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Idom-Råsted Sogn

65. årg. 2020

Corona Virus
Danmark, og dermed også Idom-Råsted Sogn er ramt af
Corona Virus.
Myndighederne og regeringen har udstukket retningslinjer
for hvordan smittefaren bedst kan begrænses.
Folkekirken er en stor og væsentlig del af det danske
samfund, og vi yder selvfølgelig vores til at komme bedst
gennem denne alvorlige situation.
Derfor skal gudstjenester og arrangementer i kalenderen
tages med forbehold.
Hold jer opdateret på landsdækkende TV og aviser.
Vi vil også opdatere kirkens hjemmeside og lave opslag på
kirkens Facebook side hvis der sker ændringer til
kalenderen i dette blad.

Præsten sygemeldt
Vores præst Rasmus er desværre stadig ramt af sygdom.
Derfor er der ikke sat navn på de dage, hvor Rasmus skulle
forrette gudstjeneste, ej heller de dage hvor han havde fri.
Vi vil opdatere hjemmesidens kalender når vi har navn på
de vikarierende præster.
Vi ønsker Rasmus god bedring.

Siden sidst
Som nævnt på forsiden er vi ramt af Corona Virus.
Det har selvfølgelig betydning for gudstjenester og de aktiviteter vi har i sognet.
Der har, i skrivende stund, været aflyst sogneindsamling, menighedsrådsmøde og tre gudstjenester, her i blandt musikgudstjeneste som vi må have til gode.
Konfirmandundervisning er, ligesom skolerne, aflyst pga.
Corona Virus.
I forbindelse med præsten sygdom arbejder provsten med at finde en ordning for gudstjenester og konfirmandundervisning.
Derfor er det ikke præsten der skriver kirkebladet, men undertegnede i samarbejde med menighedsråd og personalet.
Vi håber på, at april vil byde på mere normale tilstande.
Alle gudstjenester og arrangementer skal tages med
forbehold for, hvilke tiltag der måtte komme fra
myndigheder og regering i forbindelse med
Corona Virus.
Idom-Råsted Menighedsråd
Kim C. Thomsen - Formand

Nedtoning

Litteraturkreds

Onsdag den 1. april

Tirsdag den 7. april
Kl. 19.00
Aflyst pga Corona Virus

Aflyst pga Corona Virus

Onsdag d. 6. maj.
Aflyst pga Corona Virus

2

Skærtorsdag d. 9. april
Traditionen med Skærtorsdagsspisning har vi desværre set os
nødsaget til at aflyse i år.
Hvis der bliver åbnet for at holde gudstjenester inden d. 9.
april, vil vi stadig afholde den del af Skærtorsdags arrangementet som foregår i kirken.
Kl. 19.00 mødes vi i Idom Kirke til påskeæg og kaffe.
Kl. 19.30 er der så Skærtorsdagsgudstjeneste.

Hold jer opdateret her:
www.idomraastedkirker.dk
www.facebook.com/idom.raasted.kirker
www.viborgstift.dk
Dem der ikke er har det så godt med hjemmesider og
Facebook er velkommen til at ringe til mig på 26 23 26 87.

Konfirmation
Grundet Corona Virus har det været nødvendigt at aflyse
Konfirmation fredag d. 8. maj (Bededag).
Der er nu fundet en ny dato som er:
Søndag d. 14. juni kl. 10.00 i Idom Kirke.
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Kirkekalender
Idom-Råsted
Bemærk alle datoer herunder skal tages med forbehold for evt. aflysning

Idom
01. apr.

Nedtoning Aflyst

17:30

05. apr.

Gudstjeneste

Palmesøndag

10:30

09. apr.

Gudstjeneste

Skærtorsdag

19:30

10. apr.

Gudstjeneste

Langfredag

12. apr.

Gudstjeneste

Påskedag

13. mar.

Gudstjeneste

2. Påskedag

19. apr.

Gudstjeneste

1. s. e. påske

26. apr.

Gudstjeneste

2. s. e. påske

03. maj

Gudstjeneste

3. s. e. påske

06. maj

Nedtoning

08. maj

Konfirmation

Bededag

10. maj

Gudstjeneste

4. s. e. påske

Råsted

10:00
10:00
10:00
09:00
09:00
10:00
17.30
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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