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KONFIRMATION 2019
Til dem, der skal holde konfirmation i Darum kirke i 2019
I inviteres hermed alle til indskrivningsgudstjeneste i Darum kirke
søndag d. 9. september kl. 10
Herefter vil der være orienteringsmøde, ligeledes i kirken.
Det er vigtigt, at både konfirmander og forældre deltager i gudstjeneste og
orienteringsmøde.
Mellem gudstjeneste og orienteringsmøde vil der være en lille forfriskning.
Bemærk, at konfirmationsforberedelsen ligger tirsdage mellem 8-10 med start d.
23. oktober.
Forløbet med konfirmationsforberedelse starter dog med en temadag i Bramming
sognegård/kirke tirsdag d. 11. september kl. 8-14, hvor konfirmanderne er
fritaget fra skole.
Tilmelding til konfirmation og orienteringsmøde:
Tilmeldingsblanket til henholdsvis konfirmation og orienteringsmøde findes på
www.sogn.dk/darum og skal printes ud, udfyldes og afleveres til præsten eller i
præstegårdens postkasse. Blanketten kan også afleveres i forbindelse med
indskrivningsgudstjenesten.
Thea Laukamp
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Anne fra Grønnebakken og det levende liv
I TV-serien (bevares, der er også en bogserie!) Anne fra Grønnebakken møder
vi den forældreløse Anne Shirley, der
indtil 12-års alderen skiftevis bor på børnehjem og i ”plejefamilier”, hvor hun
behandles som en slags husslave. Trods
alt er Anne en livfuld pige, der ikke lader
sig kue.
Hun har altid de bedste intentioner med
alt, hvad hun gør, men hendes temperament og fantasi gør det fra tid til
anden svært for hende at navigere i verden, og hun ender ofte i problemer men altså aldrig med vilje. Og hun bliver altid ulykkelig over det. I seriens
begyndelse bliver hun, til sin store glæde, adopteret af et ældre søskendepar
på Long Edward Island. Den ene, Marilla, er hård, men retfærdig i sin opdragelse af Anne og sit solide kristne livssyn, som hun forsøger at passe den fantasifulde, passionerede og temperamentsfulde pige ind i, hvor broderen
Matthew er anderledes godmodig og
kærlig i sit forhold til Anne. Da hun er
blevet teenager, har hun erkendt, at fordi hun er som hun er og så ofte uforsætligt kommer i problemer, så finder hun
på et motto at leve efter: ”Tomorrow is
always fresh with no mistakes”

(”I morgen er altid ny og uden fejltagelser.”) Den livsindstilling trøster hende.
Ordene giver udtryk for en livsstil, hvor
man for så vidt det er muligt undlader at
leve i fortiden og i stedet fokuserer på
nuets samspil med fremtiden.

Gårsdagens prøvelser hører gårsdagen
til, og som udgangspunkt er den nye
dag i sandhed ny.
Det har jo aldrig tidligere været netop
dén dag. Tænk, at kunne leve hver dag i
tro på den!
Fortid er noget vi alle har og bærer med
os, men at leve i fortiden er nedbrydende og virkelighedsfjernt. Og det ville det
især være for sådan én som Anne Shirley, der hele tiden kommer til at forkludre tingene for sig selv og sine medmennesker. Hvis hun levede i fortiden,
ville hun nok ende med at sidde for sig
selv et afsondret sted i frygt for det liv,
der er så medrivende, at det unægtelig
vækker lidenskabelige udsving, både
positive og negative.
Spekulationer over fortiden og bekymringer over den ukendte fremtid kan
dog være svære at komme udenom. Vi
ved jo nok alle af mere eller mindre bitter erfaring, at man jo heller ikke bare
kan starte hver eneste dag fra bunden,
og møde verden som et ubeskrevet
blad, uden erindring og erfaring. (Gudskelov for det, vil jeg tilføje!) Men der er
også en tendens til, at fortiden bliver
romantiseret - gennem de udvalgte minder om for eksempel ungdomstiden virker den pludselig mere
tiltrækkende end den vel egentlig var, og det er let at glemme
det dyrebare nu, når man hensvælger i nostalgi over magien
som dengang var, men som nu er
forbi.
Eller man begræder netop sine
mange tidligere fejltagelser og
bliver for hæmmet til at turde,
fordi alt jo nok bare går galt alligevel. Og er man på den måde
indkroget i sig selv længe ad gangen, så er det en forbrydelse
mod livet og ja - mod den næste,
man forsømmer i sit navlepilleri.
Det var i hvert fald Martin Luthers og også Søren Kierkegaards opfattelse af synden: Synd er at fortvivle
over sig selv.
Men selvfølgelig kan man også indvende, at Annes motto er en smule ungdommeligt.
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Kun på dén måde kan man være til stede i nuet - og det er vel netop dét, livet
handler om; at være lidenskabeligt til
stede og livfuldt nærværende, med en
fantasifuld åbenhed overfor alle dagens
muligheder, uden at lade angsten og fortvivlelsen over sig selv tage over.
For hver dag er ny.
Hver dag er en velsignelse og hver dag
er i sig selv en lille opstandelse:
Om aftenen går solen ned og det enkelte menneske dør for en stund i søvnen,
og efterlader dagens fejltrin og problemer i fortiden. Men om morgenen står
solen op og vi kan åbne vores øjne, rejse os, og gå ud i hverdagen og verden
og tage livtag med dagens nye nu - hvis
vi da tør.

Bekymringerne om fremtiden og såvel
fortrydelserne fra fortiden og romantiseringen af, den kan vi da umuligt slippe
helt og holdent!
”Så vær da ikke bekymrede for dagen i
morgen; dagen i morgen skal bekymre
sig for det, der hører den til. Hver dag
har nok i sin plage,” siger Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 34.
Vi må med andre ord gerne bekymre os
- for vi er mennesker og kan alligevel
ikke lade være.
Men Jesus opfordrer os til at prøve at
fokusere på det, der betyder noget for
dagen i dag, og til at turde give slip på
den meget menneskelige forudseenhed, der desperat prøver at kontrollere
morgendagen og dens hændelser, hvoraf vi reelt kun har magt over ganske få.

Thea Laukamp

Kend din kirke!
kejseren næste dag.
Tre dage efter dukkede Laurentius op
hos kejseren igen, denne gang i følge
med en hob af byens fattige, forældreløse, handicappede og enker, og han
sagde:
”Her er kirkens rigdom, de evige skatte,
som aldrig formindskes, men forøges
hver dag.”
For den skarpe bemærkning måtte
Laurentius lide martyrdøden.
Han blev henrettet ved at blive brændt
over et bål på en rist.
Det er sikkert mod forventning, at denne dystre historie ender med en morsomhed:
Da Laurentius lå på risten skal han efter
sigende have sagt:
”Vend mig! Jeg er færdig på den ene
side!”
I Sønder Asmindrup findes et kalkmaleri af Laurentius, hvor han netop siger
”assatus sum” - ”jeg er mør.” Derfor er
han ikke alene helgen for de fattige og
de forbrændte, men også for komikere
og kokke!

Det er ikke tilfældigt, at Darum Kirke
ligger på Laurentiusvej.
Kirken blev nemlig i middelalderen indviet til helgenen Skt. Laurentius.
Helgener er ikke noget, vi beskæftiger
os særligt med i dagens danske folkekirke, men de er en del af kirkehistorien
op til Reformationen.
Laurentius blev født omkring år 230 i
Spanien og døde i 258 i Rom.
Det fortælles, at pave Sixtus II mødte
Laurentius på en rejse i Spanien.
Paven må have syntes om Laurentius,
for han tog ham med tilbage til Rom og
gjorde ham til kassemester for den
kristne menighed. Sixtus blev fængslet
under kejser Valerians kristenforfølgelser i 257-60. I den forbindelse overdrog
Sixtus forvaltningen af alle penge og
skatte i Laurentius' hænder.
Laurentius benyttede sin status til at
dele kirkens skatte ud til de fattige i
Rom.
Det rygtedes hurtigt, og da kejseren
hørte om kirkens skat, sendte han bud
efter Laurentius og stille ham i forhør
for at få fingre i skatten.
Laurentius lovede at bringe skatten til

Thea Laukamp
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Nyt fra Darum Menighedsråd
Det skal her nævnes at alle arrangementer i Darum kirke, der arrangeres af
Darum menighedsråd, er med fri
entrè.
Igen i år er Luciagudstjenesten planlagt
på Luciadag den 13. december i samarbejde med Darum Børneby - men som
noget nyt, inviteres alle kirkegængerne
til suppe m. luciabrød i Sognehuset. Se
omtale i næste nummer af sognebladet.

September måned viser sig med blå
himmel, de hvide skyer og hvor solen
fortsat giver os varme og energi. Det er
samtidig en måned, hvor nye børn er
begyndt i skole, i børnehave, i dagpleje
og der skal tages stilling til valg af fritidsaktiviteter. Med andre ord: Hverdagslivet er i fuld gang efter en sommer, hvor vi alle forhåbentlig er ladet op
af solens gavmilde stråler!
Dette afspejles også i nærværende Sogneblad med informationer om sensommer- og efterårsarrangementer og
opfølgning på, hvad der er i gang i
Darum Børneby, Darum Lokalråd, FDF i
Darum, Darum Sognearkiv og Menighedsrådet.
Vi ser frem til arbejdet med forbedring
af henholdsvis lys- og p-plads forholdene ved Sognehuset (se sognebladet fra
juni) - et arbejde der har været nødvendigt at tilpasse til årstiden.
Endvidere er flere spændende arrangementer på plads efter sommermødet i
Menighedsrådets Arrangementsudvalg.
Vores efterårsforedragsaften er i år tirsdag den 30. oktober, hvor Jakob Holm
fortæller om emnet: ”Hvad er meningen med det hele” (se omtale!)
Vi håber på godt fremmøde og en interesse for, at foredragsaftener kan opretholdes. Disse finder sted i Sognehuset
med entrè 40 kr. inkl. kaffe/te og kage.
Eftermiddagsarrangementer med
Åbent Sognehus er efter ønske fra
kl.14.00 - ca.16.30. (før 14.30) med
den udmærkede begrundelse: ”Vi kan
lige så godt komme kl.14.00 i stedet for
at sidde hjemme og vente på kaffen!”
Ved Åbent Sognehus er tanken, at der
skal være tid til samvær og snak om dette og hint ligesom der vil være plads til
mere eller mindre spontane indlæg,
f.eks. som i november med emnet:
”Kom med en god historie!”
Løgumkloster Vokalensemble, der blev
aflyst i foråret p.g.a. sygdom, er nu på
programmet. Det bliver med en dejlig
adventskoncert i kirken tirsdag den 4.
december kl. 19.00.

Alle arrangementer kan ses på
Darum.dk og på div. lokale opslag.
I sognet glæder vi os også over sommerens vielse af vores sognepræst
Thea Laukamp og Kevin Asmussen,
som er sognepræst i Kongeåpastoratet.
På Menighedsrådets vegne,
Birgit Hansen

Foto: Kurt Hansen

5

Nyt fra Lokalrådet
Selvom det har været en dejlig lang
varm sommer, har lokalrådet ikke holdt
ret meget ferie. Der arbejdes fortsat i
butiksgruppen med mange ting og der
har været holdt møder hen over sommeren. Lejeboliggruppen har arrangeret info-møde. Vadehavsgruppen har
evalueret dagen og afrapporteret til fondene. Kirkestigruppen har også forsøgt
at få de sidste fakturaer og fondspenge
på plads. Reetableringsgruppen er i stadig dialog med Teknik & Miljø. Der er
skrevet indlæg til Lokalårbog og lokalblade her i byen. Der er holdt møde med
Helheden i forhold til den nye arbejdsgruppe Idèforum, som er opstået på initiativ fra Helheden i forhold til at kunne
tilbyde beboerne mere samvær med
Darums borgere til fordel for alle parter.
Et samvær der skal foregår via konkrete
aktiviteter som f.eks. rundboldkampen
var.

Butiksgruppen: Indenfor deadlinen
for at købe anparter blev der på 3 uger
givet forhåndstilsagn om at købe
anparter for 1½ mill. kr. Derfor arbejder
gruppen videre.
Der er indgået betinget købsaftale på et
stykke jord på Gl. Darumvej ved siden
af Kirkestien. Så nu arbejdes der på at
få tilsagn om de næste 1½ mill.
Lejeboliggruppen: Der mødte 70
interesserede og spørgelystne op til
informationsmødet om de nye lejeboliger, der forventes at stå færdige i slutningen af 2019. Vejen Byggeselskab,
der står for byggeriet, viste billeder af
gårdhave-rækkehusene og fortalte om
indretningen af boligerne på 85 og 115
kvm.
For at blive skrevet op til en lejebolig
kan man gå ind på www.BOVIA.dk og
melde sig ind i boligforeningen, det
koster 150 kr om året. Her kan man
også finde flere oplysninger.
Følg også med på Darum.dk, hvor der
løbende vil blive orienteret om lejeboligerne.
Mødet var fra 17 - 18, og det var en god
måde at holde et meget informativt
møde på.

Grundlovsmødet var atter en dejlig
eftermiddag med høj sol, god stemning. Mødet trak 80 gæster til, som fik
en dejlig koncert med Skalakoret, en
god tale ved Biskop Elof Westergaard
som gav stof til eftertanke, fællessang
og hygge i Præstegårdshaven.

Vadehavsgruppen
er meget tilfreds med
forløbet af Vadehavsdag 2018. Dagen forløb på mange måder
rigtig godt og der var
god hjælp. Vi har
overvejet, om vi skal
holde en Vadehavsdag 2019, og pusler
med om det vil kunne
gøres med en mindre
arbejdsbelastning pr.
mand/kvinde, da det
er et stort arbejde for
Vadehavsgruppens
medlemmer. Men et
dejligt arbejde.
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Reetableringsgruppen har foranlediget at Esbjerg kommune afholder et

Hvad ønsker vi for vores landsby? Skal
vi have en vision for udseendet af vejene og fortovene/også dem uden fortovsfliser, eller hvad tænker vi? Hvad
tænker I? Det er svært for lokalrådet at
udtrykke Darums ønsker, medmindre I
giver udtryk for dem. Samtidig kan I få
svar på spørgsmål direkte fra Teknik &
Miljø den aften.

Dialogmøde med lokalrådet og borgere i Darum d. 4. oktober kl. 19.00 i
Darum kultur-og fritidscenter
”Mødet indeholder en drøftelse med borgerne om tryghed i trafikken contra
ønsket om at Darum fremstår med
landsbypræg”.

Efter denne aften bliver der taget en
beslutning, som vil blive fulgt fremover.

Dette betyder, at det skal drøftes, om
der skal være græsrabatter, grusrabatter, det vilde westen eller noget helt fjerde.

Helle Ertmann

Strikkecafé i Sognehuset, mandag i lige uger fra kl. 19.00-21.30.
Ny sæson fra mandag den 3.september.
Alle er velkommen (10 kr. pr. gang for kaffe/te).
Kontaktperson: Tove Hansen, tlf: 5054 3644

Læsekreds i Sognehuset, onsdag i ulige uger fra kl. 14.00-16.00.
Ny sæson fra onsdag den 12.september.
Alle er velkommen (10 kr. pr. gang for kaffe/te).
Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf: 7517 9582 / 2163 5397
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Kommende arrangementer
FYRAFTENSKONCERT
25. september kl. 17.00 i Darum kirke
ORGELKONCERT MED JESPER TOPP
Jesper Topp var organist i Darum fra 1988-89.
I dag er han organist ved Jerne Kirke og giver koncert denne tirsdag eftermiddag.
Program:
Robertsbridge Codex:
(skrevet ca. år 1330)
Johann Sebastian Bach:
(1685-1750)

Jesper Topp: Præludier:
(1964-)

Johann Sebastian Bach:

Estampie i dorisk

Triosonate i c-mol BWV 526:
Vivace
Largo
Allegro
Min Jesus lad mit hjerte få
Det dufter lysegrønt af græs
Gak ud min sjæl, betragt med flid
Du som har tændt millioner af stjerner
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Den klare sol går ned
Præludium og fuga i Es-Dur BWV 552

Der er gratis entré.
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FOREDRAGSAFTEN
30. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
JAKOB HOLM: HVAD ER MENINGEN MED DET HELE?
Da Jakob Holm underviste på University of Texas, blev han en dag opsøgt på sit kontor af en ung studerende, som fortalte, at hun
havde forsøgt at begå selvmord. Hun fortalte, at
da hun var på vej fra sine forældres hjem og ud i
ambulancen, kom hendes mor løbende med hendes tekstbøger og formanede hende om, at hun
skulle huske at studere, mens hun var på hospitalet.
Dette er et grusomt eksempel på, hvordan det
påvirker os at leve i et samfund, der i stigende
grad er optaget af konkurrence og den enkeltes
præstation, og hvor menneskets værd er lig med
dets nytteværdi. Eksemplet stammer fra forordet til Jakob Holms bog, Meningen med det hele,
som udkom i år.
I foredraget "Hvad er meningen med det hele?"
anviser Jakob Holm veje at gå i livet, så man bliver bedre til at få et solidt fundament at stå på i
en omskiftelig verden. Med udgangspunkt i
bogen gives en analyse af nutidens udfordringer
fra dårligt psykisk helbred til ensomhed samt
løsninger på, hvordan vi individuelt og i fællesskab kan overkomme dem. En lang
række eksistentialistiske filosoffer fra Kierkegaard over Nietzsche til Sartre,
Camus og Beauvoir tages i hånden, og ved hjælp af dem peges der på mulige stier,
man kan bevæge sig ad for at få skabt mening i tilværelsen.
Foredraget er på samme tid både nemt tilgængeligt og udfordrende.
Der tales i et enkelt sprog om det største af alt: Hvad meningen med det hele i grunden er.
Deltagelse koster 40 kr., som inkluderer kaffe og kage.
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Åbent Sognehus: Tirsdag eftermiddage kl. 14
Sang, snak, hyggeligt samvær og
ikke mindst kaffe og lagkage!
Det er kendetegnene for eftermiddagsarrangementerne, som vi kalder ”Åbent
Sognehus.”
Forårssæsonens ”Åbent Sognehus” har
budt på en afslappet stemning og fri
snak blandt dem, der møder op. Her
kan man drøfte, hvad man vil:
Man kan udveksle nyheder.
Man kan fremkomme med gode idéer til
aktiviteter, da der både er folk til stede
fra Menighedrådet og Arrangementsudvalget.
Man kan foreslå en sang og eventuelt
knytte et par ord til den.
Man er også velkommen til at fortælle
en lille historie eller anbefale en
bog/film, hvis det er dét, man har lyst
til.
I tilfælde af sidstnævnte, må man dog
meget gerne melde det til Thea Laukamp forud for arrangementet. Det vil
nemlig også kunne hænde, at Arrangementsudvalget har en lille overraskelse

til deltagerne, f.eks., at der engageres
nogen til at komme og dele et eller
andet med os - men decideret foredragsvirksomhed er der dog ikke tale
om.
For til ”Åbent Sognehus” er det de gode
samtaler over en kop kaffe, der er i højsædet!
Og når Bente Kjøller ikke er forhindret
pga. sit arbejde som organist, så sidder
hun ved klaveret og er klar til at spille,
hvad man måtte ønske fra Højskolesangbogen.
I dette efterår finder Åbent Sognehus
sted kl. 14 på disse datoer:
9. oktober
13. november.
(I december afholdes det sædvanlige
Julemøde med fortælling, musik og fællessang. Mere herom i det næste sogneblad!)
Arrangementsudvalget

ADVENTSKONCERT
LØGUMKLOSTER VOKALENSEMBLE
4. december kl. 19 i Darum kirke
Programmet offentliggøres i næste udgave af sognebladet men sæt allerede nu
Foto: John Frikke
kryds i kalenderen!
Der er gratis entré til koncerten.
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Nyt fra Darum Børneby
Sig ”Hej!” til DiBy!
Så er hverdagen efter en fantastisk sommerferie startet igen og Darum Børneby summer atter af liv og glade børn. På
skolen startede 15 forventningsfulde
”nye” elever i 0. klasse, der er masser af
leg og latter i både SFO og klub igen og
alle ser frem til et nyt spændende skoleår med de mange skønne traditioner, vi
har i Darum Børneby.
Den 15.august var dog ikke kun skoleårets første skoledag, men også en stor
dag for børnehaven. ”Tillykke med de
30 år!” blev der sagt mange gange i
løbet af eftermiddagen og børnehavens
store dag blev markeret med flag, is,
saftevand og en kæmpe kagemand. Vi
siger tak til de mange gæster som lagde
vejen forbi fødselaren og vores skønne
pædagoger den dag!
Og hvem var det nu egentlig, I skulle
sige ”Hej!” til? Udover glade børn og
voksne er der nemlig startet en ny lille
ven i Darum Børneby. Én, som på sigt vil
komme til at være en fast del af Darum
Børneby. Til fester, arrangementer, fællesdage og helt bestemt også hverdage.
Darum Børnebys DiBy!
DiBy blev født i forår 2018 og er resultatet af en tegne- og navnekonkurrence
som blev iværksat af skolens elevråd.
Elevrådet skriver:
"Vi fra elevrådet har i år arbejdet med
at få Darum Børnebys første skolemaskot. Der blev sat en konkurrence i
gang og såvel dagplejerne som børnehaven og skolen har sendt i alt 53 tegninger tilbage.
Vi havde meget svært ved at finde ud af
hvad for en tegning og navn det skulle
være. Den skulle indeholde alle farver
fra Darum Børnebys logo og måtte ikke
være kendt fra tegneserier eller andre
kendte figurer.
Maskotten skulle jo også have et navn,
og det foregik på den måde at alle i
Darum Børneby fik et papir, som de så
kunne skrive deres forslag på. Vi fik 103
navne og det synes vi er rigtig flot gået,
at der er kommet så mange navne.

De kriterier vi valgte ud fra var blandt
andre, at den var kønsneutral og at den
passede til tegningen og Darum Børneby. Som sagt fik vi jo 103 forslag, og det
gjorde det altså ikke nemmere. Men vi
skulle jo nå til enighed.
Darum Børnebys nye maskot kommer
til at hedde DIBY!
Vi vil selvfølgelig gerne sige tak til alle
dem, som har deltaget i vores konkurrence. Det er vi superglade for!"
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Med venlige hilsner
Forældrebestyrelsen fra
Darum Børneby

Høstfestdagen 2018
16. September

Høstgudstjeneste kl. 10
Vi starter naturligvis festen i kirken!
Selv om Høstgudstjenesten afholdes som en søndagsgudstjeneste, har den alligevel træk af en særgudstjeneste, hvor høsten er centrum!
Vi skal synge de traditionelle høstsalmer, og præsten vil i sin prædiken forsøge at
komme med et bud på, hvad vi i grunden har at være taknemmelige for i år, hvor
den tørre sommer ikke bare har været til nydelse, men også til stor frustration for
landmænd og haveejere.
Høstgudstjenesten varer omkring 45 minutter, så kirkegængerne stadig har mulighed for at deltage ved Høstmarkedets begyndelse i Kratskellet.

Høstmarked i Kratskellet kl. 11-16
Efter gudstjenesten er der Høstmarked i Kratskellet, som plejer at være en
stor succes, som trækker mange besøgende fra lokalområdet.
Der er over tyve aktive deltagere, som til de besøgendes fornøjelse bidrager med følgende:

Tørvegravning i moserne
Gamle håndværk
Kunsthåndværk
Musik
Fortællinger om tørvegravning
Konkurrence med præmier
Smagsprøver
Blomsterfrø: Bytte eller salg

Billeder fra sidste år kan ses på hjemmesiden Myrthue - natur, kultur & læring.
Høstmarkedet er arrangeret af Darum Lokalråd, Hunderup-Sejstrup Lokalråd og
Myrthue - natur kultur læring.
Adresse: Nørremarkvej 29, Darum Mark, 6740 Bramming
Besøg også Kjærgård Landbrugsskole, hvor der er Åbent Landbrug
Vi håber at se rigtig mange til denne festdag i Høstens tegn!
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Fra Sognearkivet
GDPR

og

Sognearkivet

Hvad i alverden handler det om? Og
hvad har det med Sognearkivet at
gøre?
En hel del har det vist sig!
Mange har nok hørt, at der i foråret trådte en ny EU-baseret persondataforordning (GDPR) i kraft. Den afløste den tidligere danske persondatalov. Loven
skærper de tidligere regler om persondata. Alt sammen for at beskytte oplysninger om den enkelte person.
”Personoplysninger er enhver form for
information, der kan henføres til
bestemte personer, også selv om dette
forudsætter kendskab til et personnummer, registreringsnummer eller
lignende.
Også oplysninger i form af f.eks. et
billede eller et fingeraftryk er personoplysninger” (Kilde: danskearkiver.dk).
En væsentlig del af sognearkivets arkivalier består af billeder. Også billeder af
nyere dato med nulevende personer.
F.eks. klassebilleder, konfirmationsbilleder, billeder fra sportsarrangementer,
fælles begivenheder i landsbyen osv.

Dem må vi ikke længere offentliggøre
på arkivets hjemmeside eller i arkiv.dk
uden informeret samtykke fra hver
eneste person på billedet.
Vi må stadig registrere og opbevare
billederne. Men altså ikke gøre dem
offentligt tilgængelige på www.arkiv.dk
eller www.darumsognearkiv.dk.
Til sidst dette: Darum Sognearkiv er
medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark og har Byhistorisk
Arkiv i Esbjerg, som øverste ”myndighed”, hvilket blandt andet betyder at vi
kan trække på en arkivkonsulent. Vi får
tilskud til driften af arkivet fra Esbjerg
Kommune og skal aflægge regnskab
hvert år til Byhistorisk Arkiv i Esbjerg. Vi
har mødepligt til et årligt møde for alle
Esbjerg Kommunes arkiver.
Et arkiv skal efterleve tre lovinstanser:
Arkivloven, Ophavsretsloven og Persondataforordningen.
Så … et arkiv som Darum Sognearkiv er
altså en del af noget større og er underlagt gældende regler!
Arkivet har åbent hver første onsdag i
måneden kl 19.00 til 21.00
Se mere på www.darumsognearkiv.dk
Elisabeth M. Rasmussen

På www.sogn.dk/darum kan du læse om, hvad Persondataloven konkret betyder for folkekirkens medlemmer.
Du kan læse om, hvordan personlige oplysninger håndteres, og yderligere
omkring billeder og fotografering.
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Nyt fra FDF
FDF på sommertur i Østrig
FDF i hele Sønderjylland har tradition
for at tage til Østrig hvert femte år.
I 2013 valgte vi at lade være med at
tage af sted, fordi vi syntes, det var for
dyrt.
I år var der otte unge mennesker og to
gamle, som var villige til at betale 2200
kroner for turen.
7. juli tog vi afsted med bus og vendte
hjem den 14. juli.
Lejren ligger ved Igls, syd for Innsbruck, lige midt i Bobbanen, som blev
bygget til vinter-OL 1976.
Busserne blev ved lejren, og gav os
mulighed for at komme på længere
ture.
Mandag var vi alle på besøg i en sølvmine. Vi startede med at køre med et lille
tog 800 meter ind i bjerget, og dér blev
vi ført rundt af en guide.
Tirsdag kørte vi til Tyrols største klatrepark, hvor vi kunne bruge kræfter i
næsten 5 timer.
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Onsdag kørte vi gennem Stubai Thal og
endte ved en kabelbane, som førte os
op i 3000 meters højde. Dér var der
mulighed for at kælke og tumle sig i sneen.
Torsdag og fredag var vi delt lidt op. Så
der blev den lokale kabelbane benyttet
og det blev til en tur i den lokale badesø.
Men der var også én, der tog i Zoo, og to
fik en ekstra tur til klatreparken.
Al forplejning, alle udflugter samt
entréer var med i prisen.
Vi havde en superuge, og syntes vi fik
rigtig meget for pengene.
Vi ærgrer os blot over, at vi ikke også
var afsted for 5 år siden!
Sidst er der bare at sige, at vi håber på
en god sæson for både nye og gamle
FDF'ere!
På vegne af FDF,
Tommy Haltrup Rasmussen

Sognekalender
...det sker i byen bag diget...
September 2018
03.09. kl. 19.00: Strikkecafé starter ny sæson. Se mere side 7.
09.09. kl. 10.00: Konfirmandgudstjeneste - og forældreinfo i kirken.
Se omtale side 2
11.09. kl. 08.00: Temadag for Darum-konfirmander i Skt. Ansgar og
Sognegården i Bramming.
12.09. kl. 14.00: Læsekreds starter ny sæson. Se mere side 7.
13.09. kl. 09.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset.
16.09. kl. 10.00: Høstgudstjeneste
Høstmarked ved Kratskellet kl. 11.00 - 16.00. Se omtale side 12

25.09. kl. 17.00: Fyraftenskoncert i kirken med Jesper Topp. Se omtale side 8
Oktober 2018
09.10. kl. 14.00: Åbent Sognehus: Lagkage, kaffe og fællessang! Se side 10
23.10. kl. 08.00: Konfirmandforberedelse i Sognehuset
25.10. kl. 09.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset.
30.10. kl. 19.30: Foredragsaften med Jakob Holm.
”Hvad er meningen med det hele?” Se omtale side 9.
40 kr. incl. kaffe/te/kage
November 2018
04.11. kl. 10.00: Alle Helgens gudstjeneste med oplæsning af navne
på årets døde.
13.11. kl. 14.00: Åbent Sognehus: Lagkage, kaffe og
fællessang ”Kom med en god historie”. Se side 10.
22.11. kl. 19.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset
December 2018
04.12. kl. 19.00: Adventskoncert med Løgumkloster Vokalensemble i kirken
Se omtale side 10.
13.12. kl. 17.00: Luciagudstjeneste efterfulgt af suppe i Sognehuset.
Arrangementer i sognekalenderen ses også på Darum.dk
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Gudstjenester i Darum Kirke
2. september
14. søn. e. Trin.

9.30

Laukamp

9. september
15. søn. e. Trin.

10.00

Laukamp

Konfirmandindskrivning
(alle er velkomne!)

16. september
16. søn. e. Trin.

10.00

Laukamp

Høstgudstjeneste

23. september
17. søn. e. Trin.

9.30

30. september
18. søn. e. Trin.

10.00

Laukamp

7. oktober
19. søn. E. Trin.

10.00

Laukamp

14. Oktober
20. søn. e. Trin.

9.30

Laukamp

21. oktober
21. søn. e. Trin.

9. 30

28. oktober
22. søn. e. Trin.

9.30

Laukamp

10.00

Laukamp

4. november
Alle Helgen

Balslev

Kirkekaffe

Balslev

11. november
24. søn. e. Trin.

9.30

Balslev

18. november
25. søn. e. Trin.

10.00

25. november
26. søn. e. Trin.

9.30

2. december
1. søn. i Advent

10.00

Laukamp

9. december
2. søn. i Advent

10.00

Laukamp

Laukamp

Kirkekaffe

Rossel m. Praktikant

Kirkekaffe

Gudstjenestetidspunkterne kan også ses på www.sogn.dk/darum
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