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KONFIRMATION 2020
Til dem, der skal holde konfirmation i Darum Kirke i 2020
I inviteres hermed alle til indskrivningsgudstjeneste i Darum kirke
søndag d. 15. 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. 22. oktober.
Forløbet med konfirmationsforberedelse starter dog med en temadag i
Bramming sognegård/kirke tirsdag d. 1. oktober 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

Forsidebilleder: Ingrid Jensen
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then@km.dk
Feilbergvej15
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6740 Bramming
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Fødsel, dåb, bryllup og begravelse
– hvordan og hvorledes?
Fødsel – faderskab og forældremyndighed
Nybagte forældre, som ikke er gift med hinanden, skal indsende en omsorgs-og
ansvarserklæring til sognepræsten. Her vedkender manden faderskabet og I får
fælles forældremyndighed. Blanketten skal være indsendt og godkendt af præsten
senest 14 dage efter barnets fødsel, ellers sendes faderskabssagen videre til Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen.) Blanketten udfyldes og signeres digitalt på
www.borger.dk à familie og børn à faderskab og forældremyndighed.
Dåb
Når I ønsker barnedåb, så ret henvendelse til præsten i god tid forud for den dato, I
kunne tænke jer, og forhør jer om gudstjenestens tidspunkt m.m.
Som regel sker dåb i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste, men det
er også muligt at aftale lørdagsdåb, som i udgangspunktet finder sted én gang i
kvartalet.
Kontakt præsten igen 7-10 dage forud for dåbsdagen og aftal et tidspunkt for en
dåbssamtale.
Samtalen finder som regel sted i dåbsforældrenes hjem, men andet kan aftales.
Før dåbssamtalen finder sted, skal I finde 2-5 personer, der skal stå fadder for barnet, hvoraf den ene er den, der bærer barnet. Det kan også være en af forældrene,
der bærer barnet.
For at være fadder til et dåbsbarn er det et krav, at man er døbt med den kristne dåb
og mindst er 13 år gammel/er startet på konfirmationsforberedelsen.
Vielse
Ret henvendelse til præsten i god tid og forhør jer om tidspunktet for vielsen.
Ca. 14 dage før vielsen kontaktes præsten igen om et tidspunkt for en vielsessamtale.
Samtalen finder som regel sted i brudeparrets hjem, men andet kan aftales om nødvendigt.
Inden vielsessamtalen skal I have udstedt en prøvelsesattest hos kommunen – vær
opmærksom på, at prøvelsesattesten kun er gyldig i 4 måneder.
I skal også nedskrive navne og adresser på to vidner til vielsen, som indføres i kirkebogen.
Til vielsessamtalen med præsten afleverer I prøvelsesattesten og vidners navne og
adresser.
Det er i øvrigt en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke salmer, der skal
synges, da det i høj grad er med til at gøre kirkevielsen festlig!
I kan finde inspiration på www.dendanskesalmebogonline.dk og lytte til indspillede
versioner af salmerne på www.lyttildanskesalmer.dk.
Salmevalg aftales til vielsessamtalen.
Kontakt graveren ved kirken vedr. pyntning af kirken på vielsesdagen.
Begravelse/bisættelse
Dødsfaldet anmeldes nu om dage som regel til en bedemand, men kan også anmeldes til præsten i det sogn, hvor afdøde boede.
Dato og tidspunkt for begravelseshandlingen aftales med præsten.
Der aftales også et tidspunkt, hvor de efterladte mødes med præsten til en samtale
om det praktiske i forbindelse med højtideligheden i kirken og man taler om afdødes liv med henblik på den ligprædiken, som præsten stort set altid skal holde i kirken/kapellet i forbindelse med begravelsen.
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Her vælges også hvilke salmer, der skal synges i forbindelse med begravelsen.
Også her kan www.dendanskesalmebogonline.dk være en hjælp, hvis man ikke har
et eksemplar af salmebogen fra 2003.
Denne samtale holdes for så vidt muligt på afdødes bopæl, men andet kan aftales
efter omstændighederne. Begravelsen skal senest finde sted 14 dage efter dødsfaldet er indtrådt. Hvis der skal være udsyngning fra afdødes hjem, plejehjem eller
sygehus, kan præsten forestå udsyngningen, hvis det ønskes.
Udsyngningen består af en bibellæsning, trosbekendelse, Fadervor og velsignelse,
omgivet af et par salmer.
Kontakt graveren ved kirken vedr. evt. udvælgelse af gravsted og pyntning i kirken
på begravelsesdagen.
Ved møde med graveren udleveres en folder Vejledning om Darum Kirkegård, vedr.
gravsteder og pasningsaftaler.
Se kontaktinformationer på præst og graver forrest i bladet.

Digegudstjenesten
På grund af det noget usommerlige vejr blev Digegudstjenesten den 18. august
flyttet til kirken.
Der var tale om en kort gudstjeneste med gående altergang, som blev indledt
med en refleksion over dét at gå til alters.
Tak til dem, der alligevel mødte op, trods vejret – vi må håbe på solskin til
Digegudstjenesten i 2020!
Esbjerg Messing Kvintet spillede til salmerne samt et præludium af Johan Pezel,
et interludium af Carl Nielsen og et postludium af John Bell.
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Darum Legatet:
Ansøgning for 2019 er nu åben
Ansøgning om del i Darum Legatet 2019 er nu åben.
Der er ansøgningsfrist d. 1. november.
Ansøgere skal opfylde legatets fundats.
Ordlyden af fundatsen er som følger:
Fundats for Jens Peter Christiansens og Hans Oluf Jensen og Anna Kirstine
Jensens Fond
“Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse, såvel teoretisk som
praktisk, af unge mennesker efter folkeskolen. Ansøgerne, eller deres forældre,
skal være bosiddende i Darum sogn. Fondens bestyrelse uddeler legatportioner
efter ansøgning. Legatportionernes størrelse fastsættes af bestyrelsen. Legatet tillægges for et år ad gangen, men legatnyderne kan modtage legatet i flere år. Legatet er særeje for modtagerne og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.
Bekendtgørelse af uddeling af legatportioner skal ske i et eller flere lokale blade
efter bestyrelsens beslutning. Ikke uddelte indtægter overføres til det følgende års
uddelinger. Spørgsmål om adgang til nydelse af fondens midler kan ikke gøres til
genstand for rettergang, men afgøres af fondsbestyrelsen, hvis beslutninger er
endelige.”

Vigtige oplysninger vedr. ansøgning!
Ansøgningsskemaet kan findes på www.darum.dk/darum-legatet/.
Der gøres opmærksom på, at dette er det eneste gyldige ansøgningsskema.
Udover selve ansøgningsskemaet findes der her også en vejledning, der kan være
en hjælp, når man udfylder skemaet. Ansøgere opfordres til at læse og følge vejledningen for ansøgningen nøje! Ansøgere, der ikke opfylder fundatsen, eller som ikke
har udfyldt ansøgningen i henhold til vejledningen, kasseres. Derudover har
bestyrelsen i 2018 besluttet, at man vil prioritere at tilgodese nye ansøgere, som
dog stadig naturligvis skal opfylde fundatsen og har ansøgt korrekt.
Udvælgelse af legatmodtagere og besked om evt. legatportion
Fondsbestyrelsen afholder møde i starten af november, hvor ansøgningerne
gennemgås og legatmodtagerne udvælges. Der vil altid være mindst én uvildig part
fra bestyrelsen, der ikke kender den enkelte ansøgers personoplysninger.
Fondsbestyrelsen kontakter ikke modtagerne individuelt efter udvælgelsen..
Navnene på legatmodtagere offentliggøres på darum.dk og i december-udgaven af
sognebladet "Darum Sogn."
Med venlig hilsen
Fondsbestyrelsen
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Menighedsrådet orienterer
Så står kirken SÅ HVID og flot!

Det færdige resultat

Under afrensning

Det er 45 år siden, at Darum kirkes mure er blevet afrenset på den udvendige side.
Efter tørring er murene nu kalket 4 gange. Et stort, godt og nødvendigt vedligeholdelsesarbejde udført af Murerfirmaet V. Jepsen & Søn v/Finn S. Jepsen.
(Stilladset skulle have været fjernet inden bladets trykning)

Rengøring af orgel
Indvendigt er kirkens orgel blevet
hovedrengjort, hvilket er et noget
anderledes arbejde, som kræver
fingersnilde – alle orgelpiberne har
været ude af den faste ”plads”,
afrenset dels med trykluft udendørs
samt børstet og aftørret; herefter
genmonteret på rette ”plads” i et
ligeledes rengjort ”orgelhus”. Dette
har været et stort, godt og nødvendigt vedligeholdelsesarbejde udført
at orgelbygger Anders Havgaard
Rasmussen med hjælp fra gravemedhjælper Lisbet Hansen.
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De helt store orgelpiber under rengøring

De helt små orgelpiber inden rensning

Et kig ind i orglet

Renovering af gangareal
I skrivende stund skulle et andet stort arbejde være påbegyndt, idet menighedsrådet har besluttet at stenbelægningen fra kirkedøren skal færdiggøres d.v.s. fortsættes i forlængelse fra kirkedøren rundt om tårnet mod nord til indgangsporten
ved Laurentiusvej. Det er dog udsat, idet stilladset endnu ikke er fjernet.
Også her er der tale om et stort arbejde, som er prioriteret i budgettet og menighedsrådet glæder sig over, at det allerede er muligt at gennemføre for således at
tilgodese god tilgængelighed til kirkens indgang.

Branddammen
Om branddammen på Feilbergvej meddeler Vandværket, at der er bestilt oprensning og i den forbindelse vurderes dybde og fald og herudfra tages stilling til, om
der fortsat skal være trådhegn omkring branddammen i henhold til gældende regler.

Ny tavle
Kirketider kan nu også ses på ny tavle ved indgangslågen mod syd, hvor Darum kirkesti begynder med oplysningstavle om kirken og kirkestien mod Sviegade videre
til Sønderbyen mod diget.

Nyt i bladet
Redaktion indsætter nu Sognekalenderen på sidste side før bagsiden med markering "til opslagstavlen" og "vend" for at se gudstjenestetiderne.
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Kommende arrangementer
FOREDRAGSAFTEN
10. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
HELLE ERTMANN: ”CUBA – DENGANG OG NU”
Helle Ertmann har selv været på Cuba, og det er den rejse, der er baggrund for
aftenens foredrag.
Hun vil med ord og billeder fortælle om Cubas historie fra 1492-2019, hvor hun
både kommer ind på kolonitiden, diktaturet, revolutionen og tiden under Castro.
Alt dette sætter hun op imod egne oplevelser fra nutidens Cuba. Helle Ertmann
siger: ”Cuba er et fantastisk land, der nemt sætter sig under huden på én.”
Deltagelse koster 40kr., som inkluderer kaffe og kage. Medbring derfor kontanter.

ADVENTSKONCERT
1. december kl. 16 i kirken.
”RØD STUE – EN FRAKTION AF FYNSK KAMMERKOR”
Med base på Fyn og og rødderne dybt forankret i den (vest)jyske muld er Rød Stue
en gruppe unge, ambitiøse korsangere med mange års erfaring. For de fleste af
sangernes vedkommende er korkarrieren startet i Esbjerg, hvorefter de har genfundet hinanden i Odense. Her har de i flere år har medvirket ved forskellige kulturelle og kirkelige arrangementer. Nu besøger de Darum Kirke med et koncertprogram, der nok skal få alle tilhørere i advents- og julestemning.
Koncerten er gratis.

NYTÅRSKONCERT
19. januar 2020 kl. 16 i kirken
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Omtales yderligere i næste sogneblad.
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ÅBENT SOGNEHUS: MASSER AF SANG I DETTE EFTERÅR!
Åbent Sognehus finder sted tirsdage kl. 14 på følgende datoer:
10. september: Efterårssange. Vi har Hans Henrik Brok ved klaveret.
12. november: Humor i Højskolesangbogen. Lars Bom, sognepræst i HoddeTistrup, vil guide os igennem Højskolesangbogens humoristiske dele og sidder
også ved klaveret.
10. december: Julemøde – med adventsstemning! Traditionen tro med æbleskiver,
julefortælling, musik og adventssange.
Deltagelse er gratis og inkluderer kaffe og
brød.

LITTERATURKREDS
Litteraturkredsen mødes to gange i dette efterår om to forskellige bøger.
Møderne finder sted om eftermiddagen kl. 14-16.
19. september: ”Dette burde skrives i nutid” af Helle Helle (2011).
Litteratursiden skriver blandt andet: ”Tiden er slutfirserne. Hovedpersonen Dorte er søvnløs og pendler dagligt mellem provinsen og hovedstaden. Dorte er opkaldt efter sin faster og har ligesom hende kun flygtige
forhold til mænd. De styres begge af tilfældet og af, hvad de burde gøre
frem for at kunne mærke, hvad der er det rigtige for dem. Samtidig holder de facaden og foretager sig det, de plejer, selv om de er ved at gå i
opløsning.
Via de to kvinder er der noget på færde med et dengang og et nu, om
hvem man var, og hvem man er, og om hjembyen og mødet med storbyen.”
Tilmelding: Har man ikke meldt sig til, men på egen hånd fremskaffet
bogen og fået den læst, så er man velkommen til at møde op.
21. november: ”Stoner” af John Williams (1965).
Bogen fik stort set ingen opmærksomhed, da den udkom første gang,
men efter genudgivelsen er den blevet udråbt til international bestseller.
Bogen handler om William Stoners helt almindelige og dog ret spektakulære liv i begyndelsen af 1900-tallet.
Litteratursiden skriver: ”Et almindeligt liv, men en ualmindelig god
bog.”
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 27. september.
NB: Sædvanligvis har deltagerne medindflydelse i forhold til valg af bog. Denne gang
kunne det ikke lade sig gøre af hensyn til sognebladets deadline. Men jeg står personligt inde for bogen, som var den bedste, jeg læste i 2017!
Husk, at der er tilmelding fra gang til gang.
Send en mail til mig på then@km.dk med navn og adresse, eller ring på 75179220 med
samme oplysninger.
Med venlig hilsen
Thea Laukamp
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Nyt fra Lokalrådet
Sommeren startede med et dejligt
Grundlovsmøde. Vejret var godt,
Grundlovstaleren kendt og velkendt.
Godt og vel 300 mennesker havde valgt
at fejre denne traditionsrige dag i
Darum præstegårdshave, som præsteparret endnu en gang stillede til rådighed for arrangementet.
Michael W. Brautsch, tidligere præst i
Darum, talte om Rummelighed.
En relevant og aktuel tale, med dagens
folketingsvalg in mente.
Michael var som altid spændende at
høre på og der var stof til eftertanke.
Grundlovsdagen var arrangeret i fællesskab med Darum Menighedsråd, og
med hjælp fra Darum Børneby og
Darum FDF.

holdt møde med Vej & Park, som helst
selv vil grave pælene ned, så placeringen opfylder alle lovkrav mm. Vi regner
med at ruten bliver færdig i løbet af
efteråret.
Apropos Vadehav, så er Darum lokalråd
blevet Partner med Nationalpark Vadehavet.
Vi fejrer det og holder informationsmøde herom den 12. sept., se side 11.
Der graves i Skråtoften
Hvad graver de efter? Jo, det er de 14
lejeboliger, der nu bliver bygget på en
superbeliggenhed. Vi regner med, at de
står færdig i jan-feb.2020. Vi lægger
det på Darum.dk, når vi har nyt herom.
Konference om at styrke fællesskab og samarbejde i Darum
Lokalrådet har afholdt konference for
alle foreninger, råd og bestyrelser i
Darum med det formål at optimere
vores samarbejde og fællesskab på
tværs af alle. Der var en god stemning
og velvilje blandt de 20 fremmødte til
samarbejde og til at mødes herom igen.
Der var repræsentation af 14 foreninger/bestyrelser og arbejdsgrupper.
Vi er enige om at det er rigtig godt med
en fælles kalender på Darum.dk.
Vi snakkede også om fælles årshjul. Der
ligger et i Velkomstmappen.
Alle forpligtigede sig til at sende ind til
Fælleskalenderen på Darum.dk OG at
kigge på den inden arrangementer datosættes.
Der var forslag om at lave en fælles ”frivilligbank” med en liste over de frivillige, der gerne vil kontaktes, hvis en forening i Darum får brug for hjælp. Man
kan melde sig som frivillig til alt muligt,
frivillig til f.eks. at hejse et telt, at sælge
mad i en bod, at træne børn en enkelt
gang osv.
Vi blev enige om at arbejde videre hermed næste gang.
Lokalrådet indkalder til næste møde i
november. Ønsker andre at deltage,
skriv til lokalraad@darum.dk

Darum Kirkesti
Den sidste del af kirkestien er nu også
blevet til ”sti”. Stykket på privatvejen
mellem Feilbergvej og Gl. Darumvej er
blevet belagt med slotsgrus i en meters
bredde ude i siden af kørevejen. Dermed er det nu muligt at cykle af hele kirkestien, uden at skulle trække i det tykke lag ral på dette sted.
Tak til grundejerne for deres velvilje.
Darum Marskgårderute
Den historiske cykeltur under byfesten
blev i år en fremvisning af den kommende Marskgårderute, som kommer
til at gå fra Diget ved Sønderbyen og
rundt igennem Darum, forbi mange af
de flotte gamle marskgårde, vi har i
vores vadehavslandsby. Omkring 70
havde valgt at deltage, og vi er meget
glade for den store interesse, der i det
hele taget er for ruten. Vi har fået
fondsmidler til et skilt ved diget og til
stimarkeringspæle langs ruten. Vi har
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Darum Lokalråds årsmøde
Kom og hør om hvordan lokalrådet
arbejder, hør om vores indflydelse, bl.a.
når vi sidder til møde med borgmesteren og økonomiudvalget. Vi har en
direkte vej ind til Esbjerg kommune og
kan være med til at udvikle vores landsby. Det kan dreje sig om lejeboliger,

butik, julepynt, trafiksikkerhed, rene
rabatter, cykelsti til Bramming, arrangementer, projekter som Sneum sluse,
Darum Vadehavsdag – og det er jo også
op til dig, idet vi arbejder meget ud fra
borgerhenvendelser.
På vegne af Darum Lokalråd,
Helle Ertmann

Partnerskab med NATIONALPARK VADEHAVET
Darum Lokalråd fejrer partnerskabet
12. september 2019
Kl 19.00 Nationalparkflaget hejses officielt på hjørnet af Gl. Darumvej
og Sønderbyvej
Jens L. Hansen fra Nationalparkens sekretariat hejser flaget og vi
får et lille glas vadehavsøl.
Kl 19.30 Vi fortsætter i Hallen, hvor kaffe og kage kan købes
Kl 19.45 Bliv klogere på Nationalpark Vadehavet
Jens L. Hansen fra Nationalparkens sekretariat fortæller om hvad en
nationalpark er og om Vadehavet som Unescos Verdensarv.
Der bliver tid til at stille spørgsmål.
Efterfølgende er der mulighed - for dem der har lyst – til at tilmelde
sig som Vadehavsambassadør.
Se mere på www.nationalparkvadehavet.dk
Kl 21.15 Birgit Hansen (Darum), Medlem af Nationalparkrådet (for marsken
omkring Sneum Å) fortæller om rådets arbejde.

Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen og på gensyn Darum Lokalråd
I hele uge 37 kan man besøge Nationalparkens mobile udstilling.
Du finder den på Darum Kultur- og Fritidscenters parkeringsplads.

DARUM - byen bag diget!
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Fra Sognearkivet
Forretninger i Darum
”For et lille Hundred Aar siden fandtes
ingen Købmænd i Darum. Bønderne
solgte deres Produkter: Bug, Flæsk og
Smør i Ribe, og der forsynede de sig
med de Kolonialvarer, som de havde
Brug for.” Sådan står der i bogen ”Fra
Darum Sogn” af P. J. Nielsen fra 1920.
Det var altså i begyndelsen af 1800tallet.
I dag, hvor vi spændte venter på realiseringen af en ny købmandsbutik, kan
det måske være interessant at kigge
på, hvor selvforsynende Darum har
været. Så her kommer et (meget) hurtigt rids af forretningslivets historie i
Darum.
Der har været mange forretninger i
Darum siden begyndelsen af 1800tallet. Forretninger, som forsynede
byens borgere på alle måder, så de slet
ikke behøvede at tage udenbys efter fornødenheder.
Landsbyen var selvforsynende ”fra vugge til grav,” så at sige.
Bortset fra at der manglede en jordemoder. Men Darum havde egen bedemand og kistemager Darum i 50`erne.
Købmænd
Der har blandt andet været købmandsbutik, hvor den nu nedrevne kro lå.
Overfor, på Refshedevej 2, lå Brugsen,
hvor der tidligere havde været en skomager. Brugsforeningen blev stiftet i
1888 og lukkede i 1993. Der har også
været købmandsbutik på Feilbergvej
16, som lukkede i 1996. På Refshedevej
2 blev der i 1993 genetableret en købmandsbutik – MB Marked - der i 2004
blev videresolgt og omdannet til en Kvik
Spar. Den lokale handel gik ikke særlig
godt og forretningen lukkede i 2005.
Også på Darum Mark var der en brugs
fra 1949 til 1972.

1986 var der bageri på Refshedevej 3,
hvor Helheden i dag har en afdeling.
Der har været slagterforretning i
Darum. Først blev der solgt kød fra en
hestevogn, men fra 1936 blev en
egentlig slagterbutik etableret i Sviegade 7. Den lukkede i 70´erne.
Derudover havde byen barber, posthus,
trikotage, mejeriudsalg, bladudsalg,
isboder og mange flere butikker og
håndværkere til dækning af alle behov.
Se uddybende om forretningslivet i
Darum i bogen ”Fra Darum Sogn – 1920
til 2010” (2012).

Postvognen holder foran byggeriet af Darum
Brugsforening i 1907

Til sidst blot denne tanke:
De mange forretninger gennem tiderne
nåede deres endeligt af mange forskellige årsager. I nyere tid, skal en væsentlig del af forklaringen nok findes hos de
mange indkøbsmuligheder, vi møder,
når vi bevæger os uden for landsbyen.
Sådan må det være i en sammenhæng
med få kilometer til nærmeste storby
og de fleste med arbejde uden for
landsbyen.
Men skal der være endnu en ny lokalhistorisk æra med dagligvarebutik i
Darum, er vi nok nogen, der skal ændre
vores indkøbsvaner!

Mange andre forretninger
Det nuværende gartneri er ved at være
en saga blot. Men der har været flere
gartnerier igennem tiderne. Helt til

Elisabeth M. Rasmussen
Darum Sognearkiv
Sognearkivet@darum.dk
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Nyt fra FDF
Nu er sommerferien forbi, og vi er igen
klar til en ny opstart: Ny sæson - ny
energi, og vi håber også på nye ansigter. Vi glæder os selvfølgelig også til at
se alle de ansigter, vi før har hygget os
så meget med!

en hytte ved Sønder Vilstrup Strand for
at opbygge lejren og blive indkvarteret.
Ved vandet nåede vi både at få en dukkert og en tur på paddelboards og de
store fik lov at prøve kræfter med havkajakker.
Vi tog en lille vandretur på 6 km. til den
nærmeste campingplads, hvor vi alle
hyggede os på legepladsen. Der blev
hejst flag, bygget hule i skoven, leget
gemmeleg, klatret i træer, savet brænde, lavet mad, holdt siesta, vasket op,
tegnet, lagt puslespil, slikket sol, badet,
flettet franske fletninger, snittet spyd,
været i ”tut” (slikbod), sunget, fanget
frøer - og meget, meget mere! Vi skulle
jo også have et minde til skjorten, så
selvfølgelig blev det også til nogle lejrmærker. Tak til alle som deltog.
Det har været en fornøjelse at være
med i fællesskabet og vi (ledere og
bestyrelsen) glæder os allerede til
næste år.

Sct. Hans
Siden sidst har vi afholdt vores traditionsrige Sct. Hans fest.
Det var som altid rigtig hyggeligt og dejligt med så god en opbakning fra
Darums borgere.
Hvor er det skønt at se, at I alle nyder
vores arrangement! Mange tak, fordi I
vil dele sådan en fantastisk aften sammen med os. Vi vil også sige stor tak til
vores båltaler Torben Mørup (skoleleder
for Darum Børneby.) Helt fantastisk var
opbakningen også ved ”Mini Sct. Hans.”
Hvor er det dejligt at se så mange børn,
der nyder godt af muligheden for lidt
bålhygge og godter.
Selvom kartoffelsalaten slap op og
bålet havde ”startproblemer” synes vi,
at det var en rigtig dejlig aften.

Torsdag den 23. maj var der sol og smil
på programmet da vi bød velkommen til
”SFO-eftermiddag”.
Da alle var kommet var der lidt saftevand, kage og boller, til at styrke sig på.
Ved posterne blev der balanceret med bolde og rør, kravlet under net, leget "bjergbestigning" på skrænten ved
en rævehule, gået på rafter
med vand i en mug, hoppet
over mælkekasser og gået på
line.
Det var en rigtig dejlig eftermiddag med udfordringer,
glade børn og voksne - kort
sagt en dejlig oplevelse.
Vi er gået i gang med forberedelserne til vores kommende
arrangementer. Det er mange spændende ting, vi skal
lave i fællesskab med vores
medlemmer på mødedagene: Ny SFOdag, lodseddelsalg samt julestuen der
bliver afholdt i Fritidscentret d. 24/11.

Veloverstået sommerlejr og SFOdag

Vi har haft den fornøjelse at afholde
sommerlejr endnu engang.
Starten gik lørdag 29/6, hvor vi tog til
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Nyt fra FDF
En lille opsang
Vi er blevet rigtig glade for vores ”nye”
hytte. Udskiftning af taget og vinduerne
har gjort, at vi om mange år stadig kan
hygge os og skabe en masse gode minder der. Dog har vi lidt problemer med,
at der er nogle der ikke er så gode til at
passe på vore ting. Det er vi lidt kede af,
da vi bruger mange kræfter og meget
energi på at det skal være et sted, hvor
natur, hygge og leg er helt i top. Vi
håber at, I alle vil hjælpe os med, at det
altid vil være et dejligt sted vi kan nyde i
fællesskab. På forhånd tak.

Så har vi desværre den sørgelige nyhed
at vores leder på puslinge- og tumlinge
holdet, Laila, har fået nye udfordringer
og derfor må stoppe som leder. Vi holder dog fast i hende i bestyrelsen, så
hun forlader os ikke helt. Men det kommer til at betyde at vi kommer til at
mangle en leder. Så hvis du selv, eller
én du kender, måske kunne have lyst til
at være en del af vores fællesskab, kan
vi altid finde plads i ledergruppen til netop dig.
På vegne af FDF Darum,
Linette Atzen

Strikkecafé i Sognehuset, mandag i lige uger fra kl.19.00-21.30.
Ny sæson fra mandag den 2.september.
Alle er velkommen (10 kr. pr. gang for kaffe/te).
Kontaktperson: Hanne Landbo Christensen, Darum, tlf: 2175 8575
Læsekreds i Sognehuset, onsdag i ulige uger fra kl:14.00-16.00.
Ny sæson fra onsdag den 11.september.
Alle er velkommen (10 kr. pr. gang for kaffe/te).
Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf: 7517 9582 / 2163 5397
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Sognekalender
...det sker i byen bag diget...
Til opslagstavlen!
September 2019
02.09. kl. 19.00 – 21.30: Strikkecafé starter ny sæson, se side 14
08.09. kl. 09.30: Høstgudstjeneste og efterfølgende Høstmarked i Kratskellet
10.09. kl. 14.00: Åbent Sognehus. Vel mødt til kaffe/te/kage.
Organist Hans Henrik Brok-Kristensen står for fællessange,
se omtale side 9
11.09. kl. 14.00 – 16.00: Læsekreds starter ny sæson, se side 14
19.09. kl. 14.00 – 16.00: Litteraturkreds, se omtale side 9
24.09. kl. 15.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset.
Oktober 2019
10.10. kl. 19.30: Foredragsaften med Helle Ertmann
(40 kr. inkl. kaffe/te/kage), se omtale side 8
22.10. kl. 15.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset.
November 2019
12.11. kl. 14.00: Åbent Sognehus:
Humor i Højskolesangbogen med Lars Bom, se omtale side 9
21.11. kl. 14.00-16.00: Litteraturkreds, se omtale side 9
26.11. kl. 15.00: Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset
December 2019
01.12. kl. 16.00: Adventskoncert i kirken. Rød stue, Fynsk Kammerkor,
se omtale side 8
10.12. kl. 14.00: Åbent Sognehus: Julemøde, se omtale side 9
15.12. kl. 10.00: Luciagudstjeneste
Arrangementer i sognekalenderen ses også på Darum.dk
Gudstjenestetider – vend à
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Gudstjenester i Darum Kirke
1. september

9.30

11. søn. e. Trin.

Laukamp

8. september

9.30

12. søn. e. Trin.

Rossel *

Høstgudstjeneste

15. september 10

13. søn. e. Trin.

Laukamp

Altergang

21. september 10

Lørdagsdåb

Laukamp

22. september 10

14. søn. e. Trin.

Laukamp

29. september 9.30

15. søn. e. Trin.

Laukamp

6. oktober

10

16. søn. e. Trin.

Laukamp

13. oktober

9.30

17. søn. e. Trin.

Rossel

20. oktober

10

18. søn. e. Trin.

Laukamp

27. oktober

9.30

19. søn. e. Trin.

Laukamp

3. november

10

Alle Helgen

Laukamp

9. november

10

Lørdagsdåb

Laukamp

10. november 10

21. søn. e. Trin.

Laukamp

17. november 9.30

22. søn. e. Trin.

Rossel

24. november 9.30

Sidste søn. i kirkeåret Laukamp

1. december

10

1. søn. i advent

Laukamp

8. december

9.30

2. søn. i advent

Balslev

Altergang

Altergang

Altergang

Altergang

Altergang

Altergang

*Praktikant fra Pastoralseminariet, Dorte Ponsgaard, medvirker ved
gudstjenesten.
Der er kirkekaffe følgende dage: 15. september, 20. oktober og 10. november
Gudstjenestetidspunkterne findes også på www.sogn.dk/darum
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