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Konfirmander 2019
Følgende konfirmeres i Darum Kirke søndag d. 19. maj kl. 10.
1. Daniel Holm Johannesen, Gl. Darumvej 17
2. Frida Kjær Madsen, Breumvej 12
3. Emma Ahrenkiel Møller, Alsædvej 2A
4. Mette Bøgesvang Mollerup, Østertoften 46
5. Jonas Kjær Møller, Mølholmvej 2
6. Natascha Vilster, Refshedevej 15
7. Niclas Due Hansen, Ørnelundvej 2A
8. Maria Pedersen, Videkærvej 15B
9. Nicoline Lykke Iversen, Sandgaden 22
10. Freja Vilster, Refshedevej 15
11. Malte Luxhøj Lyhne Ebsen, Alsædtægten 6
12. Oliver Beck Høgh, Østertoften 21
13. Lasse Stæhr, Alsædvej 5
14. Katrine Brink Andersen, Nørrebyvej 15
15. Tobias Hedegård Rasmussen, Østertoften 65
16. Anne Ditte Lundgaard, Håndværksvej 1
17. Kasper Møller Hansen, Sviegade 18.
Husk at hejse flaget for årets konfirmander!
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Overvejelser om fastetiden
Ethvert barn ved – bogstaveligt talt –
hvad Fastelavn handler om:
Fastelavn handler om at skeje ud med
fastelavnsboller, fastelavnsris, udklædning og tøndeslagning.
Ligesom det er tilfældet med så meget
andet, så har denne folkelige skik sin
rod i en katolsk skik.
Og ligesom i disse mange andre tilfælde, så har man op igennem tiden sørget
for at fjerne alt det, vi ikke gider, fordi
det enten er for hårdt eller kedeligt - og
ladet det sjove stå alene tilbage og blafre i vinden.
For fastelavnsfejringen var oprindeligt
indledningen til den 40 dage lange
fastetid, hvor man skulle afstå fra al
nydelse.
Det var den aften, hvor man for alvor
gav sig Fanden i vold og åd og drak og
festede, for derefter at opføre sig
nogenlunde fromt – bare et stykke tid.
Og hvorfor så det?
Jo, det er naturligvis en fortælling om
Jesus, det udspringer af.
Den 1. søndag i fasten hører vi om det i
kirken.
Efter sin dåb tog Jesus ud i ørkenen.
Da han blev døbt, var det fra oven blevet udråbt over alverden, at han var et
elsket Guds barn – ligesom det sker for
alle, der bliver døbt.
Og som nydøbt var Jesus nu for alvor
parat til at tage hul på livet; et menneskeliv, som, uagtet hvornår dåben finder sted, begynder på ny, når det leves i
lyset af Guds omsorg.
Ude i ørkenen mødte Jesus Guds modstander, Satan.

det samme ville kunne genkende som
ondskabsfuldt.
Satan er slet ikke et uafhængigt væsen,
som går rundt og sætter lus i skindpelsen hos fromme, gode mennesker, som
man ellers ser det på kalkmalerier fra
middelalderen og på tegnefilm.
Satan bor i ethvert menneske.
Da Jesus møder Satan i ørkenen i Peter
Madsens tegneserie, Menneskesønnen,
da er Satan netop tegnet som Jesu
spejlbillede.
Man kan sige, at ligesom mennesket er
skabt i Guds billede, så skabes Guds
modstander i menneskets billede.
Ethvert menneske er spændt ud mellem det gode og det onde.

Eller: I ethvert menneske er der potentiale for at være i det godes tjeneste og i
det ondes tjeneste – at leve i lyset eller i
mørket.

Hvem – eller hvad - er ”Satan”?
Og hvis man tænker, at Satan da er et
oldnordisk begreb og en mytisk skikkelse, der intet har med vores moderne tilværelse at gøre, ja, så er det muligt, at
man trænger til at få udvidet sin opfattelse af Satan en smule.
Enhver nybekræftet konfirmand har sikkert hørt, at Satan ikke er et rødt helvedesvæsen med horn i panden, trefork i
hånden og et listigt blik, som alle med

Jesu fristelse i ørkenen
Vi ved jo fra os selv, at vi hver dag på forskellig vis skal vælge mellem godt og
ondt.
Det er ikke gjort med én gang at vende
det onde ryggen og sige ja til det gode,
som det blev gjort på vores vegne med
trosbekendelsen i dåben.
Jo, i forhold til Gud er det nok, men ikke
i forhold til det videre liv med vores med-
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mennesker.
Vores ja til det gode skal gentages hver
eneste dag gennem livet i utallige forskellige situationer.
Det samme afspejles gennem Vor Herres eget liv.
Det var ikke nok at blive døbt.
Men det var starten på hans liv, der nu
skulle leves fuldt og helt i lyset af Guds
omsorg; noget, som ethvert døbt Guds
barn må erkende, at kun Jesus Kristus
var i stand til.
Den første prøvelse for ham blev Satans
tre fristelser i ørkenen.
Fristelserne havde det ene tilfælles, at
de skulle udfordre Jesu tillid til Guds
magt og lokke Jesus til selv at tage
styringen i stedet for at stole på sin
Fader i Himlen:
Satan fristede Jesus til at vælge en lettere løsning, i stedet for at tage livets
kamp op.
Men Jesus så bag ulvens fåreklæder og
genkendte ondskaben og befalede
Satan at forsvinde.
Jesus modstod fristelserne – noget,
som vi selv ikke altid er i stand til.

Spørgsmålet er bare, om man orker.
Der er en tendens til, at fastetiden for
nogle bliver ét af disse modsvar til de
lette løsninger, om end på en lidt misforstået måde.
For orker man ikke til hverdag miljøbevidst vegetarisme eller bare en lejlighedsvis kødfri dag, så kan den 40 dage
lange fasteperiode måske være en forholdsvis overkommelig tidsperiode at
leve lidt anderledes end man ellers gør.
Hvis man vel og mærke anser miljøbevidsthed og klima for det højeste gode.
Nogle holder sig fra fastfood / alkohol /
slik i fasten, fordi sundhed o g godt helbred for dem er det højeste gode.
Men fastens afholdenhed behøver ikke
udelukkende at have mad og drikke i
centrum.
Det afhænger helt af, hvad det enkelte
moderne individ anser for at være netop sin akilleshæl, sit særlige last, som
vedkommende vel og mærke selv finder enten skadelig, luksuriøs eller forbrugerisk.

Det moderne menneskes fristelser
Ind i mellem kan vi nok alle, ligesom
Jesus, fristes ved f.eks. udsigten til
magt.
Det er vel egentlig ganske naturligt, når
man tænker på, hvor kort den menneskelige magt rækker. Det kan give længsel efter mere indflydelse.
Og hvis man ikke længes efter at have
magt over andre, så vil vi dog i det mindste gerne have styringen over vores
eget liv.
Derudover kan vi nok i ganske hyppig
grad fristes af alle de lette løsningers
tomme kalorier, som byder sig til, hvor
vi end vender os hen.
Der findes forslag til lette løsninger til
ethvert perspektiv af vores liv; for det
moderne menneske gives der altid en
mulighed for at vælge at springe over,
hvor gærdet er lavest.
Heldigvis lader vores bevidsthed om
denne virkelighed sig ikke fornægte.
Derfor findes der også utallige modsvar
til de lette løsninger.

Så andre benytter perioden til et eksperiment med at afholde sig f.eks. fra
shopping på nettet eller fra hverdagens
mange skærme – computeren, telefonen, iPad’en – som sluger så meget af
den tid, der i stedet kunne bruges til
samvær.
Man spiller måske nogle flere brætspil;
Scrabble med familien i stedet for Wordfeud mod fremmede.
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Det, der virkelig er godt, er også
godt hele tiden
Og fred da være med det, men skal man
nu alligevel vove at løfte formaningsfingeren, så kunne man jo gøre opmærksom på, at Jesu møde med Satan i ørkenen ikke var en isoleret hændelse, der
kun varede de 40 dage, han befandt sig
i ørkenen.
Jesus mødte gennem sit liv Guds modstandere overalt, hvor han gik.
Hver eneste gang skulle han holde fast
og ikke bøje af, hvilket naturligvis havde været lettere og mindre farligt for
ham selv.
Og det er selvfølgelig en udfordring i sig
selv hver eneste dag at holde fast i det,
man finder rigtigt, fordi det er rigtigt,
selv om det nok næppe er nemt.
Ind i mellem bliver man måske endda
kaldt påståelig, stædig og generelt irriterende.
Men det, der er rigtigt – eller godt, eller
sandt - det bør man holde fast i hele
året rundt, og ikke bare i en begrænset
periode eller når man lige orker og har
tid.
Og som om, det ikke var hårdt nok i sig
selv altid bestræbe sig på at gøre det
gode, så skal det gode – kristeligt set –
også gøres for dets egen skyld.
Dét er svært. Det er nærmest en menneskelig umulighed.
For det betyder to ting:
For det første, at man ikke får fornøjelsen af at dunke andre i hovedet med sin
egen rene samvittighed og belære dem
om, at også de kunne komme på rette
vej, hvis bare de gad tage sig lidt mere
sammen!

Og for det andet, at alt det gode, som
man gør for sig selv og for andre, ikke
må gøre én til en selvretfærdig martyr.
Om det siger Jesus i Bjergprædikenen:
”Når I faster, må I ikke gå med dyster
mine som hyklerne. (…) Når du faster,
så salv dit hoved og vask dit ansigt, så
du ikke faster synligt for mennesker,
men for din fader, som er i det skjulte.”
(Matt. 6, 16+17-18).
Det er det, det betyder at gøre det gode
for det godes egen skyld.
Thea Laukamp
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Kend din kirke!
Altertavlen
Ja, egentlig findes der jo to altertavler i
Darum Kirke – og endda nærmere tre!
Den gamle har tidligere hængt ved trappen op til pulpituret, men siden blev det
vedtaget i menighedsrådet, at den da
godt kunne være mere synlig, så nu
hænger den i kirkens skib.
Maleriet skildrer Luk. 24, 13-35, Vandringen til Emmaus, som er evangelielæsning 2. Påskedag efter 1. tekstrække.
Her hører vi historien om to disciple (Kleofas og en anden), som efter påskens
begivenheder er på vej hjem.
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Mens de går, slår Jesus følge med dem,
men de genkender ham ikke, før han
sidder til bords med dem om aftenen og
bryder brødet. I samme øjeblik de genkender ham, forsvinder han, men nu
tror disciplene på, at Jesus er opstået
fra de døde.
Motivet skildrer det sted i fortællingen,
hvor Jesus vil forlade disciplene, men i
stedet ender med at spise sammen med
dem. ”Bliv hos os! Det er snart aften, og
dagen er allerede gået på hæld,” siger
de til ham.
Da maleriet blev anvendt som altertavle, stod denne tekst nedenunder billedet.

Den nuværende er malet i 1847 af C.F.
Lind fra Jernved.
Motivet er velkendt. Der er nemlig tale
om en efterligning af Leonardo Da Vincis store kunstværk, Den Sidste Nadver. Da Vinci påbegyndte maleriet i
1495 og det var færdigt i 1498. Værket
var bestilt af hertug Ludovico Sforza og
findes i et kloster i Milano. Det var et
kæmpe arbejde! Originalen måler
460x880cm, og Da Vinci tog sig god tid
til at finde de rigtige modeller til disciplene.
Undervejs syntes klosterets abbed, at
Da Vinci brugte for lang tid på arbejdet.
Da Vinci replicerede, at det ville gå hur-

tigere, hvis abbeden ville sidde model til
Judas!
Det ville være synd at påstå, at efterligningen i Darum Kirke gør originalen
ære.
Ser man nærmere på billedet – og det
skal man være velkommen til at gøre
ved lejlighed - vil man nok bemærke, at
de anatomiske proportioner på disciplene er helt skæve, og at der er noget tegneserieagtigt over figurernes ansigter.
Ret skal være ret: Måske er det sådan,
kunstneren har ønsket det, men jeg har
ikke kunnet finde noget om ham nogen
steder, så det vides ikke.
Under det nuværende alterbillede står
ordene: ”Gjører dette til min
Ihukommelse,” som Jesus sagde Skærtorsdag til disciplene,
og som gentages for os hver
gang, vi knæler ved alteret.
Gennem de sidste mange år
har det været på tale, at man
ønskede en ny altertavle i
Darum Kirke. Det kan være, vi
snart går i gang med at gøre
noget ved det!
Den tredje altertavle er noget
mindre og placeret ovenpå det
store billede.
Det forestiller i al sin enkelhed
Jesus på korset og gør det ud
for kirkens eneste krucifix. Bag
Jesus på korset ses et hul i de
sorte skyer, som flere børn har
bemærket tager form af et hjerte.
Man kan fortolke det, som et
billede på Guds nærvær hos
det gudsforladte menneske.
Om hjerteformen er tilfældig,
vides ikke – men smukt er det.
Ovenover står ordene: ”Død for
vore synder”, som er centrale
for evangelisk-luthersk kristendom.
Thea Laukamp
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Kommende arrangementer
Palmesøndag den 14. april medvirker Bramming Mandskor
ved gudstjenesten kl. 10.00.

Esbjerg Kulturskoles Musikfestival
Vi gentager succes'en fra sidste forår og får fornøjelsen af at høre
Kulturskolens Bigband.
Bigbandet består af 15 børne og unge, som spiller saxofon, trompet,basun,
klaver og trommer, og de er under kyndig ledelse af Torben Iversen fra Ribe.
Desuden spiller Kulturskolens tværfløjte elever sammen med deres lærer, Tina
Andersen . De vil spille en lille samling af danske sange..

Koncerten foregår mandag d 13. maj kl 17.00 i Darum Kirke
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Litteraturkreds i Darum Sognehus fra 2019
I februar kom Litteraturkredsen godt
fra start!
Vi var samlet omkring Martha Christensens Vores egen Irene, og samtalen om
bogen fyldte stort set den tid ud, som
var afsat.
Tak for et spændende og oplysende
møde!

Møderne i den mørke tid finder sted om
eftermiddagen, og møderne i den lyse
tid om aftenen.
Som nævnt i det sidste sogneblad, så er
det deltagernes læseoplevelse, der danner basis for samtalen om bogen. Jeg er
ordstyrer (og jeg bestræber mig på ikke
at udnytte denne rolle!) og fortæller indledningsvist en smule om bogen eller
forfatteren.

Rammerne
Her blev også tid til en drøftelse af rammerne for Litteraturkredsen fremadrettet.
For nuværende er det planen, at der
afholdes i alt fire møder årligt – to i den
mørke tid og to i den lyse(re) tid.

Næste møde
Næste møde finder sted torsdag d. 13.
juni kl. 19-21.00.
Her er det Ida Jessens bog, ”Den der
lyver”, der er i centrum.
Bogen er den første i Hviumtrilogien.
Bemærk, at dette bogvalg altså
ikke betyder, at vi nødvendigvis
skal læse hele trilogien i Litteraturkredsen.
Deltagelsen er gratis – også kaffen
- men medbring selv, hvad du evt.
ønsker dertil.
Tilmelding
Man skal tilmelde sig Litteraturkredsen fra gang til gang.
Tilmelding sker til Thea Laukamp,
tlf. 75179220 eller
e-mail: then@km.dk
Ved tilmelding bedes man oplyse
fulde navn, adresse og evt. e-mail.
Næste tilmeldingsfrist er mandag
d. 8. april, og derefter bestilles
bøgerne på biblioteket til de tilmeldte.
Bøgerne afleveres i postkassen.
Thea Laukamp
P.S.: På sidste møde lavede vi godt
nok en aftale om, at deltagerne sagtens kunne afhente bøgerne, men
det har jeg altså lige valgt at
ignorere. Levering af bøgerne
tages evt. op igen, når vi mødes i
juni.
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Menighedsrådet orienterer
Menighedsrådet har tidligere beskrevet planlagte projekter: Renovering af parkeringspladsen ved sognehuset, herunder en bedre belysning, samt oprydning af
området ved branddammen overfor præstegården.
Disse tiltag er så småt begyndt at materialisere sig til virkelighed:

Ved sognehuset forestår nu såning af græs og plantning af bøgehæk.
Og ved branddammen skal endnu flere træer fældes og dammen skal oprenses.

Strikkecafé i Sognehuset, mandag i lige uger fra kl.19.00-21.30,
slutter denne sæson mandag den 29. april.
Alle er velkommen (10 kr. pr. gang for kaffe/te).
Ny sæson i september måned. Kontaktperson: Tove Hansen, tlf: 5054 3644
Læsekreds i Sognehuset, onsdag i ulige uger fra kl:14.00-16.00.
Sæsonen er afsluttet medio februar.
Alle er velkommen (10 kr. pr. gang for kaffe/te).
Opstart af ny sæson i september måned. Kontaktperson: Hanne
Sørensen, tlf: 7517 9582 / 2163 5397
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Nyt fra Lokalrådet
Nationalparkpartner
På årsmødet blev det vedtaget, at vi
skulle ansøge om, at Darum by kunne
blive Partner med Nationalpark Vadehavet. Men det blev ikke accepteret af
NPV. Til gengæld opfordrede de os til at
søge om, at Darum lokalråd blev Partner. Og det er vi nu blevet godkendt til.
Vi skal dog på kursus først. Elisabeth og
jeg deltager til efteråret, hvor vi så officielt bliver Partner. Der kommer et årligt
Partner-kursus. Elisabeth og jeg har
fået lov at deltage her i februar også.
Darum Vadehavsdag 2019
Nåh nej, der bliver desværre ikke nogen
Vadehavsdag i år. Men vi er så småt
begyndt at overveje Darum Vadehavsdag 2020. Og vi vil meget gerne have
din hjælp til konkrete opgaver. Vi vender tilbage i august med disse opgaver,
men ved du allerede nu, at du gerne vil
hjælpe, hører vi meget gerne fra dig.
Også hvis du ved, hvad du gerne vil
hjælpe med, eller har gode ideer til
Vadehavsdagen.
Skriv til: lokalraad@ darum.dk
Sneum Sluse–projektet
Darum Lokalråd og Sneum/Tjæreborg
Lokalråd er gået sammen om et projekt, hvor vi vil etablere shelters, mad-

pakkehus, info-tavler ved Digesøen og
en pontonbro ud i vadehavet, så man
kan sejle ud i kajak herfra. Og måske en
stormflodsøjle. Dette er vores planer,
men nu skal vi først beskrive projektet
og så fundraise.
Hollænderskoven og Dammosen
Dette er også et projekt, hvor vi samarbejder med et andet lokalråd, nemlig
Hunderup/Sejstrup Lokalråd. Her er planen er få bedre belægning på stien
rundt i Hollænderskoven samt etablere
en bro ud i Dammosen, således at man
kan sidde ude på broen og nyde udsigten, sejle med lydløse fjernstyrede elbåde mm.
Fællesmøde med foreninger
den 3. april 2019
Vi vil indkalde til et fællesmøde for alle
foreninger og bestyrelser i Darum til en
drøftelse af, hvordan vi bedst udnytter
vores ressourcer og bringer vores mange ildsjæle i spil. Vi vil gerne samarbejde endnu mere på tværs, da vi jo alle
arbejder for de samme mål.
Grundlovsmøde 2019
I år afholdes igen Grundlovsmøde i samarbejde med Menighedsrådet.
se omtale side 12

Butik i Darum
Butiksgruppen sender
jævnligt nyt ud på
Darum.dk.
Der arbejdes videre med
etablering af butik på
grunden ved Feilbergstenen (Gl.Darumvej lige
øst for Feilbergvej).

Helle Ertmann
Darum lokalråd
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Grundlovsmøde i Darum Præstegårdshave
d. 5. juni kl. 14.30 (bemærk tidspunktet)
Grundlovstaler: Michael Wagner Brautsch.
Tema for talen: ”At skabe rum” – om rummelighed og inklusion.
Michael var præst i Darum i årene 2002-2009.
Herefter var han præst nogle år i Gjesing, inden han rykkede østpå.
Michael er sognepræst i Frederiksberg Sogn, formand for Frederiksberg
Udsatteråd og foredragsholder.

14.30 Velkomst og vi synger nogle sange sammen
15.00 Grundlovstale
Tid til kaffe og løs snak.
Kaffebord + øl/vand v. 5. klasse fra Darum Børneby
(kan også købes løbende)

Arrangør:
Darum Lokalråd og Darum Menighedsråd
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Fra Sognearkivet
Måske et lidt trist jubilæum, men …

”Fra 1958 til 1971 var Jenny og Arne
Jakobsen værtsfolk. Det var en periode,
hvor der skete meget. Hotellet var helt
på hælene i 1957-58, så de startede
helt på bar bund. Der blev satset meget
på turister, og de var mange buschauffører fra Tjæreborg Rejser, der overnattede på hotellet, mens deres busser
blev serviceret hos Mogens Noer (Gl.
Darumvej 8).”
”Der var syv værelser, lille og store sal
samt 2 restauranter. Når der var overbelægning, sov alle værtsfamiliens 7
personer på madrasser i den lille sal."
I 1966 fik hotellet spiritusbevilling, ” så
efter 46 års tørke kunne man igen servere øl og spiritus på Darum Hotel. Efter
bevillingen kom der rigtigt gang i hotellet med lørdagsballer og mange store
fester.”
I ”jubilæumsåret” går bygningen i sandhed ind i en ny æra.

Darum Kro har en lang historie bag sig
Den nuværende krobygning har eksisteret i 100 år. Dog har der været krodrift på grunden (Sviegade 2) hvor kroen ligger siden 1876!
Der har været flere bygninger og mange ejere igennem tiden og kroen har
rummet mange funktioner.
I 1919 blev kroen solgt til Aktieselskabet Darum Afholdshotel for 15.500 kr.
Den gamle krobygning blev nedrevet og
det nye afholdshotel blev opført i 1919.
I kan læse meget mere om kroen og
afholdshotellet i bogen ”Fra Darum
Sogn” (1925) af P. J. Nielsen eller i
bogen ”Fra Darum Sogn – 1920 til
2010” (2012), udgivet af Darum Sognearkiv. Her blot er par citater fra sidstnævnte, hvor et afsnit - skrevet af Olav
Boesen – beskriver hotellets nyere tid:

Huset blev bygget i 1858, hvor høker Peder Lambertsen (Ribe) byggede det store
hus på grunden. Her drev han kolonial- og produkthandel. I 1868 køber 2 sønderjyder stedet og i 1876 får man krobevilling. I 1919 køber aktieselskabet "Darum
Afholdshotel" kroen og bygningen rives ned og de nuværende opføres. Billedet er
fra perioden 1905 til 1919.
Darum Sognearkiv
www.darumsognearkiv.dk
sognearkivet@darum.dk
Åbent hver første onsdag i måneden kl 19.00–21.00
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Nyt fra FDF
Julestuen 2018
Traditionen tro holdt vi sidst i november
vores årlige julestue i Fritidscenteret.
Det var en hyggelig eftermiddag, hvor
mange kiggede forbi og prøvede lykken
i tombola eller lotteri, og hyggede sig
med en snak over æbleskiverne.
Undervejs blev vi underholdt af et lille
julekor, der udover luciaoptog havde
øvet et par sange, som de sang for os.
Det var en hyggelig eftermiddag, og
FDF vil gerne takke alle jer, der møder
op denne eftermiddag og støtter vores
arbejde. Det har stor betydning for os i
arbejdet med børnene resten af året, at
der er ”lidt at gøre med”. Derudover
skal der også lyde en stor TAK til alle de
mennesker, der har hjulpet til med det
ene eller andet i forbindelse med
julestuen. Uden de mange ekstra hænder kunne det slet ikke lade sig gøre for
os.

kikkerter, samt haft besøg af en læge,
der underviste i førstehjælp. Derudover
er der selvfølgelig altid tid til at lege!
Puslinge og tumlinge har rykket deres
mødedag, som nu ligger fast onsdag fra
16.30-18.
Programmerne, som ligger på vores
Facebookside, rummer udover de
ugentlige møder også en kredsweekend
i foråret, inden vi drager afsted på sommerlejr ved Sdr. Vilstrup strand lørdag
d. 29/6 – fredag d. 5/7.

Opstart
Pilte/væbnere/seniorer har haft en
aften med ild som tema, hvor de lærte
om brandslukning, fik demonstreret det
specielt farlige ved en oliebrand, og
morede sig med at spille ”ild-fodbold”.
Derudover var de lige før vinterferien en
tur på skøjter i Esbjerg.
Puslinge / tumlinge er også
kommet godt i
gang i det nye
år. De har bl.a.
malet glas til flotte lygter, lært
om stjernetegn
og lavet stjerne-
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Til sidst lige en hilsen fra nogle
”gamle” FDF’ere :
”Vi er nogle ”gamle” FDF-piger, som er
begyndt at tage et sheltermærke.
Det går ud på, at én gang i hver måned,
skal vi sove i et shelter et eller andet
sted i Danmark.
Det tager et år at tage sheltermærket.
Vi ser det som en gylden mulighed for at
pleje de venskaber og relationer, vi har
skabt gennem FDF, da vi altid har gået
til det. Og nu, hvor vi mere eller mindre
alle sammen er begyndt på forskellige
gymnasier, ser vi ikke hinanden så tit,
og det er ikke os alle der har tid til at
komme til FDF-møde en gang om ugen.
Men med denne ene gang om måneden,
som vi selv
planlægger
hvornår skal
være, kan vi
bibeholde
det vi havde
sammen, da
vi havde tid
til at komme
til de ugentlige møder.
Vi mødes om aftenen hvor vi hygger os
med spil, bål eller bare hyggesnak. Når
natten så begynder at nærme sig, så
kryber vi til køjs i shelteret, og morgenen efter hygger vi os så igen med morgenmad.”
På vegne af FDF,
Aase Sørensen

Sognekalender
...det sker i byen bag diget...
Marts 2019
12.03. kl. 14.00: Åbent Sognehus – lagkage og forårssange
15.03. kl. 18.00: Årets gymnastik opvisning i Darum Kultur- og Fritidscenter.
Arr. Darum IF, gymnastikafd.
30.03. kl. 18.00: Musik arr.: ”Tørfisk” i Darum Kultur- og Fritidscenter.
Billetter købes hos Anette i Fritidscentret.
Mere info på Darum.dk og lokale opslag.
28.03. kl. 15.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset
April 2019
GLÆDELIG PÅSKE
14.04 kl. 10.00: Palmesøndag den 14. april medvirker Bramming Mandskor
ved gudstjenesten kl. 10.00. Se omtale side 8
30.04. kl. 14.30: Åbent Sognehus med gæster udefra. Er ikke endeligt fastlagt.
Se www.darum.dk når tiden nærmer sig.
Maj 2019
13.05. kl. 17.00: Koncert i Darum kirke i anledning af Esbjerg Kulturskoles
Musikfestival. Se omtale side 8
15.05.

: Deadline for næste sogneblad

19.05. kl. 10.00: Konfirmation i Darum kirke - se konfirmandlisten side 2
Juni 2019
05.06. kl. 13.30: Grundlovsmøde i Præstegårdshaven. Se omtale side 12
GOD PINSE
25.06.

Sogneudflugten 2019: Udvalget er i gang med planlægning af
et godt program, der kan ses i næste Sogneblad, som udkommer først i juni.
Her kommer info om tilmelding, pris m.m.

NB: Der er også menighedsrådsmøder i april, maj og juni. Datoerne vil fremgå
af www.sogn.dk/darum når de er planlagt.
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Gudstjenester i Darum Kirke
10. marts
1. søn. i Fasten

10.00

17. marts
2. søn. i Fasten

9.30

24. marts
3. søn. i Fasten

10.00

Laukamp

9.30

Laukamp

7. april
Mariæ Bebudelse

10.00

Laukamp

14. april
Palmesøndag

10.00

Laukamp

18. april
Skærtorsdag

10.00

Laukamp

9.30

Laukamp

10.00

Laukamp

31. marts
Midfaste

19. april
Langfredag
21. april
Påskedag

Laukamp

Kirkekaffe

Rossel

Bramming Mandskor –
se omtale side 8
Kirkekaffe

Liturgisk gudstjeneste

22. April
2. Påskedag

9.30

Balslev

28. april
1. søn. e. Påske

9.30

Laukamp

5. Maj
2. søn. e. Påske

10.00

Laukamp

Kirkekaffe

12. Maj
3. søn. e. Påske

X

X

Ingen gudstjeneste.

10.00

Laukamp

Konfirmation

26. Maj
5. søn. e. Påske

9.30

Laukamp

Tors. 30. Maj
Kristi Himmelfart

9.30

Rossel

19. Maj
4. søn. e. Påske.

2. Juni
6. søn. e. Påske

10.00

Laukamp

9. Juni
Pinsedag

10.00

Laukamp

Der afholdes ikke altergang til gudstjenester kl 9.30 eller på 2. helligdage, med
mindre andet er anført i gudstjenesteplanen.
Gudstjenestetidspunkterne kan også ses på www.sogn.dk/darum
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