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Guds nåde er en vintergæk
Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere

Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en samlepol
for døbefontens navne
med smertens briller ser
du englene, der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pil
der mangler noget mere.

Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle
Guds rige er en englekø
om denne skøre kugle
og flere end du selv
har grædt i dette skælv
så sluk din nattesorg
i hytte og i borg
lad håbene massere

Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer
den ryddede en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dér, hvor foden gled
blir kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere
Simon Grotrian 2006

Sogneindsamling
Søndag den 8. marts kl. 10:30
i konfirmandhuset
Det er en tradition i Idom-Råsted, der er værd at holde fast i, at vi hvert år samler ind til Folkekirkens
Nødhjælpsarbejde.
I år samler vi ind til de mennesker, som er hårdest
ramt af klimaforandringerne.
Kom og vær med! Vi har brug for så mange indsamlere som muligt! Vi begynder med kop formiddagskaffe
i konfirmandhuset, herefter uddeles ruter og indsamlingsbøsser.
Kontakt indsamlingsleder Karen Laursen på tlf. 2195
9698, hvis du vil vide mere om dagen.

Nedtoning

Litteraturkreds

Onsdag den 4. marts kl. 17

Tirsdag den 3. marts kl. 19
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Musikgudstjeneste med
kammerkoret Gesta Danorum i Idom Kirke
Søndag den 22. marts kl. 10
Midfaste søndag holder vi musikgudstjeneste i Idom
Kirke. Kammerkoret Gesta Danorum medvirker ved
gudstjenesten.
Gesta Danorum er et kammerkor, som hører
hjemme i Holstebro. Grunden hertil blev lagt i 1989
af organisten Ole Brinth, som på det tidspunkt var
organist ved Viborg Domkirke. Oprindeligt arbejdede koret udelukkende med dansk kormusik – heraf
navnet, som betyder ”Danernes Gerninger”, jf. titlen
på Saxos Danmarkskrønike.
Efter nogle år udvidedes repertoiret, og i dag synger koret en bred vifte af såvel kirkelig som verdslig
klassisk kormusik fra renæssancen og frem til i dag.
Jesper Fjord, korets dirigent, er uddannet
cand.mag. i musik og dramaturgi fra Aarhus Universitet 2002. Siden da har han arbejdet som gymnasielærer på Holstebro Gymnasium og HF.
Der er lokale kræfter med i koret - Jenny Friis,
som tidligere har været med i vores kirkekor og
Landskoret, synger med, ligesom vores organist Karen Margrethe har været aktiv siden 2013.
Musikgudstjenesten d. 22. marts vil indeholde et
islæt af forår med bl.a. sange af Thøger Larsen/Finn
Mathiassen og Wilhelm Peterson-Berger samt satser
af H.A. Brorson/Edvard Grieg og Wilhelm Stenhammar.
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Kirkekalender
Idom-Råsted
Idom
1. s. i fasten

Råsted

01. mar.

Gudstjeneste

10:00

03. mar.

Litteraturkreds

19:00

04. mar.

Nedtoning

17:00

08. mar.

Gudstjeneste

08. mar.

Sogneindsamling

10:30 (konfirmandhuset)

15. mar.

Gudstjeneste

10:00

22. mar.

Musikgudstjeneste

29. mar.

Gudstjeneste

Mariæ Bebud.

05. apr.

Gudstjeneste

Palmesøndag

2. s. i fasten

3. s. i fasten

09:00 COW

10:00
09:00 (KIJ)

10:30

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
kct@kct.dk

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

Afløserpræster, MåbjergEllebæk
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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