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

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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