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”Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra
kejser Augustus…”
Og så videre!
Selv om vi danskere i al almindelighed
næppe kendetegnes for vores bibelkyndighed, så kender de fleste de ovenstående ord fra Lukasevangeliet, som
begynder prædiketeksten juleaften.
Blandt alle, der går i kirke juleaften, og
holder den tradition for noget kært, skal
der nok være nogle, der mener, at det
slet ikke bliver jul, før vi har hørt netop
de ord. Det vil tiden vise! I år kommer
det nemlig til at lyde noget anderledes.
Til gudstjenesterne i det kommende kirkeår (som løber fra advent til advent)
skifter vi nemlig Alterbogen fra 1992 ud
med den nye bibeloversættelse, Bibelen 2020.
Det fremsatte jeg som forslag på
menighedsrådsmødet i oktober, og det
blev vedtaget af rådet. Mere specifikt
betyder det følgende:

-

I gudstjenesten læses almindeligvis
to eller tre bibeltekster. Udover prædiketeksten, som er fra et af de fire
evangelier, læses én tekst fra Det
Gamle Testamente og/eller et stykke fra Det Nye Testamentes øvrige
skrifter, som regel fra Paulus’ breve.
Det er disse to-tre læsninger, som i
det kommende år vil læses fra den
nye oversættelse.

-

Ritualerne for dåb og nadver indeholder også bibellæsninger, men forbliver uændrede. Man må nemlig
ikke ændre på ritualerne efter forgodtbefindende – i modsat fald ville
man også kunne diskutere, hvorvidt
der var tale om et ritual!

-

Til konfirmation i 2021 benyttes den
nye oversættelse, da det vil være
den, konfirmanderne har stiftet
bekendtskab med til gudstjenesterne fra advent og frem.

-

Til begravelse og vielse læses der
fortsat fra oversættelsen af 1992,
med mindre andet udtrykkeligt
ønskes.
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det sig imidlertid ikke! Tværtimod hører
jeg til dem, der er spændte på, om det
bliver jul, når ikke juleevangeliets ordlyd er, som den plejer. Inden jeg fremsatte forslaget for menighedsrådet, fortrød jeg flere gange ved tanken om
mine mange yndlingsbibeltekster, som
kommer til at lyde helt anderledes i det
kommende år.
Men omvendt er der tre ting, jeg er helt
sikker på:
Den første er, at jeg ikke opfatter Bibelen som hellig i den forstand, at der ikke
må ændres på den eller pilles ved den.
Derfor synes jeg, jeg bliver nødt til at
være åben overfor den nye oversættelse.
Den anden ting er, at det - på trods af
den nye, fremmede ordlyd, som man så
kan bryde sig om eller ej - vil vise sig at
blive meget lærerigt for både præst og
menighed. Vi kan alle få noget nyt ud af
bibelteksterne ved at høre dem i et
dansk, der skulle være mere nutidigt og
mundret – efter sigende så letforståeligt, at også ”Patrick fra Herlev kan forstå det”, som én af oversætterne har
udtrykt det. Jeg har en spændt forventning om, at det vil åbne Bibelens fjerne
univers for os på en god måde.
Den tredje ting, jeg ved nærmere eftertanke er helt sikker på,
er, at det nok skal blive
både jul, påske og pinse under alle omstændigheder.

Hvis man er interesseret i at vide lidt
mere om Bibelen 2020, så kan man
søge oplysninger på f.eks. www.bibelselskabet.dk/bibelen2020
Lad os være ærlige: Bibelsk sprog er et
kapitel for sig!
Bevares – nogle fortællinger er sprogligt enkle og andre knapt så enkle, men
alligevel velkendte. Atter andre af Bibelens tekststykker er decideret uforståelige – især Paulus benyttede sig af nogle
formuleringer, som vi her kan kalde
”spidsfindige”, og som det er begrænset, hvad man får ud af, når man sidder
på kirkebænken – ikke mindst, hvis det
er allerførste gang, man hører det. Det
ved jeg af min egen erfaring som kirkegænger. Som præst er det noget andet.
Der arbejder man med søndagens tekster hele ugen op til, de skal læses i kirken, og har derfor rig mulighed for
enten at granske det, der virker umiddelbart uforståeligt - eller simpelthen at
springe let henover det uforståelige og
krydse fingre for, at ingen i menigheden
lagde mærke til det. Og dét er sådan set
forståeligt nok, for det er rigtig ærgerligt (kedeligt) hvis prædikenen bliver
reduceret til en skolemester-forklaring
af gloser og grammatik.

Jeg håber, I som
menighed vil tage imod
dette nye i det kommende kirkeår.
Ikke nødvendigvis med
åbne arme, men med
nysgerrighed!

Nu kunne man på baggrund af ovenstående måske forledes til at tro, at jeg
selv må være udelt begejstret for den
nye bibeloversættelse. Sådan forholder

Glædelig advent!
Thea Laukamp
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Menighedrådet orienterer:
Valg til menighedsrådet 15. september 2020
Der blev ikke efterfølgende indsendt
kandidatlister, så ovenstående kunne
den 17. november 2020 afholde konstituerende menighedsrådsmøde med følgende resultat:

Ved valgmødet den 15. september
2020 blev menighedsrådet for perioden
2020-2024 valgt, i alfabetisk orden:
Rikke Andersen,
Sønderbyvej 3, St. Darum

Formand:

Anton Nielsen

Thomas Østergaard Andersen,
Sviegade 4, St. Darum

Næstformand:

Jan Lautrup Bjerrum

Jan Lautrup Bjerrum,
Sønderbyvej 16, St. Darum

Kirkeværge:

Birgit Karen Hansen

Birgit Karen Hansen,
Nørrebyvej 20, St. Darum

Kasserer:

Thomas Ø. Andersen

Sekretær:

Thea Laukamp

Kontaktperson:

Jan Lautrup Bjerrum

Ulla Harbo,
Sønderbyvej 8, St. Darum
Anton Nielsen,
Ll. Darumvej 7, Ll. Darum

Bygningskyndig: Karl Erik Johansen
Underskriftsberettiget:
Jan Lautrup Bjerrum

Stedfortrædere:
Bente Kjøller,
Feilbergvej 13H, St. Darum

Kirkerkegårdsudvalg:
Anton Nielsen
Rikke Andersen
Ulla Harbo

Hanne Windfeld,
Sandgaden 3, St. Darum

Valgbestyrelse:

Birgit Karen Hansen
Rikke Andersen
Ulla Harbo
Formand for valgbestyrelse:
Rikke Andersen

Det nye menighedsråd trådte til første
søndag i advent søndag den 29.11.
2020.
Menighedsrådet er i skrivende stund
ved at trække i arbejdstøjet!
Vi ser frem til et godt samarbejde
internt, men lige så vigtigt er samarbejdet eksternt, og opmærksomheden på
folkekirkens udprægede synlighed i sognet, på lige fod med alle andre gode foreningsaktiviteter og arrangementer, der
foregår her i Darum.
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Darum Menighedsråd

Skal I holde barnedåb i 2021?
I 2020 har mange valgt at udsætte bryllupper og dåb.
Også konfirmationerne blev som bekendt udsat flere gange.
Man håbede, at Corona-situationen ville ændre sig, således at der blev åbnet op for,
at man kunne invitere et større antal gæster i kirken til at tage del i de store begivenheder. Nu har vi vel efterhånden vænnet os til, at vi ikke kan regne med noget
som helst endsige forvente, at tingene udvikler sig sådan, som vi kunne håbe.
Det skulle på længere sigt nødig forhindre os i at fejre de store begivenheder.
Milepælene bliver nemlig ikke mindre af, at vi ikke kan være så mange sammen.
Min egen søns dåbsdag i juli blev ikke mindre højtidelig eller storslået af, at vi var få
samlet til at fejre ham, ej heller min svogers Corona-venlige bryllup i oktober.
Måske bliver det ikke helt, som man havde tænkt, men det er ikke ensbetydende
med, at det ikke kan blive godt!
Ud fra den tanke er der planlagt flere mulige datoer for lørdagsdåb i første kvartal af
2021 end vi almindeligvis tilbyder, nemlig 2. lørdag i måneden.
Datoerne er 9. januar, 13. februar, 13. marts klokken 10.
I henhold til de, for nuværende, gældende regler om forsamling i kirken, kan der
være 20 i hvert dåbsfølge inklusiv dåbsforældre og faddere.
Ønsker man dåb i forbindelse med søndagsgudstjenesten (klokken 9.30 eller 10),
kan der ligeledes være 20 i dåbsfølget.
Ændringer kan naturligvis forekomme ovenfra, men jeg er sikker på at møde forståelse herfor, hvis det skulle blive tilfældet.
Hvis I skal holde barnedåb, så kontakt mig pr. mail eller telefonisk (mandag undtaget.)
Thea Laukamp
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Julens svære vidnesbyrd
Der blev banket på døren hos biskop
Brorson i Ribe. Biskoppen gik selv ud og
åbnede. Uden for stod en hjemløs og
forfrossen mand. ”Jamen, så kom ind
og få et måltid”, mente biskoppen.
Siden tænkte Brorson, at mandens sjæl
måske også kunne trænge til lidt
næring. Stilfærdigt begyndte han derfor at tale om "Den yndigste rose", hvis
duft fik menneskehjertet til at tåle sine
sorger. Men den hjemløse og forfrosne,
der efterhånden var tøet lidt op, gav
biskoppen denne besked: "Hvis jeg sad
i en bispegård mellem bøger og blomster, så kunne jeg også tro på Gud. Ja,
biskoppen kan sagtens være glad for
Vorherre".
Biskoppen tog da den hjemløse og fremmede ved hånden og førte ham ind i
bispegårdens gæstekammer og viste
gennem et gitterværk sin søn, der sad
bag lås og slå og rasede i sindssygens
mørke. - Jo, biskoppen havde en søn,
der ikke i almindelig forstand var syg;
men han var sindssyg, og måtte holdes
indespærret.
Den hjemløse forlod nu bispegården en hel del klogere. Nu var der i hvert
fald nogle indrømmelser at gøre: når
Brorson havde skrevet "Her kommer
Jesus dine små, til dig i Betlehem at gå",
eller når han havde digtet "Den yndigste rose er funden", eller: "I denne søde
juletid tør man sig ret fornøje", så var
det såmænd ikke fordi han sagtens kunne være glad for Vorherre og dermed
sagtens digte fine og fornemme salmer
om ham og for ham. Nej, hvem havde han gæstet i bispegården i Ribe? - Han havde gæstet et menneske, som på ingen måder var hævet
over modgang og sorger og byrder.
Biskoppen kunne jo ikke sagtens, selv
om han havde et hjem med lune stuer
og mange bøger. Han, den hjemløse,
som havde banket på biskoppens dør,
havde gæstet et menneske, som ikke
kunne flygte fra sine sorger og sin byrde, som havde dem så at sige midt i sine
lune stuer og blandt sine mange bøger.

Når Brorson så alligevel skrev de salmer, som vi i dag kender, og når han tilmed har fået navn af julens salmedigter
- så kommer han til at vidne. Vidne om
julen, om glæden trods alt, om barnet
født i Betlehem.
Og at vidne er noget andet end at slynge letkøbte påstande og floskler ud. Den, der vidner må tage en dyb indånding, for det er, hvad der skal til, når der
skal siges noget, som så let kan anfægtes og som den barske virkelighed så let
som ingenting kan benægte. Når man
har en sindssyg søn siddende indespærret derhjemme bag et gitter med
lås og slå, så er det sin sag at lovsynge
den gode Gud. - Men så, efter den dybe
indånding, kan han – og vi - så sige og
synge:
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt;
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!
Sikkert og vist er der i verden megen
magt og mange magter til, der let kan
bringe os til at tro på noget andet end at
det var Guds inderlige kærlighed, der
drog julens barn til vor jammer ned. –
Nu ved vi, at Brorson i hvert fald kendte
sindssygens magt, tæt på sig. Men når
han så føjer til, at ingen magt skal rokke
os fra vor dåbes pagt, så kommer han til
at vidne om dåben - som det, der igen
vidner om en endnu stærkere magt.
Og det er da også jul, og temaet 2. juledag i kirken: trods alle indvendinger,
trods alt, hvad der måtte umuliggøre
glæden og modsige glæden som Corona-virus og sygdom af den ene og
anden art – dog at holde fast ved julens
budskab om Guds velbehag i Jesusbarnet - åndende over os som den store
glæde og befrielse fra kvælende tanker.
Jørgen Hanssen
- efter ide i DMS-Bladet
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Kommende arrangementer
Nytårskoncert med
Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester
Darum Kirke den 10. januar kl. 16.00
Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester blev grundlagt i 1982 og består i dag af ca. 20
unge instrumentalister mellem 14 og 20 år, hovedsageligt fra Esbjerg Kulturskole. Orkesteret spiller lettere klassisk musik af bl.a. Schubert, Bizet, Beethoven,
Carl Nielsen, H.C. Lumbye, W.A. Mozart, Jacob Gade og Johann Strauss.
Gennem årene har orkestret givet talrige koncerter i Danmark, samt rejst i Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Frankrig, Tjekkiet, Spanien, Ungarn. Inden for de
seneste 5 år har EUS besøgt Letland, Rusland, Kina og Indien.
Til Nytårskoncerten i Store Darum, har EUS forberedt et hyggeligt nytårsprogram med populære kompositioner af Johann Strauss, H.C. Lumbye, Leroy
Anderson, Bizet m.fl.
Orkesteret ledes af Poul la Cour, der har været med gennem alle årene.
Vel mødt til Nytårskoncert med Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester, søndag den
10. januar kl. 16.00, og mon ikke vi får lov til at høre både Radetzsky march og
Champangne Galoppen.

Fri entre

mvh. Darum menighedsråd
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Kommende arrangementer
Foredragsaften:
”Adam og Eva og Patrick fra Herlev”
ved Søren Holst
Tirsdag d. 2. marts kl. 19 i Sognehuset
Søren Holst har en ph.d. i teologi og er lektor i Det Gamle Testamente på Det Teologiske Fakultet i København. Han har medvirket i arbejdet med oversættelse til
Bibelen 2020, som i det nye kirkeår benyttes til vores gudstjenester i Darum, og
det er dét arbejde, han denne aften vil fortælle om.
”Patrick fra Herlev eksisterer ikke. Bibelselskabet har opfundet ham, for at oversætterne kunne bruge ham som forbillede i arbejdet: ”Kan Patrick, som er 14 år,
uden videre forstå denne sætning?”, har vi spurgt os selv. Hvis svaret var ”Nej”
eller ”Tjoh, tjah”, var oversættelsen ikke god nok endnu. Foredraget fortæller
om, hvordan man oversætter for læsere, der overhovedet ikke kender Bibelen i
forvejen – og illustrerer det rundhåndet med eksempler fra arbejdet med de kendte fortællinger fra Bibelens begyndelse.”

Deltagelse er gratis.
Af pladshensyn skal man tilmelde sig hos Thea Laukamp telefon 75179220,
then@km.dk. Tilmeldingsfrist fredag d. 26. februar.
Indtil videre gælder følgende forholdsregler:
- Ønsker man forfriskning i pausen, opfordres deltagerne til selv at medbringe dette. Forfriskning indtages siddende.
- Der bæres mundmind, når man bevæger sig omkring i sognehuset.
Arrangementsudvalget
NB: Der tages forbehold for eventuelle ændringer af hensyn til COVID19.
Disse vil fremgå af lokale opslag og på darum.dk.
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Litteraturkredsen vender tilbage
Torsdag d. 4. februar kl. 14-16
”Bjørnen” af Katrine Marie Guldager
Om bogen skriver Litteratursiden: ”Romanen handler om en vred kvinde. Vibse er vred på verden, på sin arbejdsgiver, på sin mand og på sig selv. Da hun
er alene i et barsk vinterlandskab og
møder en bjørn, tvinges hun til at bruge
vreden til at overleve og finde et nyt ståsted i livet.”

Det er hensigten, at Litteraturkredsen
skal vende stærkt tilbage i det kommende forår, og selvfølgelig med hensyn til de foranderlige Coronarestriktioner.
Man kan sagtens være med, selv om
man ikke har været med før, og det er
gratis at deltage.
I Litteraturkredsen er det den almindelige læseroplevelse, der står i fokus.
Idéen er, at vi udveksler vores tanker
om bogen og dens temaer og erfaring
viser, at man ikke kan vide, hvor samtalen ender, når man har en fælles læseoplevelse som udgangspunkt. Præsten
er ordstyrer – hvis nu det stikker helt af!
Det kan også hænde, at jeg starter med
at sige lidt om bogens temaer/personer/tid eller hvad der ellers kan
være relevant.
Der er tilmelding fra gang til gang, så
jeg ved, hvor mange eksemplarer af
den centrale roman, der skal bestilles
på biblioteket og af hensyn til, hvor mange vi må forsamles i sognehuset. Har
man lyst til at deltage, kan man ringe til
mig eller sende en e-mail på
then@km.dk. Her oplyser man navn,
adresse, telefonnummer og gerne email, så man kan blive opdateret om
eventuelle ændringer.
Dette gælder også, hvis man har været
med tidligere.

Torsdag d. 15. april kl. 14-16
”Fiskerne” af Hans Kirk
I foråret skal vi læse en klassiker, som
mange nok har læst på et tidligere tidspunkt.
Jeg mener, at det er umuligt at læse den
samme bog to gange – men lad os se,
om det passer, når vi skal læse om den
indremissionske fiskerkoloni og dens
forhold til omgivelserne.
Thea Laukamp
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Sidste nyt fra Lokalrådet
Biblioteksspot i Darum
Er etableret i mellemgangen på skolen.
Der er åbent på hverdage 8.00-16.30,
dog fredage 8.00-15.30. Tanken er, og
har hele tiden været, at når butikken
står færdig, så flyttes spottet derop.
Dermed kommer der også en betydelig
længere åbningstid ved spottet og der
bliver synergieffekt mellem handlende
og bogelskere.

Fejring af NPV
Den 16. oktober fejrede vi NationalPark
Vadehavets 10 års fødselsdag med en
event ved Sneum sluse, hvor vi serverede gratis kaffe og muffins (doneret
af Helheden) og uddelte magasiner og
brochurer fra NPV. Samtidig fortalte vi
om vores Projekt Sneum sluse. Det var
virkelig dejligt vejr og der kom nok
omkring 175 mennesker forbi i løbet af
de 5 timer, vi stod der. Mange blev hængende i over en time og sludrede om
NPV og meget andet. Rigtig hyggeligt.

Lejeboliger
1. juni var rækkehusene klar til indflytning. De er alle lejet ud nu. Og der er
flere på venteliste og flere der har vist
interesse. Ifølge Bovia er det er gået tilfredsstillende hurtigt, faktisk hurtigere
med udlejningen i forhold til andre steder. Det er folk fra Århus, Esbjerg,
Bramming og Darum, der er lejere, så vi
har fået nye borgere til byen. Og velkomstgruppen er på overarbejde med
uddeling af velkomstmapper.
Asfaltering og striber
Bymidtegruppens arbejde med reetablering af vejene har været et meget
langvarigt og tidskrævende forløb, med
ringe udbytte, for Darum. Der blev dog
truffet aftaler, som skulle føres ud i
livet, når der blev asfalteret med slidlag. Bl.a. 2 minus 1 vej på Nørrebyvej
og smalle cykelstriber i begge sider af
Feilbergvej. Vi ville også gerne have
haft dem på Sviegade, men fik at vide at
den er for smal.
Vi har dog stadig, efter små 3 måneder
med asfalt, endnu ikke fået hvide striber. De har åbenbart glemt at få polititilladelsen i orden, inden de asfalterede.
Eller også kom de først i tanke om det,
da jeg sendte en mail til dem lige før
asfalteringen (d. 2.8) og spurgte, om de
nu har husket vores aftaler ???? Jeg har
efterfølgende sendt 3 mails mere. Desværre er en medarbejder rejst og afløseren ikke bekendt med hvad der er
aftalt med Darum lokalråd (før end hun
fik endnu en mail herfra).

Penge til Troldeprojektet
Troldeprojektet har fået lovning på de
første fondsmidler 117.000 kr fra Friluftsrådet.
Mange møder aflyst………
Bl.a. vores lokale Konference om samarbejde i Darum, møde om Ny landdistriktspolitik og møde om revidering af
landsbyplaner.
Vi håber på et mindre corona-præget
2021, hvor der bliver mulighed for at
mødes til små og store begivenheder.
Helle Ertmann
Darum lokalråd
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Fra Sognearkivet
Det følgende er endnu et uddrag fra
den gamle degn P. J. Nielsens bog
”Fra Darum Sogn” fra 1925.
I et afsnit beskriver han traditioner i forbindelse med en barsel. Festlighederne
i den forbindelse virker imponerende
set med nutidens øjne. Hvor vi for
længst er indpodet med at rygning er
no-go, alkoholindtag skal være med
måde og kødspisning i større mængder
ikke helt er på linje med tidsånden! Men
hyggeligt har de ganske givet haft det.
”Det hændte, at der kom ”Storkebesøg”, Manden maatte i ”hui og hast”
afsted til Kragelund efter ”Madammen”,
og der gik bud efter et Par Nabokoner.
Naar det var vel overstaaet, kom der
Smørgrød fra hele Bydelavet, og nogle
dage efter Hønsekødssuppe eller
Sødsuppe.
Faderen indbød selv til Barselsgilde og
særskilt de, der skulde staa Fadder.
Efter Kirketid samledes Gæsterne til
Middag i Barnets Hjem. I ældre tid kunne Middagen bestaa af Ærter og Flæsk,

eller Sødsuppe og Flæsk, senere i Tiden
næsten altid Oksekødssuppe med Kød
og Peberrodssovs og til sidst Risgrød
med Sød Øl eller Risblomme med varmet tynd Vin.
Ved Kaffebordet blev der skænket hver
anden Gang en Kaffepuns og hver
anden Gang en Kop Kaffe til Mændene,
mindst en 3 a 4 Gange. Kvinderne i
ældre Tid nøjedes med en Puns, senere
hen i Tiden kun en 3 a 4 Kopper Kaffe.
Til Kaffen var sjældent andet end Kaffekage.
Efter at have faaet en Pibe Tobak, passiaret en Tid eller maaske et Slag Kort,
blev Mellemmaden serveret, og saa gik
hver til sit.”
Elisabeth M. Rasmussen
Darum Sognearkiv
www. Darumsognearkiv.dk
Sognearkivet@darum.dk
Åben første onsdag i hver måned
Kl. 19.00 til 21.00
I Lokalårbogen for Bramming-Egnen er
der i år to artikler fra Darum: ”Tøndejagt ved Darum – vadehavsjagt” og
”Darum Vadehavsdag”
Bogen kan købes på Bramming Egnsmuseum eller ved henvendelse til Helle
Hvitved (kasserer Lokalhistorisk Forening) på tlf. 61331492

Ved barsel kom alle grandelagets koner
med en barselspotte til barselskvinden.
Det var en lerkrukke med hank og låg.
Den var fyldt med sagosuppe med svesker, sødsuppe eller smørgrød (vist
semulje- eller mannegrød med smør).
Kilde: Barndomsminder fra Darum af P.
Møller Hundebøll, 1974
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Darum Legatet
Nyt fra fondsbestyrelsen for Darum Legatet november 2020
Fondsbestyrelsen har afholdt det årlige uddelingsmøde.
Vi gennemgik de ansøgninger, som var os i hænde før ansøgningsfristen
den 1. november 2020
Antallet af ansøgninger og vurderingen
Vi har modtaget i alt 37 ansøgninger i år.
I år var der et renteafkast på 40.000 kr. til uddeling. Det er noget lavere end tidligere år, og dermed blev vurderingen af modtagere noget skrappere end vanligt.
Vi besluttede at vi hellere ville uddele en portion, der kan mærkes, end at uddele til
alle. Derfor blev bl.a. følgende lagt til grund: Kun udeboende modtager legat og ved
uddelingen tages hensyn til tidligere uddelinger.
Hvis man ikke modtager en legatportion i år, så skal det ikke afholde én fra at søge
næste år.
Vurderinger fremover
Da der fortsat er stigning i antallet af ansøgninger – ikke mindst i antallet af gyldige
ansøgninger – vil vi indlægge flere kriterier for udvælgelsen af legatmodtagerne.
Fremover vil vi vægte motiverede ansøgninger højt. Motivationen kan skrives ind i
punkt 4. Vi vil ændre ansøgningsskemaet, så det fremover fremgår, at dette indgår
i vurderingen.
Årets uddelinger
Bestyrelsen har modtaget i alt 36 gyldige ansøgninger i år.
Der var 18 udeboende og 18 hjemmeboende ansøgere.
Følgende 10 ansøgere vil i løbet af første kvartal af 2021 modtage en legatportion:
1.
Helena Korp Ertmann
2.
Isabella Haahr
3.
Josefine Agergaard
4.
Lasse Højlund Boesen
5.
Magnus Johan de Renouard Eckmann
6.
Pouline Lindberg
7.
Sandra Haahr
8.
Signe Teilmann Johansen
9.
Signe Liebmann Petersen
10.
Victoria Haahr
Når der åbnes for ansøgning i 2021 offentliggøres det eneste gyldige ansøgningsskema på www.darum.dk/darum-legatet.
Fondsbestyrelsen
Jørgen Hanssen, Sognepræst i Darum Sogn
Morten Heide, Leder Darum Børneby
Helle Ertmann, Formand Darum lokalråd
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Nyt fra Børnebyen
I en Coronatid, der trækker ud og derfor
fortsat byder på restriktioner og ændrede arbejdsgange i Børnebyen, er der i
høj grad fokus på at skabe en tryg og
god hverdag i de nye rammer. Gode,
stolte traditioner er sat på stand by, det var meget mærkeligt at gå på efterårsferie uden at have deltaget i årets
skolefest eller at skulle undvære den
fælles motionsdag, mens børnehaven
måtte springe over lysfesten. Heldigvis
er der andre begivenheder, der alligevel
giver særlige oplevelser til børnene i børnebyen.
Nye ude-faciliteter i børnehaven
Gennem hele Corona-tiden har udelivet
fyldt væsentligt mere end tidligere. Det
har givet nye muligheder og inspireret
til bedre udnyttelse af uderummet
omkring børnehaven. Det har også tydeliggjort nogle områder, hvor der har
været nogle udfordringer og mangler.
Bl.a. er det blevet tydeligt, at der er
behov for mere ude-overdækning, der
kan give ly og læ i spisesituationerne og
til forskellige aktiviteter. Derfor arbejdes der lige nu på at indhente tilbud på
mere permanente løsninger end pavillonerne, der var gode i sommervarmen,
men nu er mere udsatte i efterårs- og
vinterblæsten.
Der arbejdes desuden på, at der kan
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opstilles et par faste ude-stålvaske,
som erstatning for en midlertidig porcelænsvask.
Der er indkøbt
nyt konstruktionslegetøj,
som allerede er
taget i brug –
Hanne Frisgaard
fortæller, hvordan børnene
både bygger
huler og vejsystemer på
legepladsen, og
at der allerede er
planer om at
u d v i d e s o r t imentet. Legepladsen står også på
ønskelisten. Den trænger til en opdatering, så man er begyndt at gøre sig
tanker om, hvad der skal ske.
Plakatkonkurrence – 4. klasse
I forbindelse med Nationalpark Vadehavets 10 års-fejring blev der udskrevet
en plakatkonkurrence som 4. klasse i
Darum Børneby sendte et bud ind på.
Karin Frederiksen som underviser 4.
klasse i bl.a. dansk og billedkunst fortæller her om oplevelsen:
De fire vadehavskommuner (Esbjerg,
Fanø, Varde og Tønder) deltog i plakatkonkurrencen, hvor klassen skulle skabe et fællesværk om Nationalpark Vadehavet, der kunne trykkes til en plakat.
4. klasse var selv med til at bestemme
om de havde lyst til at deltage i konkurrencen.
Værket skulle vise, hvad der gør Nationalpark Vadehavet unikt for dem. I klassen kom vi frem til, at det var naturen
og livet i og omkring Vadehavet. Hver
elev skulle lave mindst et dyr fra vadehavet og en plante. De tegnede, farvelagde og klippede ud. Baggrunden blev
lavet gruppevis og ud af revet silkepapir, som først var blevet sorteret i farver. Da alle lagene i baggrunden var klistret på og klar, skulle dyr, planter og

mennesker klistres på. Processen var
rigtig god og børnene gik meget op det.
De var næsten ikke til at stoppe igen og

steder inkl. formidlingsaktiviteter samt
transport. Vi har endnu ikke fundet ud
af, hvor vi skal hen. Børnene har dog
allerede mange forslag bl.a. Tirpitz,
Nationalparkskibet Vadehavet og Fanø.

plakaten skulle jo indsendes.
Vi deltog ikke for at vinde, men det var
jo en super dejlig overraskelse og "ret
fedt", for at bruge en af børnenes
udtryk. Udover den fine plakat, som er
trykt, så er præmien en tur til et af
Nationalpark Vadehavets formidlingsStudieuge i 0. klasse
Selvom skolefesten er udsat, var
uge 41 traditionen tro studieuge i
Børnebyen. Årets overskrift var ”Vadehavet”, og fra ugen i 0. klasse fortæller Diana:
I studieugen arbejdede 0. klasse
med Vadehavet – helt specifikt ville
vi gerne lære noget om sæler. I
ugens løb cyklede vi til diget, hvor
vi mødte en underviser fra Vadehavscenteret, som havde en sæl
med og en masse sjove aktiviteter.
Vi lærte, at sælen er et rovdyr, og at
den er i toppen af fødekæden.
Hjemme på skolen lavede vi et tegne-diktat, hvor vi lærte at tegne
sæler. Vi lavede dukketeater med
de sæler, vi havde tegnet, vi spillede et sælspil på iPad og børnestavede om vores dag ved diget. I skolegården legede vi en sælfangeleg, hvor sælerne fangede
fiskene. Det var en spændende og
anderledes uge.
På vegne af Børnebyens
bestyrelse
Dorte Hjort Jensen
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Nyt fra dagplejen
November 2020
så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi
forsøger at få de nye tiltag leget ind, så
alle kan være i det.

Vores hverdag er, ligesom alle andres,
også forandret en del.
Vi er mest muligt udenfor, og mens temperaturen har tilladt det har vi også
spist alle vores måltider udenfor. De fleste børn elsker at være udendørs, og
med aktiviteter som støtter dette, går
det som en leg. Dog ser vi på børnene,
og har de brug for at være inde, så er vi
det.
Vi har ekstra fokus på hygiejnen, små

Vi kan ikke mødes i legestuen og heller
ikke alle sammen, som vi plejer ude i
det fri, ligesom den månedlige leg på
børnehavens legeplads, heller ikke har
været muligt i sommermånederne. Derfor kan vi heller ikke, for tiden, besøge
børnehaven op til et barn skal begynde
der. Det er rigtig ærgeligt, men flere
af os lægger i løbet af en måned
flere ture forbi børnehaven, kigger
på legepladsen, og snakker med
alle børnene som har lyst til at komme hen til hegnet. Det har rigtig
mange heldigvis lyst til, det er så
dejligt.
Efterhånden blev der lempet lidt op
for, at vi kunne begynde at mødes
med andre dagplejere. Først 2 og 2,
nu har vi lov at mødes 3 og 3 som en
fast gruppe. Vi ved, at kommunen
arbejder på, at vi kan mødes 2 og 2 i
løbet af vinteren indendørs hos hinanden. Det håber vi at få gennemført, for det er jo en meget kold tid
vi går i møde.
Det er rigtig rart for børnene at kunne mødes på tværs igen. De små
faste grupper har også været godt
for børnene, da de her har opnået
nye relationer med hinanden. Vi kolleger nyder også at kunne ses igen.
Alle arrangementer er også aflyst,
f.eks. de dage vi plejer at være i
Kratskellet, lysfesten med børnehaven, og alt hvad vi plejer i forbindelse
med julen. Det er super ærgerligt.
Heldigvis har der været nogle online initiativer, som ”Naturens dag” og ”Årets
tumledag”. Her har vi kunne tilmelde
os, og fik derefter tilsendt noget rigtig
fint materiale. Eksempelvis har Motor
Mille, som mange børn kender, lavet en
rigtig fin sang til ”Årets tumledag” med
en masse gode bevægelser til. I vores

børn kommer meget i munden, og derfor skal vi vaske legetøj og gøre grundigt rent hver dag, både ude og inde. Vi
forsøger at inddrage børnene så meget
som muligt, så de mærker ikke så
meget til den nye forandring. Dog har vi
ikke så meget legetøj fremme som førhen.
De hyppige håndvaske er faktisk en ret
stor succes hos de fleste, så det er ikke
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Heldigvis har vi mange dejlige steder i
Darums natur, vi kan tage hen og lege,
så dagene ikke bliver for ens.
De uger børnehaven er i Kratskellet, har
vi fået lov til at komme og lege på
legepladsen. Det er vi meget glade for.
Vi glæder os til uge 50, hvor de igen er
ude af huset.

små grupper har vi afholdt disse dage,
det har været superfint og dejligt med
lidt andet input.

Nu nærmer julen sig hastigt. Vi skal lave
hemmeligheder, bage, lave julepynt,
male fine nisser til skoven osv. Mon ikke
julemanden også finder forbi vores små
hjem med en lille ting til børnene. Vi
skal nok få en god julemåned, selvom
den ikke bliver som den plejer.
Vi ønsker jer alle en dejlig jul.
Dagplejerne i Darum
Tove,
Anita,
Rie,
Frank, Anne-Grethe
og Heidi

Nyt fra FDF
med spaghetti og kødsovs. Der var
mødt 44 glade ansigter op og med dejlig
sol kunne man ikke være andet end klar
til en ny sæson.
Vi har fået godt gang i vores nye hold
numling for de 3-5 årige. Hvor er det dejligt at se både børnene og ”deres voksne” har taget så godt imod vores idé. Vi
har over 4 gange haft 14 børn der har
været med for at hygge og lege med os.
Vi har besluttet i FDF, at vi fortsætter
numling holdet efter nytår. Møderne bliver afholdt hver den sidste søndag i
måneden fra kl. 10.00-12.00. Vi glæder
os til at se de små (og store) igen og vi
er i fuld gang med at udvikle et skønt
program med leg, udvikling og udfordringer.
Vores pusling og tumling hold samt pilt
og større hold, starter op onsdag den 6.

Så er vi godt i gang (og næsten slut)
med efterårets program for vores
FDF’er.
Vi havde en forrygende sæson opstart
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lidt til aktiviteterne i FDF Darum. Vi har
også brugt nettet til at sælge til dem der
ikke lige var hjemme. Så det var dejligt
at kunne melde alle lodder solgt. Vi vil
gerne sige stort tak til dem der
tog godt imod os og tak for støtten.
Desværre måtte vores leder aflyse årets julehygge weekend for
vores FDF’er. Der blev igen sat
nogle begrænsninger på samværet i forbindelse med Corona
og det kom til at betyde at overnatning i Skovhytte ikke kunne
finde sted i år. Dog var vores

januar til nogle programmer fyldt med
spændende arrangementer. Alle ledere
glæder sig til et nyt forårsprogram og
håber at se jer.

I august fik vi brugt en weekend på at
arbejde i Skovhytten og udearealet.
Der skulle saves brænde, og vi havde
prøvet via Facebook at få hjælp fra
Darum borgerne til dette. Desværre
måtte vi selv knokle med dette. Vi kunne rigtig godt ønske, at der var nogle
der kunne have lyst til at give en lille
hånd med de praktiske ting, når tiden
er. Vi fik også ryddet op i hytten og sorteret lidt i gamle sager. Det måtte blive
til en tur eller to på genbrugspladsen.
Der er blevet flyttet lidt rundt og i vores
”lille rum” har vi nu fået lavet et lille krea-rum hvor vi
håber at vores
FDF’er vil få
skabt en masse
hyggelige, spændende og fine
ting.
Lodsedlerne er
igen i år blevet
solgt her i efteråret. Vi havde
alle vores FDF’er
rundt i byen for
at sælge lodsedlerne og mulighed for at tjene

leder fyldt med
gode idéer og de
arrangerede et
Coronaløb, hvor
der var lavet forskellige poster
rundt i vores lille
by. På posterne
skulle de forholde
sig til spørgsmål
om Corona og de
fik lavet nogle fine
lanternelygter.
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Da vi i år ikke kunne komme til at
afholde vores tilbagevendende
jule-stue, valgte

nye tiltag vi bliver nødt til at lave, under
de forhold vi har at gøre med i disse
tider.

Til sidst til vi gerne ønske
alle en rigtig glædelig jul
samt et positivt og lykkebringende nytår. Vi glæder os meget til at se og
møde jer i det nye år til
mange flere hyggelige
stunder.

vi, at Darum
borgerne stadig skulle have
mulighed for at
få fingrene i de
s k ø n n e
dekorationer,
som de plejer
at kunne købe
ved julestuen.
Der var mulighed for at forudbestille dekorationerne og så åbnede vi Skovhytten to dage, hvor vi
solgte adventskranse og juledekorationer. Vi vil gerne takke alle
frivillige, der har hjulpet med at
lave dekorationerne, det har
været et kæmpe arbejde der er
lagt. Der er lavet mange flere
dekorationer i år end tidligere og
det har taget ”lidt” mere tid, end vi
før har brugt. Vi takker også alle
dem, der har udnyttet muligheden
for at forudbestille, det er dejligt
at der er så stor opbakning til de

På vegne af FDF Darum
Linette Atzen

Læsekredsen i Sognehuset, onsdag i ulige uger kl. 14.00-16.00.
Ny sæson fra den 6. januar.
Alle er velkommen. (10 kr. pr. gang for kaffe/te).
Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf.:7517 9582 / 2163 5397
Strikkecafé i Sognehuset, mandag i lige uger kl. 19.00-21.30
Ny sæson fra den 11. januar
Alle er velkommen. (10 kr. pr. gang for kaffe/te).
Kontaktpersoner: Tove Hansen, tlf: 5054 3644 og
Hanne Landbo Christensen, tlf: 2175 85 75
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Sognekalender
...det sker i byen bag diget...
Til opslagstavlen!
Gennemføres under hensyn til aktuelle corona vejledninger.
Hold dig orienteret på sogn.dk og darum.dk
December 2020
15.12. kl. 14.00: Julemøde – DESVÆRRE AFLYST
I år er alle de traditionelle julearrangementer for dagpleje og
Darum børneby i kirken aflyst pga. Corona-situationen.
24.12. Kl. 14.00 og 16.00 Julegudstjeneste
Da der for tiden højst må være 50 personer i kirken (plus
personale), vil gudstjenesten Juledag være ekstra festlig med
Hans Henrik på orgel og Tina på fløjte.
25.12. kl. 10.00

Gudstjeneste
GLÆDELIG JUL

Januar 2021
01.01. kl. 16.00: Nytårsgudstjeneste i Darum kirke
Velkommen til 2021 med vin og kransekage
05.01. kl. 16.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset
10.01. kl. 16.00: Nytårskoncert i Darum kirke. Se omtale side 7
Februar 2021
04.02. kl. 14.00: Litteraturkredsen vender tilbage. Se omtale side 9
09.02. kl. 16.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset
16.02. kl. 14.00: Åbent sognehus arrangement med kaffe/te og kage (kr. 20,00)
Program afhængig af corona-situationen.
Marts 2021
02.03. kl. 19.00: Foredrag i sognehuset ved Søren Holst – OBS: tilmelding
Se omtale side 8
arrangement med kaffe/te og kage (kr. 40,00)
16.03. kl. 14.00: Åbent sognehus arrangement med kaffe/te og kage (kr. 20,00)
Program afhængig af corona-situationen.
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Gudstjenester i Darum Kirke
Der kan forekomme ændringer på grund af corona
Hold dig orienteret på sogn.dk/darum og darum.dk
6. december
2. søndag i advent

kl. 09.30

Jørgen Hanssen

13. december
3. søndag i advent

kl. 09.30

Jørgen Hanssen

20. december
4. søndag i advent

kl. 10.00

Thea Laukamp

24. december
Juleaften

kl. 14.00 og 16.00

Thea Laukamp

25. december
Juledag

kl. 10.00

Thea Laukamp

26. december
2. Juledag

kl. 09.30

Charlotte Rossel

1. januar
Nytårsdag

kl. 16.00

Thea Laukamp

3. januar
Helligtrekonger

kl. 10.00

Thea Laukamp

10. januar
1. søn. e. H3K

kl. 10.00

Thea Laukamp

17. januar
2. søn. e. H3K

kl. 10.00

Thea Laukamp

24. januar
Sidste søn. e. H3K

kl. 09.30

Charlotte Rossel

31. januar
Septuagesima

kl. 09.30

Thea Laukamp

7. februar
Seksagesima

kl. 10.00

Thea Laukamp

14. februar
Fastelavn

kl. 10.00

Thea Laukamp

21. februar
1. søn. i fasten

kl. 09.30

Thea Laukamp

28. februar
2. søn. i fasten

kl. 09.30

Elise Balslev

7. marts
3. søn. i fasten

kl. 10.00

Thea Laukamp

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