
DARUM 
- byen bag diget 

I Darum bor du tæt på naturen og med 
kort afstand til Esbjerg og Ribe

Darum - et godt sted at vokse op 
Darum er ramme om et trygt, overskueligt og aktivt lokalt miljø, ideelt for børn at 
vokse op i.

Darum Børneby består af børnehave, skole, SFO, klub og ungdomsklub samlet i én 
enhed. Skolen har èn klasse pr. årgang op til 6. klasse. Det er et nært og trygt miljø 
at vokse op i, med en rød tråd i overgangene mellem børnehave, skole og SFO.

Darum Børneby ligger midt i byen, tæt på Fritidscenteret og skoven. Både Fritids-
centret og skoven bliver indraget i dagligdagen i Børnebyen.

Byen har ligeledes 6 dagplejere.

Bo tæt på naturen i Darum 
Lige midt i St. Darum ligger Sandgadens Plantage. Her findes:  
 • En nyanlagt mountainbikebane 
 • Masser af muligheder for gå- og løbeture
 • Legeområde med mooncarbane
 • Picnicområde med borde og bænke

Darum ligger lige op og ned af den pragtfulde vadehavsnatur og helt tæt på Nationalpark Vadehavet, 
som er udpeget som verdensarv af UNESCO.
Vadehavet byder på mange smukke naturoplevelser. Her er det muligt at:
 • Nyde stilheden, vidderne og udsigten over marsken og havet
 • Lufte hunden og gå og cykle lange, rekreative ture
 • Se imponerende fugletræk året rundt
 • Opleve et fantastisk havlys og de smukkeste solnedgange

Mindre end 20 børn i klassen, hvilket betyder at lærerne har bedre tid 
til børnene, hvilket blandt andet giver bedre læringsforhold og er med 
til at øge trivslen.     Kenn Dose

Jeg elsker en gåtur i skoven, og i Darum ligger den lige midt i byen, så jeg
behøver ikke i bilen for at  opleve naturen.  Jette Kjær Nielsen
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Darum har et rigt forenings- og fritidsliv
Samlingssted midt i byen
Darum Kultur- og Fritidscenter ligger centralt midt i St. Darum. Her er mulighed for at dyrke motion for 
alle aldre, både individuelt og fælles. Her afholdes kulturarrangemeter og fester med dans og musik. Ca. 
4 gange om året afholdes fællesspisning, hvor byen mødes. 

Darum FDF
Darum FDF giver dine børn mulighed for at gå til spejder fra 6 års alderen. Spejderhytten ligger midt i  
naturskønne omgivelser, helt tæt på byen, så børnene trygt selv kan komme til og fra de mange arran-
gementer, som spejderne byder på.   
Darum Idrætsforening
Darum Idrætsforening er en meget aktiv idrætsforening, som tilbyder mange former for idræt for alle 
aldersklasser. 

Menighedsrådet
Menighedsrådet holder eftermiddags- og aftencafé i Sognehuset med foredrag, musikarrangementer og 
meget mere for alle borgere.

MERE OM DARUM
Se mere om Darum på www.darum.dk

Eller bestil en rundvisning i byen på: lokalraad@darum.dk

Det gode ved at bo i Darum er stilheden, naturen i og omkring 
byen og folk hilser på hinanden på gaden, også selvom man 
egentligt ikke kender hinanden.    Helle Koop Atzen

I Darum er der højt til himlen, gode og rare mennesker, 
smukke omgivelser og så lige horisonten, den gør noget 
positivt ved mennesket.  Christel Sommer Buhl

Ved at flytte til Darum har vi fået ro på familiefronten. Det er en stor hjælp, 
at der er kort til skole og fritidsinteresser og vi har masser af tid til overs i 
hverdagen til hinanden. Og vores familie og venner synes at det er noget 
særligt at komme ud til vores hyggelige og landlige omgivelser, som kun er 
få minutter fra byen.      Maja Cramon

Darum er godt sted at bo for personer i alle 
aldre. Der er mange gode aktiviteter for store 
og små. Og der er stor respekt mennesker 
imellem. Som pensionist er der gode mulig-
heder for sport.    John Buhl

Vi har boet i Darum i syv år og har ikke én dag fortrudt. 
Vi nyder naturen ved Vadehavet og i vores fantastiske 
skov, det gode fællesskab. Vi har en fantastisk skole og et 
godt fritidscenter.   Birgit Husted

Fakta om Darum:
• Darum har indlagt Fibernet så alle hus- 

stande har adgang til hurtig internet og TV
• Darum har busforbindelser direkte til  

Esbjerg og Ribe. Fra 1.7.17 er der timedrift. 
• Darum består af 550 husstande og ca. 

1400 beboere
• Darum ligger 7 km fra Bramming og 15 km 

fra centrum af Esbjerg og Ribe
• Darum er kåret til Danmarks 3. smukkeste 

landsby
• Darum har over 30 erhverv
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