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KIRKELIG VEJVISER KIRKELIG VEJVISER 

Velsignet af det skønneste sommervejr blev Digegudstjenesten den 16. august 
en rigtig god oplevelse.

Tak til dem, der mødte op; og lad os håbe på, at endnu flere vil nyde en dejlig 
dag på diget i 2021.

Koret Pulpiturlærkerne og Tina (se forsiden) sang og spillede præludium, inter-
ludium og postludium samt sang og spillede til salmerne.

Digegudstjenesten 2020



3

  Jeg bor ude på landet, omgivet af 
korn- og majsmarker. Store mejetær-
skere kører forbi ude på vejen her i mid-
ten af august måned. Heldigt, at der 
ikke kommer andre køretøjer, for dem 
er der slet ikke plads til. 

  De store mejetærskere bliver efter-
fulgt af to store traktorer, så meget stør-
re end da man var barn på landet. Stiller 
man sig ved siden af en sådan traktor, 
skal man bøje nakken godt tilbage, for 
at se op til førerhuset! Hver traktor har 
efterspændt en næsten overdimensio-
neret gummivogn. Det er vist en af de 
anhængere, der normalt bliver trukket 
af en lastvogn. Åbenbart regner land-
manden med en god høst!

  Tit nok fortæller han mig, at det er et 
slid at være bonde. Og det er det 
givetvis - især i høsttiden. Men her-
hjemme kommenterer vi ind i mellem 
slige udsagn, også fra andre end land-
mænd, med, at det ikke er alle, som 
lider i stilhed! 

HØSTTID - OG DEN SKINBARLIGE VIRKELIGHED FOR 
LANDMANDEN SAMT ANDRE.

  Jeg vover den påstand, at der ikke er 
så forfærdelig mange af os, der slipper 
uden om anstrengelser for det daglige 
brød. "I dit ansigts sved skal du spise dit 
brød", hedder det allerede i Det gamle 
Testamente. Det er sjældent, at vi får 
noget foræret. Ja, en dag er vi måske så 
heldige at vinde i Lotto eller et andet 
spil. Spil fylder i hvert fald utrolig meget 
i tv-reklamerne. Hver anden reklame 
drejer sig om spil! Det er nok ikke helt 
forkert, når nogen påstår, at troen på 
heldet i spil har erstattet troen på en 
nådig Gud!

  Men er vi ikke så heldige at vinde i spil, 
så fortæller vi hinanden, at livet tit nok 
er slid og møje, bøvl og besvær, arbejde 
fra morgen til aften. Og der er arbejds-
kolleger, som vil slippe lettere om ved 
det; de irriterer os og gør det hele surt 
for os. Og lige nu er landmanden ildrød i 
hovedet! Der er et problem med meje-
tærskeren, bedst som der er det ideelle 
høstvejr! - Ja, sådan er den skinbarlige 
virkelighed! Ikke andet end bøvl!
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  Der kan gå megen tid med at snakke 
om den skinbarlige virkelighed. Den 
kan ødelægge både arbejde og fritid. 
Og skulle denne skinbarlige virkelighed 
endelig komme med en overraskelse, 
så er den bestemt ikke af det gode. Plud-
selig står vi midt i en Corona-epidemi 
og skal holde afstand og gå med mund-
bind og i værste fald sætte en del penge 
til. Se, er det ikke den skinbarlige virke-
lighed, som overrasker os på den mest 
ubehagelige måde? Der var noget, man 
ikke i sin vildeste fantasi havde troet 
kunne overgå en selv, dog se om det 
ikke skete!

  Men er det det eneste, der er at sige 
om virkeligheden? Er virkeligheden kun 
besvær, og kun det, som til tider på en 
særdeles ubehagelig måde overrasker 
os og falder os i ryggen?

  Vel må bonden både pløje og så, og 
mere end det, før han kan køre meje-
tærskeren ud af laden. Og vel må che-
fen i direktørstolen også tage bøvl og 
besvær med i købet. Og vi andre slipper 
heller ikke helt smertefrit gennem hver-
ken arbejde eller fritid.

  Der kan imidlertid også ske det forun-
derlige, at det, der kom ud af ens arbej-
de, slet ikke stod mål med den indsats 
man gjorde! Nok gjorde man sit arbej-
de, sikkert og vist, men resultatet, - at 
der kom en hel mark med korn og halm 
ud af det, og senere på året majskolber, 
sået for længe siden, det var dog meget 
mere end man havde kunnet forvente. 
Måske også meget mere, end man hav-
de fortjent! Det vokser jo medens vi 
sove, hedder det i en salme (DDS 728).

  Og det må vi ikke overse, for det er 
også virkeligheden! Den skinbarlige vir-
kelighed er ikke blot den, at det går os 

som fortjent, eller at som vi har redt, 
sådan må vi ligge. Virkeligheden er 
også, at man kan få langt mere end 
man havde fortjent, langt mere end 
man havde arbejdet for.  

  Det er vel bl.a. den erfaring også for-
ældre kan gøre, når de pludselig står 
med en nyfødt i armene. Sikkert og vist 
gjorde de noget for at få dette barn; for 
virkeligheden er jo sådan, at man intet 
får foræret. Men det, der så kom ud af 
det, man som forældre "gjorde", det 
overgår dog langt indsatsen, anstren-
gelserne, arbejdet eller hvad man nu vil 
kalde det. - Og dette, at få mere givet, 
end man havde arbejdet for; at blive 
slået på munden af forundring over, 
hvad der blev en til del, det hører med til 
virkeligheden. - Også sådan kan man 
blive overrasket af virkeligheden. 

  I kirken sætter vi ord til vort liv, til vir-
keligheden. Og derfor synger vi til høst-
gudstjenesten om, at vi pløjede og vi 
såede, men :

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed 
(DDS 730).

  Nu ser jeg, at der kommer to traktorer 
tilbage med anhængere, der er mere 
end fyldte med korn. Det ser ud til, at 
bonden får en god høst. Vel kan man bli-
ve overrasket af virkeligheden - på den 
gode måde!

Der holdes høstgudstjeneste i 
Darum kirke d. 4. oktober kl. 10.00.

Jørgen Hanssen
Fung. sognepræst
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Skal I have konfirmation i Darum 2021?

Der vil være konfirmation i Darum kirke den 2. maj 2021

Tilmelding
Hvis I skal have konfirmation i Darum Kirke i 2021, så skal I tilmelde jeres konfir-
mand via linket 

 
Hvis dette giver udfordringer, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte 
præsten på tlf.: 75179220 eller mail: darum.sogn@km.dk
Tilmeldingen skal ske senest søndag den 20. september 2020.

Morgentimer i forbindelse med skoledagen
Konfirmationsforberedelsen finder sted i Sognehuset, Feilbergvej 15A, tirsdage kl. 
8-9:45 og forestås af sognepræsten. Efterfølgende køres konfirmanderne til skole 
med taxa. Menighedsrådet afholder udgiften til kørslen.
Første gang med morgentimer er tirsdag d. 20. oktober.

Temadag i september
Forberedelsesforløbet begynder med en temadag, som foregår i og omkring Sog-
negården ved Skt. Ansgar Kirke i Nørregade i Bramming sammen med de øvrige 
konfirmander fra Bakkevejens Skole og Bramming-præsterne.
Temadagen ligger tirsdag den 29. september fra kl. 8 efter aftale med ledelsen på 
Bakkevejens Skole. Konfirmanderne kan tage skolebussen ind til Bramming og gå 
til kirken, som ligger tæt på skolen.
Hvis jeres konfirmand går på en anden skole og skal deltage i temadagen, bedes I 
træffe aftale herom med den pågældende skole.

Indledende konfirmandforældremøde
I vil herudover blive indbudt til et konfirmandforældremøde. Invitationen vil kunne 
findes efter sommerferien på  menupunkt konfirmation 2021
g i øvrigt i september-udgaven af sognebladet.

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

www.sogn.dk/darum  
o
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Mød op og bak op om dit lokale menighedsrådsvalg 2020 - vi har brug for din stemme. 

Vil du være med til at gøre en forskel for lokalsamfundet? Fælleskabet i vores sogn? Og din 

lokale kirkes liv i fremtiden? På Valgforsamlingen har du mulighed for at stille op til menig-

hedsrådsvalget og blive valgt ind i det lokale menighedsråd. Alle fremmødte folkekirkemed-

lemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og stemme.

Det sker i Sognehuset, Feilbergvej 15, Store Darum 
den 15. september 2020 kl. 19.00

Der vil være kaffe og te på kanden.

Med venlig hilsen Darum Menighedsråd

DARUM     KIRKE

Dagsordenen: 

1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, 

kompetencer og hidtidigearbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved 

valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om 

mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.
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Kommende arrangementer

Gennemføres under hensyn til aktuelle corona vejledninger. 
Hold dig orienteret på sogn.dk/darum og darum.dk

Salmesang-aften i Darum Kirke
Tirsdag den 29. september kl. 19.30 

1. organistvikar Hans Henrik Brok-Kristensen og organist Tina på fløjte vil føre os 
igennem ukendte salmer.  

At blive ældre i en moderne verden
Tirsdag den  8. september kl. 14.00 i sognehuset

Fungerende sognepræst i Darum, Jørgen Hanssen, fortæller om den moderne ver-
den, der indimellem kan være vanskelig at følge med i for ældre. Ved vi f.eks. 
altid, hvad det er, der bliver reklameret for i tv? Tv-reklamer kan være morsom-
me, men til tider også svære at fatte! Hvilket produkt var det egentlig, man skulle 
købe?
Den moderne verden er tilmed blevet digital. Det forlanges af alle, at man skal kun-
ne bruge en computer. Ellers er det svært at komme i kontakt med det offentlige. 
Hvad gør man så, hvis man ikke har hænder, der kan bruge en computer?
Og så hører vi næsten hver aften i tv: ”Se mere på nyhederne.tv2”. Men hvorfor 
ikke vise nyheden i fjernsynet? Hvem orker at gå på internettet omkring kl. 
22.00? – Ja, det er ikke altid så let at blive ældre i en moderne verden.

”En sønderbydreng fortæller”
Tirsdag den 20. oktober  kl. 19.30 i sognehuset

Kresten Pedersen (Sønderbyvej 13) er født og opvokset i Sønderby og han bor der 
stadig med sin familie.
Kresten kender Sønderby som sin egen bukselomme.
I Lokalårbogen for Bramming-Egnen 2019 er der en artikel, hvor Kresten Peder-

sen fortæller om sin barndom og opvækst i 
Sønderby i 50`erne og 60`erne. En artikel om 
en god og tryg barndom i en overskuelig ver-
den. Samtidig er det et tidsbillede, hvor vi i dag 
må undres over hvor meget der har ændret sig 
i Darum.
Kresten fortalte til Ingrid Marie Lorentzen, der 
skrev artiklen på baggrund af deres samtaler. 
Der er meget mere at fortælle! Så de fortsæt-
ter samtalen ved arrangementet i Sognehuset.

Menighedsrådet og Sognearkivet står for 
arrangementet. Der bliver serveret kaffe og 
kage.

Vel mødt!

Sønderbyvej 21 (1972), hvor 
Kresten Pedersen er opvokset

OBS: Ikke i datoorden, og se side 12
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Adventskoncert den 29. november, 
1. søndag i advent 

kl. 16.00 i Darum Kirke

Jul Classic

En rigtig julekoncert med indslag fra Händels "Messias" og Bachs "Juleoratorie". 
Der bliver også lejlighed til at høre engelske christmas carols, kendte julesalmer 
og skøn nordisk julemusik.

Thomas Krogh, Baryton
Uddannet klassisk sanger samt sang- og dra-
maunderviser fra musikkonservatorierne i 
Århus og Esbjerg. 
Optrådt ved Vestjysk Symfoniorkesters nytårs-
koncerter og Esbjerg Festuges promenadekon-
certer som solist og konferencier. Medvirkede 
ved Den Ny Operas opførelse af Maskarade. Til-
knyttet Ensemble Zimmermann, Århus, senest i 
samarbejde med Danmarks Radio og Lars Ulrik 
Mortensen om Telemann´s Die Donnerode. 
Ansat som sanglærer ved Løgumkloster Kirke-
musikskole.

Jesper Topp, orgel og klaver
Er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium (det nuværende Syddansk Musi-
konservatorium og Skuespillerskole) under organisterne Lasse Ewerloff og Peter 
Møller, og tog i 1992 kirkemusikalsk diplomeksamen fra samme sted. 
Jesper Topp kendes også som komponist af orgelmusik, korværker og kammer-
musik, som udøvende koncertmusiker samt optrådt på forskellige CD-udgivelser i 
årenes løb.

 
Jesper Topp har en række ansættelser bag sig - 
først som organist ved St. Darum Kirke 1988-89; 
dernæst Den Danske Kirke i London, 1989-90; 
samt Otterup Kirke på Fyn i årene 1993-97. Siden 
1997 har Jesper Topp har haft sit virke som orga-
nist ved Jerne Kirke i Esbjerg.

Tirsdag den 6. oktober kl. 14.00 i sognehuset

Måske aprospos arrangementet den 8. september?

Jørgen Enkebøl vil fortælle om Ældrerådet i Esbjerg kommune.

Ældrerådets formål er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunk-
ter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Ældrerådet i Esbjerg kommune
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Efter en stille sommer i børnebyen, 
hvor kun børnehaven har været åben 
hele vejen igennem, er der i løbet af 
de sidste par uger nu igen summen af 
liv rundt omkring. Onsdag d. 12. 
august, hvor det ringede ind til det 
nye skoleår, vendte hverdagen for 
alvor tilbage. 

Covid19
Covid19 fylder stadig, og selvom alt i 
slutningen af juni tegnede til en mere 

almindel ig 
h v e r d a g  
efter ferien, 
så viser de 
s e n e s t e  
smittetal at 
forholdsreg-
lerne fortsat 
er nødven-
dige. I bør-
n e h a v e n  
betyder det 
bl.a., at bør-
nene fortsat 
er opdelt i 
familier, og 
at store dele 
a f  d a g e n  

foregår udendørs. Legepladsen er 
opdelt i områder, for at undgå at få blan-
det for mange børn ad gangen.
I skoledelen har eleverne fået lov til at 
sidde lidt tættere, men der er fortsat 
fokus på håndhygiejne, særlig ren-
gøring af overflader og så er samling til 
fælles morgensang udskudt en tid end-
nu.

Arbejdsdagen
Gennem de sidste år er det blevet en 
tilbagevendende tradition, at samles til 
en ”fyraftens-arbejdsdag” i børnebyen, 
for at shine udendørsarealerne op. Pga. 
Covid19 er traditionen i år sat på pause, 
men opgaverne er der stadig og lige nu 
overvejes alternative løsninger til, hvor-
dan vi ”i fællesskab på afstand” kan løse 
disse opgaver.

Nyt fra Børnebyen

Kratskellet
En appelsin er faldet i børnebyens tur-
ban. Kratskellet lukkede i skoletjene-
stens regi til sommerferien, og nøgler-
ne til stedet blev efterfølgende overdra-
get til børnebyen, som nu får helt unik-
ke muligheder for at bruge det skønne 
område i dagligdagen. Allerede her i 
august tages stedet i brug i undervis-
ningen. 0. kl. som har en ugentlig ude-
dag, vil have deres base i Kratskellet til 
det formål. To dage om ugen vil der des-
uden være ekstra bemanding til at vare-
tage undervisningen af skolens øvrige 
klasser, der besøger stedet på skift. Bør-
nehaven har planlagt fire uger i løbet af 
året, hvor de flytter i Kratskellet, som 
også for deres børn giver helt særlige 
rammer. Både klub og SFO arbejder 
med hvordan og i hvilket omfang, de 
kan drage nytte af stedet.

Ny bestyrelse
I juni mødtes skolens nye bestyrelse til 
konstituering. Lene Bækdal har valgt at 
træde ud af bestyrelsen, og derfor var 
der behov for en ny formand. Valget 
faldt på Helle Lindeborg Ladefoged som 
sammen med Tina Melton, der fortsæt-
ter som næstformand, varetager for-
mandskabet. Den 13. august mødtes 
bestyrelsen til 1. bestyrelsesmøde i 
Kratskellet, hvor der bl.a. blev tid til en 
rundvisning på stedet. Bestyrelsen ser 
meget frem til de muligheder Kratskel-
let giver for hele børnebyen og vil i den 
kommende tid arbejde med principper 
for brugen af stedet, og hvordan lokal-
miljøet også fortsat kan være en del af 
at værne om og aktivt er en del af ste-
det.  

På vegne af bestyrelsen,
Dorte Hjort Jensen
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Fra Sognearkivet

I disse tider, hvor vi på én side ”slås” 
med råger i plantagen og bramgæs på 
markerne og på den anden side er fasci-
nerede af det rige fugleliv ved Vadeha-
vet er følgende uddrag fra en artikel 
bragt i Lokalårbogen 1990 ganske 
interessant. Baggrunden er, at tyrker-
duen i 1948 kom til Danmark for første 
gang.
Artiklen var skrevet af Peder V. Thelle-
sen:

Tegningen er af Niels Knudsen og stam-
mer fra den originale artikel.

Da tyrkerduen kom til St. Darum

”At det netop blev St. Darum og Skagen 
at de første tyrkerduer slog sig ned, kan 
være lidt vanskeligt at forklare.
Det første sikre bevis for at tyrkerduen 
yngler i St. Darum er fra 1952, men den 
har antageligt også ynglet de foregåen-
de 2-3 år. I 1952 blev der fundet 3 
reder, men der menes at have været ca. 
10 par i den nordlige del af byen.
St. Darum blev hermed landskendt i 
ornithologiske kredse, og flere fra disse 
år kendte ornithologer besøgte St. 
Darum for at se de dengang sjældne tyr-
kerduer. I den ornithologiske litteratur 
nævnes St. Darum talrige steder i for-
bindelse med tyrkerduens indvandring 
til Danmark.”

Elisabeth M. Rasmussen
Darum Sognearkiv
www. Darumsognearkiv.dk

Åbent første onsdag i hver måned
Kl 19.00 til 21.00

Sognearkivet@darum.dk
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Coronasituationen plager stadig, også 
for butiksudvalget. Vi har i udvalget 
afholdt møde den 27. august, hvor vi 
har drøftet situationen for afholdelse af 
det tidligere planlagte borgermøde. Vi 
havde i udvalget håbet at der kom lem-
pelser i forsamlingssituationen, men 
det er desværre ikke sket. Vi er på alle 
områder klar til at præsentere det 
færdige oplæg, og gå i gang med salg af 
anparter. Borgermødet er vigtigt for pro-
cessen. Her vil vi fremlægge selve pro-
jektet, selskabsvedtægter, betingelser-
ne i forbindelse med købet af anparter, 
og i øvrigt præsentere oplægget i sin 
helhed. Det er vigtigt, at borgerne føler 
sig velorienteret omkring den økonomi, 
som hver i sær investerer i projektet, i 
form af køb af anparter. Vi forventer, at 
det er nødvendigt vi sælger for mini-
mum 2,1 millioner kroner i anparter, og 
anser det også for realistisk at vi kan nå 
dette beløb. 

Der er intet ændret for projektets bære-
dygtighed og argumentation for projek-
tets gennemførelse. I butiksudvalget er 
vi stadig overordentlig positive med 
hensyn til etablering af købmandsbutik-
ken, men vi kan godt forstå, at der rej-
ses spørgsmål om ”butikken overhove-
det bliver til noget”. Men butikken bliver 
til noget, hvis vi i sognet står sammen 
om projektet. Derfor arbejder vi nu på 
at finde en form hvor vi kan komme ud 
og præsentere projektet, komme i gang 
med salget af anparter og komme i 
gang med selve etableringen af butik-
ken. Det er vores delmål, at infomøde 
eller infomøder, og salg af anparter skal 
være gennemført senest i november 
måned. Hvordan dette kommer til at 
ske, vides ikke på nuværende tids-
punkt, men informationsmateriale her-
om bliver omdelt i postkasser og ved 
diverse opslag.

På butiksudvalgets vegne
Lasse Boesen

Nyt fra butiksudvalget

Strikkecafé i Sognehuset, mandag i lige uger fra kl.19.00-21.30. 
Ny sæson fra mandag den 31. august.
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 9.september.
Alle er velkommen (10 kr. pr. gang for kaffe/te). 
Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf: 7517 9582 / 2163 5397
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Nyt fra Lokalrådet

Darum lokalråds årsmøde

Kom til årsmøde tirsdag d. 27. oktober 2020 

Årsmødet er fra 19.00-20.30 i Darum Kultur-og fritidscenter
Derefter er der møde for erhvervslivet fra 20.30-21.00.

Årsmøde:

Årsberetning 

Dialog: Hvad mangler i din by?

Kom til dialog om hvilke nye tiltag DU ønsker i din by. 

Det kan være en badesø, kendskab til byens erhverv, julebelysning, vandrerute…

Der vil være mulighed for dannelse af adhoc-grupper under lokalrådet ved behov.

Valg til lokalrådet

Herudover dagsorden ifølge vedtægterne

Erhvervsliv - Fællesskab 

Lokalrådet lægger op til en debat blandt de mange små og store erhverv i Darum: 

Skal erhvervene have et samarbejde?

Hvad kan erhvervene bruge hinanden til? 

Skal der være en fælles hjemmeside og FB-side; ”Erhverv i Darum”……….

Samarbejde med lokalrådet; skal vi have en adhoc-gruppe for nuværende og frem-
tidige erhverv i Darum?

Vi glæder os til at se jer

Darum lokalråd

Kaffe og kage kan købes inden mødet.

Vi tager forbehold for ændringer såfremt dette bliver nødvendigt af hensyn til Corona.

DU 

Menighedsrådet: Kommende arrangementer

NYHED: MORGENKAFFE OG MORGENSANG

11.11.  Morgenkaffe og morgensang i sognehuset. 
og Vi giver kaffen og du tager selv brød med. 
25.11. kl. 09.30 Mere info på darum.dk når tiden nærmer sig. Bente Køller spiller til.
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Ansøgning for 2020 er nu åben 

Ansøgning om del i Darum Legatet 2020 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 til-
lægges for et år ad gangen, men legatnyderne kan modtage legatet i flere år. Lega-
tet 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: 
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 vejlednin-
gen 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. Fonds-
bestyrelsen 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

http://www.darum.dk/darum-legatet/

Darum Legatet 
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Nyt fra FDF

Dette forår og sommer har været langt 
fra hvad vi vil kalde almindeligt her hos 
FDF Darum.
Vi har desværre måtte aflyse dette års 
Sct. Hans arrangement pga. Coro-
na/Covid 19. Vi glæder os dog til at se 
alle de glade ansigter til Sct. Hans 
2021.

I år skulle alle vores børn og unge have 
været på sommer lands lejr, men også 
dette måtte vi se udsat. Derfor valgte vi 
her i Darum kredsen at dette skulle da 
ikke holde os tilbage for gode stunder 
her i kredsen, og derfor valgte vi at 
afholde en mini sommerlejr, hvor vi invi-
terede alle skolens børn med. Det var 
en rigtig god weekend og selv om reg-
nen gerne ville drille os lidt, var der intet 
at mærke på hverken børn eller voksne. 
Temaet var spion skole og der var man-
ge aktiviteter der var med til at gøre, 
alle der deltog, til de bedste spioner i 
Darum. Jeg er meget overbevist om at 
dette bestemt ikke er sidste gang at vi 
finder på at lave noget lignende engang 
i fremtiden.

Søndag d. 9/8-2020 fik vi besøg hos 
FDF af 11 navere (10 tyske og 1 dan-
sker(Jens)). Jens var lige begyndt sin 
naverrejse, som skal vare 3 år og 1 dag. 
Jens er murer fra Esbjerg og har været 
med til at bygge lejeboligerne i Skråtof-
ten.  De havde spist på Darum Camping 
og nu manglede de et sted og sove. FDF 
blev kontaktet af Jørgen fra Darum Cam-
ping om de måtte overnatte i vores shel-
ter, selvfølgelig byder vi da de rejsende 
på overnatning. De fik adgang til bad og 
toilet; et bad 
blev de MEGET 
glade for, man 
trænger, når 
man vandrer i 
30° varme. FDF 
bød selvfølgelig 
på kaffe og nog-
le is fra fry-
seren. Vi ønsker 
J e n s  o g  d e  
andre navere en 
god rejse. 
Som noget nyt i 
FDF Darum har 
vi nu (før tid) sat gang i FDF Numling 
med børn mellem 3-5 år sammen med 
deres forældre. Dette har, indtil videre, 
været afholdt en gang. Den første gang 
stod temaet på "snor": Der blevet lavet 
lege med snor og reb, der blev lavet 
søm billeder med garn og forhindrings-
bane med reb. Det så virkelig ud til at 
både børn og voksne hyggede sig rigtig 
meget. Vi ser virkelig frem til de kom-
mende gange, og vi håber da også at se 
flere og nye ansigter. Vi håber at det er 
noget der er kommet for at blive her i 
Darum. 
Nu starter den nye sæson og vi har 
sådan glædet os til at se alle igen. Vi har 
næsten lagt sidste hånd på mødepla-
nerne og er helt frisk på nye arrange-
menter, udfordringer og ikke mindst 
gode stunder med hinanden.

 
Hilsen 

Linette Atzen
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Sognekalender
...det sker i byen bag diget...

Til opslagstavlen!

Aftenmøde i Sognehuset:
”En sønderbydreng fortæller”  ved Kresten Pedersen.
Arr. Darum Sognearkiv og Menighedsrådet  - se omtale side 7

Gennemføres under hensyn til aktuelle corona vejledninger. 
Hold dig orienteret på sogn.dk og darum.dk

September 2020

01.09. kl. 15.30: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset

08.09. kl. 14.00: Åbent sognehus i sognehuset. Opstart med kaffe/te/kage og snak.
Velkommen til vikarierende sognepræst Jørgen Hanssen, der vil 
fortælle om at blive ældre i en moderne verden: 
se omtale side 7

15.09. kl. 19.00: Menighedsrådet inviterer alle borgere til VALGMØDE i sognehuset. 
Se omtale side 6

29.09. kl. 19.30: Salmesang i kirken med 2 solister - orgelspil og tværfløjte - 
Se omtale side 7

Oktober 2020

04.10. kl. 10.00: Høstgudstjeneste 

06.10. kl. 14.00: Åbent sognehus i sognehuset. Opstart med kaffe/te/kage og snak.
Velkommen til gæst: Jørgen Enkebøl der vil fortælle om: 
Ældrerådet i Esbjerg kommune. Se omtale side 8

20.10. kl. 15.30: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset.

20.10. kl. 19.30: 

27.10. kl. 19.00:     Lokalrådets årsmøde i Darum Fritidscenter. Se omtale side 12

November 2020

11.11. kl. 09.30:  Morgenkaffe og morgensang i sognehuset. 
Vi giver kaffen og du tager selv brød med. Mere info på darum.dk når 
tiden nærmer sig. Bente Køller spiller til.

25.11. kl. 09.30:  Morgenkaffe og morgensang i sognehuset. 
Vi giver kaffen og du tager selv brød med.

29.11. kl. 16.00: Adventskoncert. Se omtale side 8

NYHED:

NYHED:
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Gudstjenester i Darum Kirke

Der er altergang når gudstjenesten er kl. 10.00
Gudstjenestetidspunkterne kan også ses på www.sogn.dk/darum

Der kan forekomme ændringer på grund af corona
Hold dig orienteret på sogn.dk/darum og darum.dk

6. september kl. 10.00 Jørgen Hanssen
13. s.e. Trinitatis

13. september kl. 10.00 Jørgen Hanssen
14 s.e. Trinitatis

20. september kl. 09.30 Elise Balslev
15. s.e. Trinitatis

27. september kl. 09.30 Jørgen Hanssen
16. s.e. Trinitatis 

4. oktober kl. 10.00 Jørgen Hanssen
Høstgudstjeneste
17. s.e. Trinitatis

11. oktober kl. 10.00 Jørgen Hanssen
18 s.e. Trinitatis

18. oktober kl. 09.30 Elise Balslev
19. s.e. Trinitatis

25. oktober kl. 09.30 Jørgen Hanssen
20. s.e. Trinitatis 

1. november kl. 10.00 Jørgen Hanssen
Alle Helgen

8. november kl. 09.30 Jørgen Hanssen
22 s.e. Trinitatis

15. november kl. 09.30 Charlotte Rossel og praktikant
23. s.e. Trinitatis

22. november kl. 10.00 Jørgen Hanssen
Sidste søndag i kirkeåret

29. november kl. 09.30 Elise Balslev
1. søndag i advent

6. december kl. 09.30 Charlotte Rossel
2. søndag i advent

13. december kl. 09.30 Elise Balslev
3. søndag i advent

20. december kl. 10.00 Thea Laukamp
4. søndag i advent
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