Holdet foregår i hallen hver mandag fra kl. 15:30 - 16:15 
Instruktøre: Louise Dahl Lassesen og der arbejdes på at få styr på de sidste instruk-
tører.  
For at få holdet helt op og køre har vi hehov for 2-3 minihjælpere/
hjælpeinstruktører. 
 
Krudtugle holdet er  for  børn af årgang 2017 og 2018. 
Holdet foregår i hallen hver tirsdag fra kl. 15:15-16:00. 
Instruktører: Pernille Ransborg, Tal Kita og Ina holm Bertelsen                                 
Minihjælper: Sofia Holm Bertelsen vi har yderligere behov for 2-3 hjælpeinstruk-
tører /minihjælpere. 
 
Mor/far/barn holdet er  for  børn i alderen 1 ½ til 3 år  og en af dets forældre. 
Både børn og forældre vil bevæge sig og lege sammen. Holdet vil foregå i hallen 
hver tirsdag fra kl. 16:15-17:00.                                                                                               
Instruktører: Pernille Ransborg og Ina Holm Bertelsen. Vi ønsker også at finde 1-2 
minihjælpere. 
 
Springholdet er  for  børn fra 0. klasse til og med 4. klasse. 
Holdet foregår i hallen hver tirsdag fra kl. 17:00-18:30 
Instruktører: Henriette Moselund Kappel, Charlotte Hoover Overgård   
 
Vigtigt vi har yderligere behov for 1-2 instruktører  
(Hele holdet kommer på sikkerheds og modtager kursus). 
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Andelsbolig sælges 

 

Hyggelig andelsbolig på 65 m2. Består af to værelser, bad og køkken alrum. 

Der er egen sydvendt have, på ca. 200 m2 og en udestue på ca. 10 m2. Udover 

dette er der eget skur, carport og loftrum. 

 

Andelsboligen har en månedlig ydelse på 2700 kr. som betales til andelsfor-

eningen, hvoraf de 400 kr. går til vand. De 2300 kr. bruger andelsforeningen 

på vedligeholdelse og renovation af huset udvendigt. 

 

Pris: 395.000 kr. 

Adressen er: Estrupvej 4c, 7500 Holstebro. 

 

Andelsboligen har beliggenhed i Idom, ca. 10 min fra Holstebro. Idom er en by 

med et aktivt foreningsliv og et fantastisk fællesskab. 

 

Er du/I interesseret så kontakt Emil på: 21456939 eller Betina på: 27511747 
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Forældrehjælpere: Maiken Kortegaard 
Minihjælper: Katrine Overgård Cooper 
 
Kort beskrivelse af de forskellige frivillige vi søger og hvordan disse 
belønnes i løbet af sæsonen:  
Som minihjælper Er du mellem 9 og 12 år kan du blive minihjælper på et hold, 
her hjælper du til med lidt af hvert. Tal med holdets instruktør om, hvad du gerne 
vil i løbet af sæsonen samt dine forventninger. 
 
Som minihjælper modtager du en T-shirt i starten af sæsonen og et gavekort 
på 200 kr. i slutningen af sæsonen som tak for din hjælp på holdet. 
 
Som hjælpeinstruktør Er du fra 13 år og opefter er det oplagt at blive hjælpein-
struktør. Her lærer du, hvad det vil sige at være instruktør. I løbet af sæsonen ud-
vikler du dine kompetencer indenfor børnegymnastik, ledelse og tydelighed. 
 
Du modtager en t-shirt i starten af sæsonen og et gavekort på 300 kr. i slut-
ningen af sæsonen som tak for din hjælp på holdet. 
 
Forældrehjælper Er du forældre til et barn på holdet, med mod på at slæbe en 
madras eller stå for en leg, så har du mulighed for at blive forældrehjælper på et 
hold.  
Som forældrehjælper modtager du en T-shirt i starten af sæsonen + gratis 
yoga eller 1 barn gratis til gymnastik, samt du modtager et gavekort på 400 
kr. i slutningen af sæsonen som tak for hjælpen. 
 
Som instruktør har du ansvar for at der planlægges aktiviteter og du er den der 
står for den overordnede ledelse af holdet. 
Som instruktør kan du frit vælge mellem t-shirt, buks eller trøje i starten af 
sæsonen og du kan selv komme gratis til yoga eller sende et barn gratis til 
gymnastik på et hold. I slutningen af sæsonen modtager du et gavekort på 500 
kr. som tak for din indsats for holdet. 
 
Har du spørgsmål til noget af det du har læst eller ønsker du at melde dig som in-
struktør, hjælpe instruktør, minihjælper eller Forældrehjælper, så kontakt: 
 
Ina Holm Bertelsen - Ina.bertelsen1006@gmail.com el. som sms på 23494820 
Henriette Moselund Kappel - Ring på tlf. 20624696 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 

 

Husk: Ingen kan alt. Alle kan noget.  
Sammen kan vi det hele.  

mailto:Ina.bertelsen1006@gmail.com
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Tak til Helle 

Kan man dele en bedstemor? Vil fødevareproducenter åbne døre-

ne for besøg af interesserede? Kan man bygge en nedslidt hal om 

til et moderne idræts- og kulturcenter? Det er nogle af de mange 

spørgsmål som Helle har været med til at stille og besvare i de 

mange år, hun sammen med Hans Jørgen har været med til at 

gøre en forskel for Idom-Råsted. 

 

Som formand for Idom-Råsted Idrætsforening, medlem af PLE-

XUS’s bestyrelse, formand for repræsentantskabet og senest an-

sat koordinator for visionen ”Fra hver har sit eget til sammen har 

vi meget” har hun været en uundværlig del af den udvikling der 

har bragt os til der hvor vi er nu. En af Holstebro Kommunes 

mest velfungerende landsbysamfund der er nået langt, men sta-

dig har masser af mod på nye opgaver og visioner. 

 

Nu har du sammen med Hans Jørgen valgt at rykke teltpælene 

op og flytte fra Idom-Råsted og tættere på børn og børnebørn. 

Godt for jer, nu er der nye der får glæde af jeres iderigdom og 

kræfter. Herfra skal der lyde en stor tak til jer begge for indsat-

sen som trænere, ledere, fundraisere, initiativtagere og meget 

mere gennem mange år. 

 

Tak for kampen og held og lykke i fremtiden 

 

Også tak det  fantastiske hold i Fundraiserudvalget / Visions-

gruppen, der har støttet Helle i hendes arbejde og hjulpet med 

ideer, ansøgninger og meget mere. Vi håber I også fremover vil  

hjælpe med til at gøre Idom-Råsted til det spændende og levende 

sted, vi har. 

 

På vegne af borgerne i Idom og Råsted 

Idom-Råsted Borgerforening og PLEXUS Idom-Råsted 



16 

 

Fællesstafet 

Fællesskabsstafetten rammer Idom-Råsted d. 30.9.21 
  

Efter en lang tid med nedlukning skal frivilligheden og lokale fællesskab hyl-

des og bringes frem i lyset. 

 

Vi er i Idom-Råsted blevet kontaktet af Kultur og Frivillighuet i Holstebro ift. 

at deltage i Fællesskabsstafetten. 

  

Formål med stafetten er at skabe opmærksomhed omkring frivillige fællesska-

ber i lokale landsbyer. 

  

Fællesskabsstafetten skal fysisk bevæge sig rundt i Holstebro kommune i peri-

oden fra d. 24.september til d. 4. november i år  

  

Vi er i Borgerforeningen i gang med at planlægge programmet for dagen d. 30. 

september, hvor stafetten er i Idom-Råsted. Planen er at vi modtager stafetten 

fra Tvis og skal give den videre til Ulfborg om aftenen d. 30.9.21 

  

Hold derfor øje med facebook og hjemmesiden ift. dagens program. 

  

Hvis man som frivilligt fællesskab ønsker at deltage i noget på dagen er man 

velkommen til at kontakte en af undertegnede: 

 

Susanne Bang Nielsen på 22430640, Heidi Blindkilde på 21232363 eller An-

ne-Sofie Hermansen på 61467139. 

Vis mig din sang 

Jens Dammeyer Sørensen og Linda Kaul fra Holstebro Musikskole gæster 

PLEXUS Idom-Råsted onsdag d. 6 oktober med deres fællessangs arrange-

ment ”Vis mig din sang”.  

 

De har bedt Kai Bredholt om at udvælge seks sange fra Højskolesangbogen og 

fortælle om sit forhold til dem. De vil så spille og synge til disse og andre san-

ge fra Højskolesangbogen.  

 

Arrangementet er gratis og er støttet af Alsang Live og Holstebro Kommune 
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September 

K IRKEBLAD  

Idom-Råsted Sogn 66. årg. 2021 

Høstgudstjeneste 

Søndag d. 12. september. 

Gudstjeneste i Idom Kirke kl. 10.00. 

Medbring gerne høstoffer. 

Høstoffer behøver ikke være 

spiseligt.  

Kl. 12.00 frokost i Konfirmand- 

huset, med auktion over høstoffer. 

Pengene fra auktionen går 

ubeskåret til Kirkens Korshærs 

varmestue i Holstebro. 

 

 

Der afholdes også det 

årlige menighedsmøde 

på dagen. 

Vel mødt til alle. 
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Årets konfirmander d. 12. juni 2021. 

 

Siddende fra venstre: 

Lærke Spaun Jespersen, Alma Lund Borg 

Signe Bredahl Kristensen, Sofia Palbom Dyrmose, 

Freja Behnk Hornstrup. 
 

Stående fra venstre: 

Konstitueret sognepræst Asger Grove Korsholm, Laurits Maan 

Katborg, Jeppe Muff Lind, Marcus Køhler Dybdal, 

Mike Pedersen, Valdemar Blindkilde, 

Mark Lykke Buskov Gyldenkærne, Simon Stjernholm Olesen 

 

Fotograf: Ole Mortensen 

Stort tillykke til alle. 
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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 formålsparagraf-

fer. Nemlig kirkelige, kulturelle, folkelige og historiske em-

ner. 

Program 2021 - 2022 

Idom-Råsted  
Foredragsforening 



20 

 

Onsdag d. 15. september 

Niels Lindholt og Søren Lindgreen 

Så længe skuden kan gå - Evert Taube i tekst og toner 

En fortælling om Evert Taubes liv og gerning inklusiv tekster og hans sange 

på dansk, leveret af Niels Lindholt Rasmussen, sang og Søren Lindgreen Chri-

stensen, harmonika. De to har sammen udarbejdet et program om Evert 

Taube med eksempler fra hans produktion - både sange og prosa. Alle tekster 

er som nævnt - med en enkelt undtagelse - på dansk, dels fordi de så - desvær-

re - er lettere at forstå for de fleste danskere, dels fordi ingen af de to herrer, 

til trods for de svensk-klingende mellemnavne, er særlig gode til at tale eller 

synge svensk.  
 

Tirsdag d. 12. oktober - bemærk det er en tirsdag! 

Familien på Farten   

I Canada og Alaska 

Anne Grethe og Helge pakker endnu engang deres gamle Landcruiser og ski-

ber den over Atlanten til Nordamerika. Fra Halifax i det sydøstlige Canada er 

kursen Alaska mod nordvest. I 180 dage bliver Landcruiseren en rullende pen-

sionistbolig på 44.000 kilometer Nordamerikanske veje.  

Foredraget er en historie om: at være sammen om alt i døgnets 24 timer. At 

føle sig helt alene i Verden. At møde gæstfrihed og hjælpsomhed .At forspise 

sig i hummer. At leve af fladbrød  fire dage i træk. At hilse på ”Leif Den Lyk-

kelige”. At flygte fra en bjørn med to unger. At se et vejskilt med 400 km. til 

næste tankstation. At skære sig i fingeren 300 km. fra nærmeste læge. At be-

søge danske udvandrere. At vende hø med hesteforspand i Alaska. At blive 

bedstemor for femte gang og ikke se sit nye barnebarn i fire måneder. At spar-

ke dæk med trucker-chauffører på uendelige veje. At vaske guld – og sig selv i 

floderne. At lytte til ulvekoncert i vildmarken. At finde en ny lejrplads hver 

eneste dag i et halvt år. Og meget mere, som Anne Grethe og Helge fortæller 

om til en masse naturskønne billeder underbygget af musik. 
 

Onsdag d. 27. oktober:  

Bo Boysen 

Vestjyllands dyr og planter 

Bo Boysen er biolog og naturvejleder ved Holstebro kommune og har i mange 

år arbejdet med forvaltningen af den vestjyske natur. I foredraget kommer 

han omkring en masse af de dyr og planter, som lever herude både de store 

arter, som er så karakteristiske for Vestjylland, og de helt små. Der bliver og-

så tid til en fortælling om, hvorfor nogle arter er på randen af udryddelse, 

mens andre trives fint, og der bliver givet eksempler på arter helt lokalt fra 

Idom-Råsted området. 
 

Onsdag d. 24. november:  

Sørine Gotfredsen  

Om ondskab 

Sørine Gotfredsen er journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør.  
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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. 19. januar  

Erik Sommer 

Tid til sang, og sange til tiden   

Et højskoleforedrag med fortælling og sang. Konservatorieuddannet musikpæ-

dagog Erik Sommer  lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium og forud her-

for højskolelærer i 12 år. Forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum 2005-

10.. 

Vi kan synge os igennem dagen, om året og om hele livet. Vi kan synge om fæl-

lesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I sangene samles vi om 

det alt sammen; derfor kan sang skabe glæde, men fælles sang skaber fælles 

glæde, og ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen! Sangene 

lever fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles videre, ellers glem-

mer vi dem. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde 

beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som menne-

sker. 
 

Onsdag d. 2. marts 

Esben Graugaard 

Villemoes. Et vestjysk iværksættermiljø 1860-1960 - fra hestehandel til 

gødningsspredere. 

Dr. Phil. Esben Graugaard er tidl. museumsinspektør ved Holstebro Museum.  

Villemoes er historien om tre slægtled i en vestjysk bondefamilie, der oprinde-

lig arbejdede med heste- og studehandel, men ender som maskinfabrikanter og 

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

grad fortæller om, hvad højskolerne betød for opvakte bondesønner i de sidste 

årtier i 1800-tallet. Og med en særlig lokal vinkel, gennem slægtens forbindel-

se til Skærum Mølle 
 

Onsdag d. 23. marts 

Generalforsamling 

Efter generalforsamlingen vil Jan Bøttern fortælle om sin rejse til Malawi. 
 

Pga. Covid-19 restriktionerne har det ikke været muligt at afholde ge-

neralforsamling i  2020 og 2021 som planlagt. Bestyrelsen har valgt at 

fortsætte sit arbejde uændret, og der vil ikke blive afholdt generalfor-

samling før den ordinære i marts 2022. 



22 

 

 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: 105 kr. 

Ikke-medlemmer: 125 kr. 

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

medlemskab 100 kr. 

 

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til alle arrange-

menter, dog ikke 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 
 

Idom-Råsted Foredrags-forenings bestyrelse 2020-21: 

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 97 48 52 40 

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 
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 Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd. 

I år er der valg til de to udvalg. 

Der skal vælges en afløser for Karl Georg Pedersen til 

Stiftsråd, som repræsentant for Holstebro Provsti. 

Til Provstiudvalg genopstiller alle, undtagen Jens Ove Møller 

og Karsten Kloster. Så her skal der vælges to nye ind. 

For Idom-Råsted genopstiller Kim C. Thomsen 

til provstiudvalg. 

Mere om hvem der er valgt i næste kirkeblad, 

og på hjemmesiden. 

———————————————————— 
Litteraturkreds 

Tirsdag d. 7. september kl. 19.00. 

Sted: Konfirmandhuset. Vi ser film. 

————————————————————— 
Nadversalme i september. 

Nr. 808 i 100 salmer. Fra vest står blæsten. 

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2013  

Musik: Erik Sommer  

————————————————————— 
Nedtoning. 

Onsdag d. 1 september kl. 17.00 spiller Idom-Råsteds 

organist en halv time på orglet i Idom Kirke.   

Hun spiller både musik fra danske, rumænske, engelske og 

russisk komponister. 

Alle der kommer i kirken den aften kan nyde den 

skønne musik, slappe af og lukke verdenen ude.   

Alle er velkommen og det er ganske gratis.  

———————————— 

 

 

www.idomraastedkirker.dk 
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Kirkekalender 

Idom-Råsted 

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 

 

             

        Idom  Råsted 

01. september Nedtoning    17.00 

05. september 14. s. e. trinitatis     09.00 

12. september Høstgudstjeneste  10.00 

19. september 16. s. e. trinitatis  10.30 

26. september 17. s. e. trinitatis     09.00 

03. oktober 18. s. e. trinitatis  10.00 

10. oktober 19. s. e. trinitatis  10.30 

17. oktober 20. s. e. trinitatis     09.00 

24. oktober 21. s. e. trinitatis  14.00 

31. oktober 22. s. e. trinitatis     10.00 

07. november Alle Helgens Dag  19.00 

Navnet på den præst der har gudstjenesten kan findes på 

www.idomraastedkirker.dk   eller   www.sogn.dk 
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PLEXUS Fitness 

Skal du med på holdet? 
 

Mandagsholdet starter mandag den 16. august  

kl. 17.30 – 18.15 på multibanerne 

 

SeniorFitness starter desværre ikke i år 

  

TRX starter torsdag den 19. august kl 17.30 – 18.15 på multibanerne – husk 

tilmelding på facebook 

NYT – Teen Fitness (13-15 år) starter torsdag den 19. august kl 18.30 – 19.15 

inde i Fitness. Der vil være 2 prøve gange den 19. + 26. august – herefter ko-

ster det 300 kr. for 10 uger, med mindre husstanden har tegnet familieabonne-

ment 

MumFit informationer følger senere 

NYT – 2 nye instruktører starter i fitness i efteråret, mere information følgere 

senere 

 

Priser og medlemsskaber 

1 års husstandsmedlemsskab     2.500,- 

½ års husstandsmedlemsskab     1.250,- 

1 års medlemskab      1.200,- 

1 års medlemskab, pensionist     1.000,- 

½ års medlemskab          800,- 

1 månedsmedlemsskab          150,- 

1 månedsmedlemskab v/håndsbold abonn.     75,- 

Indmeldelsesgebyr           100,- 

10-turskort (købes af én instruktør)          300,- 

Èn træning for ikke medlemmer            50,-     

 

Ved indmeldelse midt i en måned, betaler du for resten af måneden, hvorefter 

dit valgte abonnement starter 

Du kan finde yderligere information på www.idom-raasted.dk  

Følg os på facebook Plexus Fitness 

 

Ved spørgsmål kan du kontakte Helle Skov på mobil 2282 8900 eller mail  

oldlady82@icloud.com 

http://www.idom-raasted.dk
mailto:oldlady82@icloud.com
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Idom-Råsted Foredragsforening 

Tirsdag d. 12. oktober kl. 19.30 i PLEXUS 

Familien på Farten   

I Canada og Alaska 
..bemærk det er en tirsdag! 

Anne Grethe og Helge pakker endnu engang deres gamle Landcruiser og ski-

ber den over Atlanten til Nordamerika. 

Fra Halifax i det sydøstlige Canada er kursen Alaska mod nordvest. 

I 180 dage bliver Landcruiseren en rullende pensionistbolig på 44.000 kilome-

ter Nordamerikanske veje. 

Foredraget er en historie om: at være sammen om alt i døgnets 24 timer. At 

føle sig helt alene i Verden. At møde gæstfrihed og hjælpsomhed .At forspise 

sig i hummer. At leve af fladbrød  fire dage i træk. At hilse på ”Leif Den Lyk-

kelige”. At flygte fra en bjørn med to unger. At se et vejskilt med 400 km. til 

næste tankstation. At skære sig i fingeren 300 km. fra nærmeste læge. At be-

søge danske udvandrere. At vende hø med hesteforspand i Alaska. At blive 

bedstemor for femte gang og ikke se sit nye barnebarn i fire måneder. At spar-

ke dæk med trucker-chauffører på uendelige veje. At vaske guld – og sig selv i 

floderne. At lytte til ulvekoncert i vildmarken. At finde en ny lejrplads hver 

eneste dag i et halvt år. Og meget mere, som Anne Grethe og Helge fortæller 

om til en masse naturskønne billeder underbygget af musik. 

 

Husk tilmelding til foredraget senest 2 dage før afholdelse af arrange-

mentet 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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Koordinator  

Opdatering på rammen for koordinatorstillingen  
 

Helle Niewald har afsluttet sin periode som koordinator for vores 

fælles vision ”Fra hver har sit eget, til sammen har vi meget”. På 

trods af udfordringerne med forsamlingsrestriktioner mm. på 

grund af corona har hun sat gang i en masse aktiviteter i MÆ-

MA, dele-bank, bog-bytte cafe, organiserede gåture, fælles køk-

kenhave mm.  

 

Nu tager vi hul på næste fase af visionen med de mere personlige 

møder mennesker imellem, nu vi igen må mødes. Til at føre arbej-

det videre som koordinator er udpeget Marianne Hestbjerg og Su-

sanne Bang Nielsen.  

 

Marianne skal sammen med PLEXUS føre MÆMA videre til tids-

punkt, hvor det kan bære sig selv, i første omgang især pop-up 

butik ideen. 

 

Susanne skal i samarbejde med de mange frivillige udvikle og af-

prøve de mange ideer i vores vision. Der vil komme mere i de næ-

ste måneder, og der vil blive et borgermøde i efteråret, hvor vi gø-

re status over vision indtil nu, og tale om, hvad vi vil fremover. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 

 

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.  

 
Idom-Råsted Borgerforening 

Marianne Hestbjerg og Susanne Bang Nielsen 
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Nyt fra PLEXUS 

Plexus har ansat en ny køkkenchef  

 

Det er med stor fornøjelse, at vi kan præsentere den nye køkkenchef i Plexus - 

Charlotte Hosbond Jensen, som er ansat per 1. august 2021. 

 

Charlotte er 53 år og uddannet ernæringsassistent og har en bred køkken- og 

kundekontakterfaring. Charlotte kommer fra en stilling som køkkenchef i 

Ringkøbing/Skjern kulturcenter. Hun har desuden en lederuddannelse med 

sig. 

 

Charlotte sætter en stor ære i at tilberede maden fra bunden med kærlighed 

og respekt for de lokale råvarer samt nye kreative metoder. Charlotte er da 

også allerede så småt ved at arbejde sig ind i hverdagen i køkkenet her i Ple-

xus. 

 

Hun får sin debut i et særdeles travlt efterår med mange fester og arrange-

menter, der som følge af nedlukningerne i 2020 og 2021 har hobet sig op. Der 

vil være mange forskellige opgaver, der skal varetages i vores lille team i Ple-

xus, hvor Charlotte vil indgå som en aktiv og kompetent teamplayer. Hun er 

også i besiddelse af den vestjyske humor, og passer på den måde fint ind i vo-

res lokalsamfund. 

 

Privat bor Charlotte i Skjern sammen med sin mand.  Hun stammer oprinde-

ligt fra Holstebro området hvor hendes børn, svigerbørn og børnebørn bor i 

dag, 

 

Vi er rigtig glade for, at Charlotte har takket ja til stillingen som køkkenchef i 

Plexus, og vi glæder os meget til samarbejdet. Vi er overbeviste om, at Char-

lotte med sin erfaring og personlighed er den rette til at tage tråden op og fort-

sætte udviklingen af Plexus, hvor vi fokuserer på nye kulinariske muligheder i 

forhold til fester, arrangementer og bespisning, ligesom det stadig er vores 

ambition at lave god mad til priser, hvor alle har mulighed for at spise med. 
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Nedtoning 

Onsdag d. 1. september kl. 17.00 spiller Idom-Råsteds organist en halv time på 

orglet. 

 

Hun spiller både musik fra danske, rumænske, engelske og russisk komponi-

ster. Alle der kommer i kirken den aften skal nyde den skønne musik, slappe 

af og lukke sig ude af verdenen. 

 

Alle er velkommen og det er ganske gratis. 

Idom-Råsted Foredragsforening 

Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 19.30 i PLEXUS 

Bo Boysen: Vestjyllands dyr og planter 
Bo Boysen er biolog og naturvejleder ved Holstebro kommune og har i mange 

år arbejdet med forvaltningen af den vestjyske natur, vil gerne komme og for-

tælle os om ”Vestjyllands dyr og planter” de sjældne og de almindelige med 

fokus på lokalområdet. 

I foredraget kommer han omkring en masse af de dyr og planter, som lever 

herude både de store arter, som er så karakteristiske for Vestjylland, og de 

helt små. Der bliver også tid til en fortælling om, hvorfor nogle arter er på ran-

den af udryddelse, mens andre trives fint, og der bliver givet eksempler på ar-

ter helt lokalt fra Idom-Råsted området. 
 

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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1000 tak 

Idom-Råsted Pensionistklub 
 

Kommende arrangementer: 
Torsdag d. 9. sept. 

Generalforsamling, dernæst bankospil,  

medbring gevinst til ca. 25-30 kr. 

 

 

Torsdag d. 23. sept. 

Høstfest kl. 12:30 med PLEXUS’ lækkerier, pris 200 kr.  

Tilmelding til Edith tlf. 6145 9331 senest d.18. september 

1000 tak til alle, der var med til at gøre min sidste tjeneste i kirken til en helt 

fantastisk dag   

 

Tak til alle, der bidrog på den ene eller den anden måde, og til jer, der var med 

i sognets gave - jeg har ikke navnene, men I ved selv, hvem - de flotte krukker 

pynter allerede på vores gårdsplads. 

 

Tak til menighedsrådet for den fine reception, vi ses   Karen Margrethe. 
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Yoga hold er for voksne fra 16 år og op efter. 
 
Gymnastikforeningen tilbyder 2 yoga hold som foregår i Plexus hver tirsdag 
med opstart d. 21. september og 9 tirsdage frem. 
hold 1. fra kl. 17-18:15  
hold 2. fra kl. 19:45 - 21 
Instruktør: Tina Gammelgaard Saltquist 
Prisen for at deltage på et hold i 10 uger er 450 kr.  
Tilmeldning skal ske pr. Sms til Tina på tlf. 30295011 (max 20 personer) 
Betaling senest d. 26/9 via www.idom-råsted.dk 
 
En kort beskrivelse af yoga med Tina: 
Du skal ikke være smidig for at gå til yoga.  
Smidighed, styrke og balance er en ekstra bonus ved siden af ro og balance i 
krop og sind, ved at dyrke yoga. 
Hver gang starter vi med at stilne sindet og varme kroppen op. 
Herefter styrker og smidiggør vi hele kroppen med klassiske yogastillinger 
og flows. 
Derefter afslutter vi med meditation/kropsscanning. 
 
Hvorfor yoga: 
Vi er konstant i gang og påvirkes af ”larm” alle steder fra. Når vi altid er i 
gang, spænder vi ubevidst i kroppen og får svært ved at mærke os selv. 
Kroppen fortæller os ofte, at noget er galt. Måske smerter i ryggen hver 
gang vi er stressede. Men hjernen har travlt med alt andet end, at mærke 
hvorfor vi har ondt. Et højt stressniveau kan reduceres med yoga. De blide 
stræk, det dybe åndedræt og nervesystemet påvirkes og beroliges. Du bliver 
bevidst, tømmer hovedet og kommer ned i kroppen, så du kan mærke dig 
selv. 
 
Vel mødt. 

http://www.idom-råsted.dk
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Så er vi i gang…. Vi fik afholdt en fin generalforsamling med flot tilslutning og 

derefter var der musik. Det var Idom Trioens nye fortælle-koncert Flora Musi-

ca der var urpremiere på. Konceptet er hermed godkendt og vi forventer mere 

af den slags fra trioen fremover. Det var masser af skøn musik, flerstemmig 

sang og anekdoter krydret med snaps i rigelige mængder.  

Koncerten blev afholdt som pop up koncert hos Peter, Helle og Børge ned til 

Gryde å og bedre omgivelser kunne man ikke have fundet til koncerten, hvor 

åen og naturen gik hånd i hånd med historier om planterne og om at færdes i 

naturen.  

 

10/9 kl. 19.30 Twang – pop-up koncert på Nagstrupvej 1 
Næste koncert er også en pop up koncert -denne gang et for os helt nyt sted, 

nemlig hos Lilian og Poul på Nagstrupvej 1. Vi tror på, at vi igen har fundet 

den helt rette lokation til aftenens koncert. Det gamle høloft passer nemlig 

som fod i hose til Twangs halvakustiske americana, der i sin tid ofte blev spil-

let på landet i de lader og bygninger, man nu engang havde til rådighed.  

 

En koncert med Twang er uforudsige-

lig og fyldt med humor og varme.  

Twangs besætning med bas, violin og 

banjo er måske noktraditionel, men 

trioen er konstant i gang med at forny 

og nyskabe den amerikanske folkemu-

sik, og har fundet deres helt eget ud-

tryk uden at slippe traditionen. 

 

Twangs varemærke er nærvær, og de er eminente til intimkoncerter da kon-

takten til - og ping pong publikum og band imellem er halvdelen af oplevelsen. 

Der vil som vanligt være special-øl at finde i baren og Idom Whiskey laug di-

sker op med lækkerier udvalgt til lejligheden . www.twang.dk 

 

Pop-up koncert – en offentlig koncert i private omgivelser 

Koncerten med Twang er en helt unik mulighed til at se hvad pop up koncer-

ter / intimkoncerter kan, når de er bedst, og vi glæder os til at dele det med jer. 

Som vi har sagt før, så er det en offentlig koncert, selvom den bliver holdt i 

private omgivelser og alle er velkomne. 

 

Dørene åbner kl. 19, og koncerten starter kl 19.30. Billetter kan købes her: 

https://plexus-musikklub.dk/ Der er nu hverken afstandskarv eller krav om 

coronapas. 
 
 
 

Nyt fra PLEXUS Musikklub 

http://www.twang.dk
https://plexus-musikklub.dk/
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11. november kl. 19.30  

The Jeremiahs - PLEXUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

lins folkemusikmiljø i mange år. Bandet blander traditionelle og nye toner og 

har gennem dette skabt deres helt egen "storbyfolk". Nyere Irsk folkemusik, 

når det er bedst. 

www.thejeremiahs.ie 
 
 

16. december kl. 19.30  

Floating sofa quartet og Mia Guldhammer - Plexus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk folkemusik i ordets bogstavelige forstand – et sammenkog af det bed-

ste fra Sverige, Finland og Danmark. Musikken har solidt fodfæste i den nor-

diske folkemusiktradition og bandet spiller både traditionelle stykker musik 

men også egne kompositioner. Det er energi, spilleglæde og nærvær ud over 

det sædvanlige. 

www.floatingsofaquartet.com 
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Kalender 

September 
1. sep.  Nedtoning 
 

1. sep.  Opstart badminton IRIF 
 

1. sep.  Indvielseskoncert for flygelet i PLEXUS 
 

4. sep.  Opstart børnehåndbold IRIF 
 

7. sep.  Åben i Dele-depotet 
 

9. sep.  Idom-Råsted Pensionistklub, generalforsamling 
 

10. sep.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

12. sep.  Høstgudstjeneste 
 

15. sep.  Idom-Råsted Foredragsforening 
 

23. sep.  Idom-Råsted Pensionistklub, vinterfest 
 

30. sep.  Frivillighedsstafetten  

 

Oktober 
5. okt.  Åben i Dele-depotet 
 

6. okt.  Nedtoning 
 

6. okt.  Vis mig din sang 
 

9. okt.  Landsbymødet 1800 
 

10. okt.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

12. okt.  Idom-Råsted Foredragsforening 
 

25. okt.  IRIF Banko 
 

27. okt.  Idom-Råsted Foredragsforening 

 

November 
3. nov.  Borgermøde 
 

11. nov.  PLEXUS Musikklub, koncert 
 

12. nov.  Vin og yoga 


