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KIRKELIG VEJVISER KIRKELIG VEJVISER 

Nyt fra Menighedsrådet

Ligesom det er tilfældet alle andre steder i samfundet, står menighedsrådsarbejdet i 
nogen grad i stampe for tiden. Der arbejdes fortsat på, at der skal laves et gelænder 
til kirkens kor, så gangbesværede forhåbentlig vil finde det lettere at skulle deltage i 
altergangen om søndagen.
Vi arbejder også fortsat på, at området med branddammen på Feilbergvej ved siden 
af Degneboligen, skal sikres på den ene eller anden måde. Vi ved, at det på 
nuværende tidspunkt er langt fra tilfredsstillende. Desværre tager det længere tid at 
finde den rigtige løsning end håbet. 

Derudover går meget af menighedsrådsarbejdet i øjeblikket op i retningslinjerne for 
kirke og sognehus. Op mod jul havde vi i menighedsrådet gjort vores bedste for at 
det skulle blive muligt at holde jul i kirken på en så corona-sikker måde, som muligt. 
Som bekendt viste anstrengelserne sig at være forgæves, da julens gudstjenester 
blev aflyst den 23. december. Dog var vi jo langt fra alene om den skuffelse, da det 
selvfølgelig gjaldt for alle landets kirker.

Vores Arrangementsudvalg har i februar haft møde vedr. kommende arrangementer 
til efteråret, men også lidt allerede i foråret. Vi håber selvfølgelig, at disse ting kan 
blive til noget, så de ikke bliver aflyst. Alligevel vil vi opfordre interesserede til at hol-
de øje med lokale opslag ved kirken og rundt i byen, på , og på 

, hvor sognebladet også ligger tilgængeligt, og hvor det er muligt for 
redaktionen at rette i teksten efter sognebladet er udkommet.

Bladudvalget besluttede desuden den 19. februar at afvente de fra den 28. februar 
gældende restriktioner fra regeringen. Det er derfor, sognebladet er udkommet 
senere end sædvanligt.

På vegne af Darum Sogns Menighedsråd,
Thea Laukamp

For gældende restriktioner i kirken, se side 14

www.sogn.dk/darum
www.darum.dk
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Ifølge kirkeåret befinder vi os netop nu i 
fastetiden.
Fasten er den 40 dage lange periode, 
der leder op til den næste store kirke-
fest - påsken. 
Jesus fastede i 40 dage op mod sin kors-
fæstelse, og fra oldkirkens tid fulgte 
man hans eksempel med henblik på at 
dræne sin krop således, at man med 
ånden var klar til at tage imod påskens 
evangelium; det handlede om at gøre 
mennesket mindre, så Gud kunne blive 
større. Op mod reformationen var der 
selvfølgelig nogle, der brugte deres 
strenge faste til at hævde egen fremra-
gende evne til at gøre sig selv mindre. 
Om dét skrev Martin Luther i 1524: 
“Man skal ikke faste, for at man ved det 
skal fortjene noget, som om det var en 
god gerning. Man skal kun faste for at 
være rustet og skikket til at bruge Guds 
Ord."

Faste som festforberedelse
Der er måske stadig nogen, der kender 
til det med at faste forud for en stor 
fest. 
Men i så fald er det nok snarere, fordi 
man gerne vil kunne passe noget 
bestemt tøj til den særlige lejlighed. Nu 

er det de færreste, der anskuer påsken 
som en fest, man klæder sig pænt på 
for. Det skulle da lige være, hvis man 
var inviteret til påskefrokost, men det 
bliver der vel ikke noget af i år. Godt det 
samme, for med det høje antal af faste-
lavnsboller, der er blevet langet over 
bagerdiskene i år, kan det godt være, 
det ville knibe med at få knappet den 
fine kjole og de pæne bukser. Intet er 
nyt under solen – i al almindelighed er vi 

danskere mere tilpasse med hygge og 
fest end med strenge fromhedsøvelser. 
Hvilket i og for sig er meget sympatisk.
At faste er i højere grad noget vi gør af 
nød end af lyst, for eksempel forud for 
en undersøgelse på sygehuset.

Hvad skal vi med Fasten 2021?
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Grundtvigs opfattelse var, at den folke-
lige faste var en misforståelse. Han 
mente, at det ikke var i kristendom-
mens ånd at faste, eftersom centrum 
for kristendommen er den glædelige og 
livgivende opstandelse, og altså hver-
ken Langfredag eller Jesu vej til korset.
Jeg ved dog ikke, hvad Grundtvig men-
te om fastelavnsboller og våde påske-
frokoster.

Fasten ifølge Poul Joachim Stender 
(billedet)
Kristeligt set er der med fasten tale om 
en alvorstid, en bodstid.
En bodstid kan beskrives med ord som 
eftertanke, besindelse. Strenghed. Ind-
advendthed. Isolation. Askese. Det kan 
jo lyde noget kedsommeligt – og det er 
det også. 
Det er nærmest hele meningen.
Sognepræst Poul Joachim Stender kal-
der da i en prædiken (Fastelavns søn-
dag, 2021) også fasten for ”en antifest.” 
Generelt beskriver han fastens formål 

på en fin måde i den prædiken: ”Fasten 
handler om at dreje kontra. Altså at gå i 
den modsatte retning af de ting, der 
tager for meget plads og dermed 
begrænser os. Eller sagt på en anden 
måde: Hvad er det, vi skal dø fra en lille 
smule for både selv at kunne leve mere 
helhjertet og give andre mennesker 
mere liv og glæde?”
Poul Joachim Stender hører til det sti-
gende antal danskere, der i fastetiden 
gerne afstår fra noget, han holder af. 
For eksempel kød, rødvin og mobiltele-
fonens tidsopslugende fordriv. Det er 
efterhånden ganske almindeligt med en 
bevidsthed omkring forbruget af sådan-
ne ting. Nogle holder sig i fasten helt fra 
søde sager eller alkohol, spiser mindre, 
end de plejer eller skærer ned på 
nyhedsopdateringerne og Netflix. 

Stender: Kampen aflyst pga. coro-
natræthed
Men den 16. februar kunne man læse i 
Kristeligt Dagblad, at Poul Joachim Sten-
der i år ikke har tænkt sig at faste: ”Jeg 
kan ikke forestille mig noget mere ræd-
selsfuldt end at skulle begynde at faste 
lige nu, når jeg allerede er så dødtræt af 
alt, der hedder faste, på grund af coro-
na. Det sidste år har været én stor anti-
fest,” udtalte han.
Der kan være noget om snakken! 
Forbuddet mod rejser og mod samvær 
med visse dele af familien, afskæringen 
fra at deltage i sociale aktiviteter, den 
begrænsede mulighed for at møde på 
arbejde eller i skole – det seneste år har 
været én lang fasteperiode, hvor vi hver 
især ikke bare har måttet afstå fra, 
hvad vi holder af, men måske også fun-
det ud af, at vi havde langt mere at hol-
de af, end vi troede.
”Coronatræthed” er et ord, der ofte bli-
ver brugt nu. 
Der er ingen tvivl om, at det er en træt-
hed, vi alle føler i en eller anden grad og 
af forskellige grunde. I vores meget indi-
vidualistiske tid er det et særsyn, at en 
kollektiv tilstand præger hele befolknin-
gens almindelige tilværelse. Jeg tror 
ikke, at dem, der i foråret 2020 nød 
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coronatiden som en velkommen pause, 
stadig har det ligeså sjovt med at eks-
perimentere med surdej eller lære at 
spille på et instrument. På nuværende 
tidspunkt er det også den eneste trøst, 
jeg selv har at hente styrke i: Visheden 
om, at alle andre deler denne træthed 
med mig. 
Af alle os, der ikke er personligt ramt af 
corona eller dens følgevirkninger, er der 
ikke nogen tilbage, som det er mere 
synd for end andre. Som regel kan det 
gøre enhver sorg eller ethvert vemod 
større at vide, at man er helt alene om 
det. Sådan er det ikke her. Jeg oplever 
det tydeligt blandt mine medmenne-
sker i form af stor overbærenhed, når 
coronatrætheden forårsager fejltagel-
ser, forvirring, misforståelser, manglen-
de energi og tunge tanker.
Vi glæder os alle sammen til foråret, til 
vaccinationerne og håber på det bedste 
– og særligt, at der ikke slæbes nye 
mutationer ind over landegrænserne.
For hvor nogle påstår, at Vestens stør-
ste problem er fedme, hvilket får dem til 
at faste, vil jeg, med Poul Joachim Sten-
der, påstå, at det største problem 
snarere er vores overvægtige egoer: At 
vi hver især kan blive helt forblændede i 
troen på, at for mig bør der gøres en 
undtagelse og at lige netop jeg derfor 
ikke behøver at overholde restriktioner-
ne.
Efter at være dykket ned i litteratur 
omkring tidligere epidemier, er jeg dog 
blevet opmærksom på, at dette ikke 
skyldes en særlig egoisme i vor tid, men 
derimod er en helt alment menneskelig 

reaktion, når et individ stilles over for 
begrænsning, som følge af ”epidemiens 
svøbe,” som Albert Camus omtaler syg-
dommen som i bogen ”Pesten” (1947).

Hvad vi så skal med Fasten 2021
Poul Joachim Stender vil for sit vedkom-
mende bruge fastetiden på at minde sig 
selv og andre om de glæder, vi trods alt 
stadig har, på trods af det seneste års 
store antifest.
Det tror jeg, er en rigtig god idé.
Og så er det mindre vigtigt, om det dre-
jer sig om en lettelsens glæde over, at 
COVID-19 trods alt hverken kan lignes 
med byldepest eller den spanske syge, 
en stille glæde over mere ophøjede 
ting, som det øgede samvær med den 
nærmeste familie, naturvandringernes 
lise og gode bøger, eller om det simpelt-
hen er rødvin, ikke-klimavenlige bøffer 
fra Argentina og en afslappende aften 
på sofaen, hvor man ender med at få 
firkantede øjne af mobiltelefonen eller 
Netflix. 
For det er ikke så meget en nødvendig-
hed at faste, som det er en selvvalgt svø-
be og dermed en moderne luksus, vi 
simpelthen ikke har råd til i øjeblikket. 
Som Poul Joachim Stender sluttede i Kri-
steligt Dagblad: ”Jeg kan i hvert fald 
sige, at hvis jeg ikke får fastelavnsboller 
denne faste, så laver jeg ballade!”

Helt ude af takt med fastens oprindelige 
mening, vil jeg selv slutte med at ønske 
alle en rigtig glædelig faste!

Thea Laukamp

Læsekredsen i Sognehuset, onsdag i ulige uger kl. 14.00-16.00. 
Genoptages når restriktionerne tillader det. 
Se evt. efter skiltning på døren til sognehuset.
Alle er velkommen. 
Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf.:7517 9582 / 2163 5397

Strikkecafé i Sognehuset, mandag i lige uger kl. 19.00-21.30
Genoptages når restriktionerne tillader det.
Se evt. efter skiltning på døren til sognehuset.
Alle er velkommen. 
Kontaktpersoner: Tove Hansen, tlf: 5054 3644 og 

(10 kr. pr. gang for kaffe/te).

(10 kr. pr. gang for kaffe/te).
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Kommende arrangementer

Alle arrangementer afholdes efter de for tidspunktet gældende restriktioner.

Foredragsaften: 

”Adam og Eva og Patrick fra Herlev” ved Søren Holst, p.hd.

Dette foredrag var oprindeligt planlagt til 2. marts, men er nu flyttet til torsdag d. 

30. september klokken 19. Omtalen trykkes igen i sognebladets september-

udgave.

Litteraturkreds: ”Fiskerne” af Hans Kirk.

15. april kl. 14-16 i sognehuset.

Hvis du selv kan skaffe bogen, kan du stadig nå at tilmelde dig Litteraturkredsen 

den 15. april. De tilmeldte vil modtage bogen i deres postkasser snarest muligt. 

For tilmelding sendes en mail til Thea Laukamp indeholdende navn og adresse.

. Du kan også ringe på 75179220.

5. maj kl. 9.30

Morgenkaffe og morgensang i sognehuset. 

Vi giver kaffen og du tager selv brød med. 

Mere info på darum.dk når tiden nærmer sig. Bente Kjøller spiller til.

Åbent Sognehus: Sangeftermiddag ved Lars Bom, sognepræst i Hodde-

Tistrup.

1. juni kl. 14 i Sognehuset. 

Vi håber, at det denne eftermiddag er muligt, at vi både kan forsamles og synge 

fællessang. Lars Bom akkompagnerer og fortæller. Såfremt det ikke er muligt 

med sang, vil der i stedet blot være fortælling på tapetet – emnet vil fremgå af 

lokale opslag, når tiden nærmer sig. Der serveres kaffe og brød undervejs og del-

tagelse er gratis.

Sogneudflugt 2021

Sogneudflugten udsættes i første omgang til august. Læs yderligere herom i 

næste udgave af sognebladet, som udkommer i juni.

Læsekreds og Strikkecafé genoptages når restriktionerne tillader det.

Se evt. efter skiltning på døren til sognehuset.

then@km.dk

NYHED: Morgenkaffe og morgensang



Påskens gudstjenester

Palmesøndag kl. 9.30 ved Thea Laukamp

Skærtorsdag kl. 10.00 ved Thea Laukamp 

Langfredag kl. 9.30 ved Thea Laukamp (liturgisk gudstjeneste)

Påskedag kl. 10.00 ved Thea Laukamp 

2. Påskedag kl. 9.30 ved Elise Balslev

Der er altergang Skærtorsdag og Påskedag.

Til børnene: Få påsken med hjem

I år uddeler menighedsrådet ”påske to-go” til Darum-børn under 13 år.

Få en lille pose til børnene, som indeholder det bedste fra påsken: Cho-

kolade, frø til at plante og selvfølgelig en påskehistorie. Bestilte poser 

kan afhentes Skærtorsdag (1/4) ved Darum Kirke mellem klokken 11-12 

eller i sognehuset mellem 15-16. Posen er gratis.

Du kan bestille en pose pr. barn ved at sende en mail til Thea Laukamp 

(then@km.dk) med følgende oplysninger:

- Barnets navn

- Barnets alder

- Forældrenes navne

- Om I vil afhente de bestilte poser ved kirken eller i sognehuset

(I ovenstående tidsrum.)

Sidste frist for bestilling er torsdag d. 25. Marts.
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Sidste nyt fra Lokalrådet

Som noget helt nyt afholdt vi i novem-
ber Lokalrådets årsmøde virtuelt og 
fysisk på èn gang. Det var noget af en 
udfordring at få afholdt årsmøde i den-
ne coronatid, men vi valgte at afholde 
det på denne måde i stedet for at 
udsætte det på ubestemt tid.  Vi var 14 
tilstede i multisalen med god afstand og 
20-25 hjemme bag skærmene, nogle 
steder flere bag én skærm.  Dagsorde-
nen ifølge vedtægterne blev fulgt. Der 
var mulighed for at man hjemmefra kun-

ne skrive spørgsmål ind, som Lokalrå-
det så besvarede. Desværre var der lidt 
tekniske udfordringer med at høre 
lyden fra salen, men overordnet gik det 
godt. Det gav mulighed for at unge med 
børn kunne deltage i årsmødet. Vi 
håber dog, at vi i år igen kan være sam-
men i ”Biblioteket”.  Såvel årsberetning 
som referat af årsmødet kan ses på 
Darum.dk under Darum lokalråd (re-
ferater).  Der blev afholdt valg og vi nåe-
de at konstituere os inden nedluknin-
gen i december. 
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Vi havde planlagt at afholde Visionsaf-
ten i lokalrådet på vores møde her i janu-
ar. Desværre kunne vi ikke mødes 
fysisk, så vi valgte at udsætte det til vi 
kan mødes.  Visionsmødet tænkes som 
en gentagelse af det meget vellykkede 
visionsmøde i 2016. Det foregik på den 
måde at Lokalrådet kom frem til 9 visio-
ner, vi gerne ville arbejde med. Herefter 
blev visionerne delt på Facebook, så alle 
i Darum kunne tænke over om det var 
noget, de også havde lyst til. Så indbød 
vi til borgermøde, hvor der var 9 borde 
med de 9 visioner. Efter en kort præsen-
tation kunne man sætte sig ved den 

vision, man syn-
tes, var mest inter-
essant. Der satte 
sig folk ved de 6 
visioner. Her blev 
der delt gode ideer 
og man kunne skri-
ve sig på til en 
arbejdsgruppe,  
hvis man havde 
lyst, og ellers var 
det fint med de 

input, man havde givet den aften. Ud af 
dette kom der følgende arbejdsgrup-
per: Lejeboliggruppen, Vadehavsgrup-
pen, Butiksgruppen, PR-gruppen, 
Darum Kirkestigruppe.  Disse grupper 
har lavet tydelige aftryk her i Darum 
med 14 lejeboliger, afholdelse af Darum 
Vadehavsdag 2017 og 2018, Marskgår-
deruten, arbejdet med etablering af 
butik, stormøde med ejendomsmæg-
lere, så de fik mere indblik i hvad Darum 

byder på, samt belægning på Darum 
Kirkesti og infotavler her.  Vi håber på at 
kunne gentage successen, når vi alle 
må mødes igen. Denne gang med nye 
visioner.

I løbet af foråret har vi sagt ja til besøg 
af repræsentanter for Byrådet, der ger-
ne vil høre om vores ideer til ny bosæt-
ning i Esbjerg kommune, eller nok nær-
mere i Darum. Dette møde vil foregå 
udendørs og være for alle interessere-
de.  Vi har også sagt ja tak til et besøg 
af Esbjerg Kommunes Byfond, der vil 
udarbejde et aktuelt program for en 
aften her i Darum, hvor vi kan inspirere 
hinanden i arbejdet med ”Bevaring eller 
sikring af arkitektonisk og kultur-
historisk værdifulde huse og miljøer 
inden for Esbjerg Kommunes område”. 
Dette er også åbent for alle. Vi forestil-
ler os, at det kan have interesse, da der 
er mange bevaringsværdige huse her i 
landsbyen.

Darum Jagtforening arbejder på at 
begrænse antallet af råger i Sandga-
dens plantage. Det skulle gerne lykkes, 
så rågerne holdes nede på et mindre 
antal og ikke spreder sig rundt i resten 
af Darum.

Det er endnu uvist, om det lykkes at 
afholde såvel Darum Vadehavsdag d. 
23. maj som Grundlovsmødet. Nær-
mere herom meldes ud senere.

Helle Ertmann,
på vegne af Darum Lokalråd

Det nye lokalråd har følgende sammensætning:

Formand: Helle Ertmann
Næstformand og referent: Inger Biltoft
Kasserer: Erik Husted (udpeget af Darum Kultur- og Fritidscenter) 
Eva Post Jørgensen (direkte valgt)
Diana Madsen (direkte valgt)
Hanne Landbo Christensen (direkte valgt)
Anette Kikkenborg (udpeget af Darum FDF)
Wickie Lassen Agdal (udpeget af Darum IF)
Tina Melton Schønnemann (udpeget af Darum Børneby).
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I børnebyen er det fortsat omstillinger-
nes tid. Hjemme-/nødundervisning, 
nødpasning, restriktioner i forhold til 
adskillelse af klasser/årgange, perso-
nalebesætning ud fra et få-lærer/-
voksenprincip – der har været mange 
skift både for børn og personale gen-
nem de sidste mange måneder. Nødun-
dervisningen, som blev sat op før jul, 
har i denne omgang været langt mere 
online-baseret end i foråret, og alle klas-
ser har således mod-
taget daglig under-
visning på Teams. 
Det har fungeret 
godt og givet en 
ramme omkring en 
genkendelig hver-
dag for eleverne i 
skoledelen. Elever-
ne i 0.-4. klasse mødte mandag i uge 6 
igen op til fysisk undervisning fordelt på 
skolen, i Kratskellet og i spejderhytten. 
Gensynsglæden var stor, og der har 
været særligt fokus på trivsel og klas-
sernes sociale samvær i ugen op til vin-
terferien. Særligt blev sneen udnyttet i 
løbet af ugen! 

I børneha-
ven er hånd-
værkerne  
gået i gang 
med at lave 
e t  o v e r-
dækket ude-
o m r å d e  
ved børne-
havens ind-
gangsparti. 
Det sidste 
år har budt 
på  l a ng t  

mere udeliv i børnehaven end tidligere, 
og det har medført et behov for over-
dækning, som kan skærme for vind og 
vejr. Indendørs er der både på skolen og 
i børnehaven installeret Active Floor – 
et interaktivt gulv, der kombinerer leg 
og læring. Desuden har man på skolen 
udnyttet de stille gange til at få malet 
både indgangsparti og gangarealer.  

Frisættelsesforsøget i Esbjerg Kom-
mune
I forbindelse med frisættelsen af sko-
lerne i Esbjerg Kommune er der kom-
met rigtig mange input fra elever, med-
arbejdere, forældre og Darum-borgere. 
Tak for opbakningen og alle tilbagemel-
dingerne. Den indsamlede data er nu i 
gang med at blive behandlet og indgår i 
den proces, der er sat i gang mellem 
ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. 
Forsøgsperioden på 3 år går i gang 1. 
august 2021 og Esbjerg Kommune har 
lagt op til meget vide rammer i forløbet. 
Der er ikke en forventning om en køre-
klar plan fra august for hele den 3-årige 
periode – tværtimod lægges der op til at 
afprøve, justere og udvikle undervejs i 
forløbet. I Darum Børneby tænkes alle 
fire afdelinger (børnehave, skole, SFO 
og klub) naturligvis ind i forløbet. Vi mel-
der mere ud, så snart vi kan.  

Dorte Hjort Jensen,
på vegne af bestyrelsen for 

Darum Børneby

Faktaboks:
"I efteråret lagde man fra regerin-
gen op til en række velfærdsaftaler 
med frisættelse af bl.a. folkeskole-
området i Esbjerg Kommune. Det er 
nu landet på en 3-årig forsøgsperio-
de, hvor der lægges op til at finde 
nye, kloge veje i opgaveløsningen på 
folkeskoleområdet. Frisættelsen 
betyder frihed fra folkeskoleloven og 
tilhørende bekendtgørelser og giver 
mulighed for at ny-/gentænke folke-
skolen. Med aftalen lægges der op 
til, at beslutningerne i forsøget træf-
fes lokalt - så tæt på den enkelte sko-
le som muligt og af de aktører, der er 
i og omkring skolen – dvs. bestyrel-
se, forældre, elever, medarbejdere, 
lokalsamfund og ledelse."
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Følgende er en artikel skrevet til Loka-
lårbogen for Bramming-egnen 2021. 
Lokalårbogen har et tema om lokale san-
ge fra de enkelte sogne i den gamle 
Bramming Kommune. I år altså fra 
Darum:
Darums pris – sangen om Darum
”- så fed og lækker i den store sogne-
fadfuld grød”

Sangen er skrevet af Niels Helle Boesen 
omkring 1930. Sangen er en anprisning 
af Darums herligheder og må betragtes 
som en hyldest til landsbyen.
Den er et vidnesbyrd om en stor stolt-
hed fra forfatterens side over at være 
Darumit (betegnelsen for en beboer i 
Darum). Samtidig er sangen et fornemt 
tidsbillede på, hvordan der så ud i 
Darum i 1930´erne og en fortælling om 

Fra Sognearkivet

hvor selvberoende et samfund byen var 
med apotek, bank, posthus, bager osv.
Hvert et område fik sine egne lovprisen-
de ord med på vejen: Lille Darum, 
Darum Mark og Darum By med områ-
derne Sønderby, Vesterby, Midtby og 
Nørreby. Men meget, for ikke at sige 
næsten alt, har ændret sig og stort set 
intet af det der bliver nævnt i sangen 
eksisterer i dag. På nær kirken.
Set med nutidens øjne, ca. 90 år efter 
sangens tilblivelse, fornægter herlig-
hedsværdien ved Darum sig dog ikke. 
Hvis man spørger et sandhedsvidne - 
forfatteren af denne artikel!
Sangen blev blandt andet anvendt ved 
fejringen af Darum Skoles 50 års jubi-
læum i 2004 og i 2012 i forbindelse med 
receptionen for udgivelsen af bogen 
”Fra Darum Sogn: 1920 til 2010”.

Niels Helle Boesen har skrevet 
sine erindringer. De kan ses på 
Darum Sognearkivs hjemmesi-
de darumsognearkiv.dk under 
menupunktet - Lokalhistorier
Elisabeth M. Rasmussen

darumsognearkiv.dk

Portræt af Niels Helle Boesen   
(f. 1876 – d. 1949). Den gigtfe-
ber, han pådrog sig, da han var 
inde ved militæret, resulterede i 
at han ikke kunne klare det hår-
de arbejde ved landbruget. Så 
han kom til Bramminge Bank og 
senere i Landbosparekassen i 
Ribe. Han vendte dog tilbage til 
landbruget og købte Nørrebyvej 
13, som han og hustruen Anna 
drev indtil 1939. Desuden var 
han referent for avisen og pas-
sede biblioteket i en
 periode, udateret.
(Fotograf: ukendt) 

Sogenearkivet@darum.dk
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Darums pris

Mel: ”Nyboders pris”

Darum, ak hvad rummer ikke navnet af alt stort og elskelig og blidt

rundt omkring i verden bliver du savnet af hver bortrejst ægte darumit.

Darum by, hvor er du skøn at skue.  Smuk og velholdt er hver hus og gård,

engene om dig slår sin grønne bue, digerne på vagt mod havet står.

Lille Darum, længst mod nord du ligger, å og bæk sig sirlig om dig snor,

ål og ørred gir en indkomst sikker, odderen i åens brinker bor,

lille by du har så gode gaarde, velstand flyder over hver en bred,

ingen avind, ingen hjerter hårde, med hinanden lever man i fred.

Darum Mark med dine hegn og haver, sognets grænseland du er mod øst

frugtbar jord frembærer gode gaver, dyrkeren får sin løn i gylden høst,

Darum Mark er værd nok at betræde, kornet bølger smukt for vindens sus,

overalt her hersker stille glæde for det flotte ny forsamlingshus.

Sønderby mod havet vest derude ligger i idyllisk fred og ro,

ingen larm og ingen biler tude, her er fredelig og godt at bo,

her man har de store grønne enge, hvor det gror, det meterhøje græs,

her man har de allerfleste penge og ved gårdene står hæs ved hæs.

Vesterby, du kun begejstring vækker, ak så lille, hyggelig og sød

du et smørhul er så fed og lækker i den store sognefadfuld grød,

Midtby, ja dit navn om midten minder, men det er dog her at spidsen bor,

når nymånen ganske svag kun skinner, er her allersmukkest nok jeg tror.

Nørreby må dog nok prisen bære, den er også sognets hovedstad

her er alt hvad hjertet kan begære, og derfor er hver borger glad

her er kirke, møIle, brugs og bager, her er posthus, apotek og bank

her en smed, en skrædder, en skomager, her man kan sin bil få fyldt fra tank

Her er et hotel med afholdsmærke hvor vi mødes på god darumsk vis,

her man ej bli'r fyldt med drikke stærke, men man kan få Premier is,

her er rutebil så mange gange og det kongelige post man har

her kan dagene ej blive lange, blot en tur med en af dem man ta'r.
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Nyt fra FDF

Så er vi hoppet ind i 2021. Vi håber, at 
alle har haft en god start på det nye år.
Vi er jo endnu engang blevet udfordret 
af coronanedlukninger og vi måtte læg-
ge hovederne sammen og udtænke nye 
måder at afholde FDF-møderne på. 

Vi er nu startet op med ”FDF - sam-
men hver for sig” med online opgaver 
og møder. Vi håber selvfølgelig, at vi 
snart (og hurtigt) kan komme i gang 
med møderne, hvor vi alle kan ses. Alle 
vores ledere glæder sig i hvert fald 
meget til at komme rigtigt i gang og 
savner samværet med vore medlem-
mer.
Vi er også i fuld gang med at planlægge 
vores sommerlejr i kredsen. Endnu en 
gang blev landslejren udskudt et år 
pga. corona. Vi har fået booket hytte og 
programplanlægningerne er ved at bli-
ve flettet sammen.

Vores generalforsamling har vi valgt 
at flytte til d. 18. marts 2021 da vi 
håber, at der vil komme en lille op-
lukning, så vi kan komme til at ses 
ansigt til ansigt. Vi er dog ved at under-
søge, hvordan vi ellers kan afholde det 
online, hvis det bliver en nødvendighed. 
Vi kommer til at mangle nogle personer 
til vores bestyrelse, så skulle du sidde 
med en lille græshoppe i maven og ger-

ne vil være med til at gøre en forskel for 
de børn og unge vi har i kredsen, samt 
deltage i en masse oplevelser - eller kun-
ne du bare godt tænke dig at høre mere 
om vores arbejde - kan du altid kontak-
te os (evt. formand Linette Atzen 
60129991). Ellers ”mød op” til general-
forsamlingen den 18. marts 2021 kl. 
19:00 – om det bliver online eller ansigt 
til ansigt vil tiden vise.

Den 1. februar 2021 kunne FDF Darum 
fejre 40-års fødselsdag. Desværre 
kunne der ikke holdes stor fest. Vi vil 
dog gerne sige rigtig mange tak for alle 
jer, der igennem årene har lagt kræfter, 
tid og ideer i kredsen. Uden jer ville vi 
ikke kunne være, hvor vi er i dag. 
STORT TAK.

Juleferien er blevet brugt på at købe 
vores nye stålkogle (container), da 
den gamle koglehytte desværre ikke 
kan mere. Nu skal vi så have den gamle 
pillet ned og kørt væk, så der er en del 
arbejde endnu. Men vi er helt sikre på, 
at det bare bliver så godt, når vi får det 
hele på plads, som det skal. 
Vi håber snart at ses igen - pas på jer 
selv og hinanden!

På vegne af FDF Darum,
Linette Atzen
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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 Fami-
lieretshuset. Blanketten udfyldes og signeres digitalt på  familie og 
børn - faderskab, medmoderskab 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 
pga. restriktionerne for antallet af kirkegængere, vil dåb om søndagen foregå efter 
den almindelige gudstjeneste. 
Det er også muligt at aftale lørdagsdåb. Mens vi er underlagt restriktioner i forbin-
delse med COVID-19, er der flere muligheder for lørdagsdåb end ellers, men det er 
fortsat godt at være fleksibel omkring datoen.
Kontakt præsten igen 10-14 dage forud for dåbsdagen og aftal et tidspunkt for en 
dåbssamtale.
Samtalen finder som regel sted i forældrenes hjem, men andet kan aftales.
Før dåbssamtalen finder sted, skal I finde 2-5 personer, der skal stå fadder for bar-
net, hvoraf den ene er den, der bærer barnet. Til dåbssamtalen skal I have skrevet 
navne og adresser ned på fadderne (CPR-numre er ikke nødvendigt.) 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 vielsessam-
tale.
Samtalen finder som regel sted i brudeparrets hjem, men andet kan aftales om nød-
vendigt.
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 kir-
kebogen. 
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  og lytte til indspillede 
versioner af salmerne på . 
Salmevalg aftales med præsten til vielsessamtalen.
Kontakt graveren ved kirken vedr. pyntning af kirken på vielsesdagen.

www.borger.dk -

www.dendanskesalmebogonline.dk
www.lyttildanskesalmer.dk
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Begravelse/bisættelse
Dødsfaldet bør anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn telefonisk eller ved frem-
møde. 
Dato og tidspunkt for begravelseshandlingen aftales med præsten.
Hvis der skal være udsyngning fra hjemmet/plejehjemmet/sygehuset, så oplys 
også dette tidspunkt for præsten, hvis I ønsker, at præsten skal medvirke.
Der aftales også et tidspunkt, hvor de efterladte mødes med præsten til en samtale 
om det praktiske i forbindelse med højtideligheden i kirken. Her taler man om afdø-
des liv med henblik på den ligprædiken, som præsten holder i kirken/kapellet i for-
bindelse med begravelsen. Vær opmærksom på, at det også er muligt, at der holdes 
en ikke-personlig prædiken, såfremt dette var afdødes ønske.
Til begravelsessamtalen vælges også hvilke salmer, der skal synges i kirken og ved 
graven/rustvognen. Her kan  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 dødsfal-
det er indtrådt.
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. 

Vær opmærksom på, at præst og organist har ret til ikke at tillade salmer/sange der 
ikke findes i den autoriserede salmebog, samt musik, der ikke kan betegnes som 
kirkemusik.
Se kontaktinformationer på præst og graver forrest i bladet og på 
www.sogn.dk/darum.

Covid-19-restriktioner pr. d.d.:

- Der må være 20 kirkegængere i Darum Kirke. 
Kirkebetjeningen tæller ikke med i de 20.

- Gudstjenester/kirkelige handlinger må max. vare 30 minutter.

- Ingen fællessang, hvorfor salmer synges af kirkesangeren alene.

- Der skal bæres mundbind, når man ankommer og forlader kirken. 
Ikke under gudstjenester/kirkelige handlinger, herunder ikke
under altergang. 
Ved begravelse/bisættelse behøver dem, der skal bære kisten ud,
ikke at bære mundbind. 
Det samme gælder for brudepar.

- Der er markeringer i kirken, hvoraf det fremgår, hvilke bænke, der
må benyttes.

- Der forefindes håndsprit i våbenhuset.

- Og selvfølgelig: Hold derudover god afstand.

www.dendanskesalmebogonline.dk
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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

                           

                              

 Marts 2021

09.03. kl. 16.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset

25.03. kl. 17.00: Påske to-go tilmeldingsfrist. Se side 7

April 2021

01.04. – 5.04.                          

06.04. kl. 16.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset

15.04. kl. 14-16: Litteraturkreds i sognehuset, se side 6 for tilmelding

Maj 2021

05.05. kl. 09.30: Morgenkaffe og morgensang i sognehuset. Se side 6

11.05.kl. 16.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset

15.05.              : Deadline for indlevering af indlæg til sognebladet

23.05. - 24.05.                            

Juni 2021

01.06. kl. 14.00: Åbent sognehus: 

Gæst, Lars Bom fortæller og spiller til fællessang. Se side 6

08.06. kl. 16.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset. 

Årets sogneudflugt er flyttet til august måned, 

Onsdag den 11. eller 18.august. Omtales i juni-udgaven.

GLÆDELIG PÅSKE

GOD PINSE



Gudstjenester i Darum Kirke

Der er altergang, når gudstjenesten finder sted kl. 10, 
dog ikke på 2. helligdage.
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
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14. marts 9.30 Charlotte Rossel
Midfaste

21. marts 10.00 Thea Laukamp
Mariæ Bebudelse

28. marts 9.30 Thea Laukamp
Palmesøndag

Påske: Se side 7

11. april 10.00 Thea Laukamp
1. søn. efter påske

18. april 10.00 Thea Laukamp
2. søn. efter påske

25. april 9.30 Thea Laukamp
3. søn. efter påske

2. maj 10.00 Thea Laukamp
4. søn. efter påske

9. maj 10.00 Thea Laukamp
5. søn. efter påske

Tors. 13. maj 10.00 Thea Laukamp
Kristi Himmelfart

16. maj 9.30 Elise Balslev
6. søn. efter påske

23. maj 10.00 Thea Laukamp
Pinsedag

Man. 24. maj 10.00 Thea Laukamp 
2. Pinsedag

30. maj 9.30 Charlotte Rossel
Trinitatis søndag

6. juni 10.00 Thea Laukamp
1. søn. e. Trin.

13. juni 9.30 Thea Laukamp
2. søn. e. Trin.
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