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KIRKELIG VEJVISER 

I år afholdes gudstjenesten Pinsedag som børne-/familiegudstjeneste!

Den første af slagsen fandt sted i begyndelsen af april, og der var ved den lejlighed 
positiv respons på denne måde at holde gudstjeneste på – særligt fra de voksne!

Alle, både børn og voksne, er velkomne til børne-/familiegudstjeneste, som dog er 
en mere børnevenlig udgave af den almindelige søndagsgudstjeneste – hvilket 
også voksne kan have noget ud af.

Der er dåb og nadver, som der også ellers kan være, men færre forskellige salmer, 
og i stedet for prædiken en kortere fortælling ”fra gulvet”.

Gudstjenesten 2. pinsedag afholdes som almindelig højmesse, også med altergang 
og herunder messesang, som snart er en tradition på højhelligdagene.

Vel mødt til årets pinsegudstjenester!

Thea Laukamp

Børne-/familiegudstjeneste i pinsen
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Efter pinsefejringen ligger der i kirke-
året nu intet mindre end 23 Trinitatis-
søndage foran os.
I foråret er der er væld af kirkelige 
fester, som for de fleste mest mærkes 
som ferie og de forlængede weekends, 
som medfølger af Store Bededag, Kristi 
Himmelfart og pinsen.
Men efter pinse varer det et godt stykke 
tid, før der igen er noget at fejre.
I år er det Trinitatissøndag den 12. juni, 
og først hen i november når vi igennem 
den nærmest endeløse Trinitatis-
talrække med 22. søndag efter Trinita-
tis, og Sidste søndag i Kirkeåret.
Trinitatistiden fylder altså rigtig godt op i 
kirkeåret.
Men hvad betyder denne tid egentlig?
Hvad er dens betydning i kirkeåret og 
hvad betyder den for os?

Ordet ”Trinitatis” betyder ”treenighed.”
Det henviser til det centrale kristne dog-
me, at Gud træder frem for mennesker 
på tre måder, men at det dog drejer sig 
om den samme, ene Gud, og ikke tre for-
skellige guder:
Gud Fader, som vi kan læse om i Det 
Gamle Testamente, Guds Søn, som vi 
kan læse om i de fire evangelier om Jesu 
liv, og Gud Helligånd, hvis flyvske 
væsen kommer til udtryk imellem linjer-
ne i Apostlenes Gerninger og brevlit-
teraturen i Det Nye Testamente.
Jeg plejer at sige til konfirmanderne, at 
treenighedstanken kan sammenlignes 
med en schweizerkniv, som kan bruges 
på flere forskellige måder, men dog er ét 
værktøj.

Nogle vil være klar over, at kirkeåret har 
forskellige farver.
Trinitatistidens farve er grøn, og det 
giver rigtig god mening.
For Trinitatistiden er en væksttid; her 
skal alt det, vi har hørt igennem julen, 
påsken og pinsen, nemlig bundfælde sig 

Trinitatistiden er kirkens hverdag

i os, slå rod og vokse og gro. På vores 
breddegrader er det generelt sådan, at 
det poetiske billedsprog, der knytter sig 
til kirkens fester, passer umådeligt godt 
med den tilhørende årstid – det kan vi 
takke vores store salmedigtere for at 
fremhæve. Og sådan er det også i Trini-
tatistiden, hvor alt det skønne omkring 
os er sprunget ud og står i flor, og hvor 
dét, der nytter, ligger i markjorden og 
skal spire op omkring os. 

I forlængelse af ovenstående kan man 
med fraværet af kirkefester fremhæve, 
at Trinitatistiden også kaldes for ”det 
festløse halvår” eller ”kirkens hverdag.” 
Det kan jo ikke være fest og flødeskum 
hele tiden, det ved vi også fra vores 
eget liv. Der skal også rugbrød til. Og 
når man sidder midt i hverdagens flade 
rugbrødsmadder, så er det, man ser til-
bage på fester, der har været, og fester, 
der skal komme. Hverdagen vækker 
længsler, der både trækker bagud og 
fremad, sådan må det være – men 
længslerne frem og tilbage må dog 
aldrig trække os for langt væk fra hver-
dagens nu og her; uanset, hvor upoe-
tisk leverpostejsindsmurt det ”nu” så 
er. 

For vi har jo hørt, at Gud Fader lod sin 
Søn føde blandt mennesker.
Vi har hørt, at Jesus Kristus vandrede 
iblandt os og at Faderens kærlighed 
kom til udtryk igennem hans ord og ger-
ninger. Vi har hørt om hans liv, hans død 
og hans opstandelse. 
Og vi har hørt, at selv om han nu sidder 
ved Guds højre hånd og ikke er iblandt 
os mere, så er Helligånden til stede. Så 
velkommen til kirkens hverdag - for ved 
Helligåndens kraft er Guds kærlighed 
virksom i verden, også til hverdag. 

Thea Laukamp
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Nyt fra menighedsrådet

Hvert år afholdes der kirkesyn.
Her mødes menighedsrådet, graver og 
organist med vores tilknyttede byg-
ningssagkyndige, Karl E. Johansen, Lille 
Darum, og besigtiger kirken og alle der-
tilhørende bygninger. Kirkeværgen (Bir-
git Hansen) sørger for, at vi går frem 
efter en fast dagsorden, så ikke en sten 
lades ubeset. 
Vi ser på kirken indvendig og udvendig 
og der diskuteres for eksempel fugt og 
temperatur i kirkerummet. Fordi Darum 
kirke er en bedaget dame, er der meget 
at være opmærksom på.
Også klokketårnet skal efterses, så hele 
menighedsrådet må op af den smalle 
trappe!
En stor glæde er det, at vi i løbet af den 
tidlige sommer kan se frem til at få 
installeret køl i det lille kapel på kirke-
gården, så det kan benyttes hele året 
rundt ved dødsfald.
Også graverhuset besigtiges, og hvis 
der mangler maskiner eller andre red-
skaber til arbejdet på kirkegården, bli-
ver det også bragt op her.
Efterfølgende tager vi hen og giver sog-
nehus og præstegården, samt uden-
dørsarealerne, samme tur.
Her bliver vi også opdateret på, hvornår 

præstegården skal kalkes, hvilket den 
bliver hvert andet år.
Vi slutter af med smørrebrød og kaffe i 
sognehuset.
Kirkesynet varer 3 timers tid i alt. I år 
var vi velsignet med et fantastisk vejr!
Det er ellers en stående joke, at det nær-
mest skal være dårligt vejr til kirkesy-
net – vi har ofte bevæget os rundt i 
blæst og regn og kulde, selv om kirke-
synet ligger i foråret.

Derudover har vi fået årets konfirmand-
er konfirmeret!
Det var en festlig dag – tak til alle, der 
var med til at gøre dagen festlig, for eks-
empel ved at aflevere hilsner til konfir-
manderne i kapelbygningen, møde op 
udenfor kirken og ved at hejse flaget.

Den 17. maj havde vi Højskoleaften i 
sognehuset med foredrag og sang.
Der var et fint fremmøde og ikke mindst 
satte Knud Nyboe Rasmussens foredrag 
om ”Luther og den moderne verden” 
gang i en livlig snak efterfølgende. 
Nu ser vi frem til sogneudflugten den 
21. juni!

På vegne af menighedsrådet,
Thea Laukamp
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Program for SOGNEUDFLUGTEN
Tirsdag den 21. juni 2022

Program:

08.30: Afgang med Darum Busser fra kirkens 
P-plads på Laurentiusvej 
HUSK – medbring selv formiddagskaffe eller 
anden forfriskning.  

I år bliver sogneudflugten her i det vestjyske. 

Vi kører via Oksbøl til Filsø – hvor vi på p-pladsen nyder 
den medbragte formiddagskaffe/te m.m. Der er borde 
og bænke, og mulighed for toiletbesøg.

Guide Merethe Vigen Hansenkører med os rundt i områ-
det, hvor hun fortæller om Filsøs tilblivelse og historie.

Næste stop bliver ved Børsmose kirke, hvor sog-
nepræst Mette Frydendahl Tarbensen fortæller 
om den lille hvide kirke. Da området blev ekspro-
prieret af militæret i 1968, blev kirken undtaget. 

Der bliver mulighed for en lille gåtur bag kirken 
for et kig ud over den smukke vilde natur.

Udflugten fortsætter mod syd til Ho, med stop ved Golfrestauranten, hvor middags-
maden serveres kl. ca. 13.00.

Efter middagen bydes velkommen til hyrden på 
Skallingen, Bjarne Slaikær, der vil guide os i bus-
sen ud til Skallingen, så langt som buschauffø-
ren tillader. Her skal vi høre om halvøen Skallin-
gen, naturen og den historiske udvik-
ling/forandring. 

På tilbagevejen svinger bussen igen ind til Golfrestauranten, hvor der er gjort klar 
til eftermiddagskaffe/te og kage.
Herefter går turen tilbage til Darum med forventet hjemkomst kl. ca. 17.30 ved kir-
kens P-plads.

Tilmelding til: Rikke Andersen, mobil: 4019 9434  
eller  Birgit Hansen, mobil: 3013 9316  
Senest mandag den 15.juni. 
Pris for udflugten incl. middag, eftermiddagskaffe: 225 kr. pr. person der 
betales i bussen. 
Vi håber på solskin til en fornøjelig og spændende udflugt. 

Arrangementsudvalget og Darum Menighedsråd
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Kommende arrangementer

Husk at deltagelse i arrangementer i kirken og sognehuset er gratis!

Digegudstjeneste
Søndag d. 7. august kl. 16 på Sønderbydiget

Sogneudflugt
Tirsdag d. 21. juni kl. 8.30-17.
Se program side 5

Åbent Sognehus
Tirsdag d. 6. september kl. 14-16 i Sognehuset
Oplæsning af ”Køwenhavner på landet” skrevet af Adda Just Nielsen. 
Kaffe og sang fra Højskolesangbogen, hvor Bente Kjøller sidder ved klaveret.

Litteraturkreds 
Tirsdag d. 20. september kl. 14-16 i 
Sognehuset
”Ondskaben” af Jan Guillou.
Denne bog er blevet udvalgt i kølvandet på 
forsommerens møde i Litteraturkredsen.
Som sædvanlig nåede vi vidt omkring i 
vores snak – blandt andet omkring den 
skandale på kostskolen Herlufsholm, der 
har været så megen mediedækning af. 
Derfor skal vi til efterårets første møde 
læse denne bog af Jan Guillou, som netop 
foregår i et barskt kostskolemiljø. 
Bogen er inspireret af forfatterens egen 
opvækst.
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Nyt fra Lokalrådet

Overdragelse  af domænenavnet 
darum.dk

vnet 
darum.dk. 

xxx@darum.dk. 

For mange år siden (ca. 1991), da det 
med domænenavne ikke var så kendt 
endnu, var Peter Boje så forudseende, 
at han ”satte” sig på domænena

Ikke for at bruge det selv, 
men for at sikre domænet til Darum.
I løbet af de mange år har Peter selv 
betalt for udgifterne til domænet. 
Darum Lokalråd er med tiden blevet 
involveret mere og mere i selve hjem-
mesiden. I begyndelsen ved at der kun-
ne købes mailadresser med domænet  

Senere i 2015 blev Darums nuværende 
hjemmeside ”Darum – byen bag diget” 
søsat i en ny og tidssvarende version, 
med Peter Boje som webmaster og en 
redaktion nedsat som en arbejdsgruppe 
under Lokalrådet.
Her i maj overtog Darum Lokalråd ende-
gyldigt selve domænenavnet darum.dk 
fra Peter. Som sådan betyder det ikke 
nogen ændring og man kan stadig købe 
mailadresser til kostprisen, som i 
øjeblikket er 80 kr. 
Hjemmesiden er gennem alle årene ble-
vet drevet af lokalrådet, både i forhold 
til ansvar og udgifter. Det vil sige, at 
hjemmesiden er hele Darums. Derfor 
betaler de forskellige foreninger også et 
bidrag, når hjemmesiden skal opda-
teres eller der er behov for ekstern tek-

nisk bistand. Det har indtil 
videre været billigt, set i 
forhold til hvor flot og vel-
fungerende en hjemmesi-
de vi har. 
Darum Lokalråd vil gerne 
sige en stor tak til Peter 
Boje, for at han i sin tid udvi-
ste rettidig omhu og sikre-
de domænenavnet til 
Darum. Og også for at have 
lagt ud af egen lomme til at 
betale udgifterne ifm. 
domænenavn og hjemme-
side. Peter er stadig (se-
nior)webmaster.

Darum lokalråd og specielt Darum bør-
nebys arbejde med at alle Darums små 
0-2-årige kan blive tilbudt en pasnings-
ordning her i Darum skrider fremad – 
meget langsomt, men fremad. Forvalt-
ningen i Børn & Kultur er

Den 19. maj præsenteres det nye for-
slag til hvor der skal være fjernvarme i 
Esbjerg kommune for inderkredsen. 
Herefter vil det komme i det politiske 
Klima & Miljøudvalg d. 3. juni og deref-
ter i høring fra ca. midten af juni. Så 
efter sommerferien vil høringsperioden 
være ovre og der kan træffes beslutnin-
ger i forbindelse med budgetforhandlin-
gerne.  
Darum lokalråd er sammen med andre 
lokalråd blevet præsenteret for en løs-

Børnepasning – vi arbejder på 
sagen

Fjernvarme

 ved at udar-
bejde fordele og opmærksomheds-
punkter i forhold til jura, plads, bygnin-
ger etc. med udgangspunkt i Darum Bør-
nebys oplæg. Kontorchefen har udtalt 
at de er sat på lidt af en opgave, men at 
nogen jo skulle være “first movers”.
Børn & Skole-udvalget (det der tidligere 
hed Børn & Familie-udvalget) er orien-
teret om, at der kommer en sag, og at 
der potentielt kan ligge en økonomisk 
udgift og prioritering. 
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ning, hvor der vil komme en fjernvar-
meledning (som en sideledning til en led-
ning mellem 
Esbjerg og Bramming), gennem Lille 
Darum og til St. Darum. 
Vi kan altså stort set regne med at få 
fjernvarme. Hvilket bliver meget billi-
gere end alternative energiformer, da 
fjernvarmen i høj grad vil bestå af over-
skudsvarme fra f.ex. Power to X i 
Esbjerg. 
Derfor – afvent med at investere i 
alternative energiformer, da vi 
snart vil få at vide om fjernvarmen 
kommer til Darum.
Jo flere, der ønsker fjernvarme, jo 
større chance for at få det. Jo flere 
der udtrykker ønske herom, jo hur-
tigere kommer det hertil.

Vi har omsider – efter 2½ år endnu en 
gang fået dispensation fra Kystdirek-
toratet til at opføre shelter, madpakke-
hus og stormflodssøjle. Og denne gang 
er dispensationen ikke blevet anket. Alt-

Projekt Sneum sluse

så kan vi nu komme videre. Men for at 
være sikre på at få denne dispensation 
havde vi skåret ned i projektet, så det 
nu er en shelter i stedet for to famili-
eshelters, et madpakkehus på 6 m i dia-
meter i stedet for 8 m og stormflodssøj-
len står uændret. Vi er nu i gang med at 
søge byggetilladelse ved Esbjerg kom-
mune (2-4 mdr. sagsbehandlingstid) og 
med at ”fodre” Nationalpark Vadehavet 
med info om stedet, om hyttebyen, 
diget og slusen – historisk, kulturelt og 
rent praktisk. Vi har fondsmidlerne 
hjemme, men skal jo have revurderet 
udgifterne. Både pga. de mindre byg-
ninger og de øgede priser på byggema-
terialer.
Men så dejligt at vi nu kan komme 
videre.  ”Vi” er en arbejdsgruppe med 3 
på vegne af Darum lokalråd og 3 fra 
Sneum-Tjæreborg lokalråd.

Se på side 7 i bladet.

Helle Ertmann

Grundlovsmøde d. 5. juni i Præste-
gårdshaven.

Darum Vadehavsdag 2022

Vadehavsdagens vartegn er de to søkoste med en tøjsnor, hvor der hæn-
ger affald fra flodskarnet.
Foto: Katharina Kobelt
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Instruktion i at ro en havkajak ved certificeret instruktør Nikko Derbyshire. Vandet 
er faldende. 
Foto: Katharina Kobelt

Så blev det endelig igen muligt for 
Darum Vadehavsgruppe at sætte en 
Vadehavsdag i søen. Eller måske skulle 
man sige i Vadehavet.

For det er netop det dagen handler om. 
Darum er en vadehavslandsby og med 
den nære tilknytning til Vadehavet, var 
det Vadehavets natur og kultur der var 
omdrejningspunkt for dagen.
Dagen lignede de forrige Vadehavsda-
ge, men der var selvfølgelig nye oplevel-
ser og aktiviteter. Som for eksempel 
instruktion i at ro en havkajak. Tidevan-
det er som altid en sjov, men char-
merende med- eller modspiller, for plud-
selig var vandet væk. Så der måtte 
noget tør-roning oveni.
De lokale aktører befolkede pavilloner-
ne og stillede som altid op og var med 
engagement og glæde med til at sikre 
en god stemning. 
Der var rig lejlighed til at blive klogere 
på den forunderlige verden, der omgi-
ver os her tæt ved Vadehavet. Blandt 
andet satte Anne Marboe, konsulent i 
Nationalpark Vadehavet, et lydhørt pub-

likum ind i hvad Unesco Verdensarv er 
og hvad Verdensarven betyder for 
Nationalparken og for os.
Dagen blev afholdt på Nationalparkda-
gen og var da også økonomisk støttet af 
Nationalpark Vadehavet.

Også Lida og Oskar Nielsens Fond, Nor-
dea-fondens pulje ”Liv i det Lokale” og 
Region Syddanmarks Kulturpulje gjor-
de det muligt at gøre arrangementet 
fuldstændig gratis. 
Vejret var herligt og det var da selvføl-
gelig medvirkende til at ca. 650 til 700 
børn og voksne fandt vejen ud til Ribe- 
Diget ud for Darum By. Mange med den 
gratis hestevogn, der kørte i pendulfart 
mellem landsbyen og diget.
Stor Tak herfra til de mange frivillige, 
som er en forudsætning for, at dagen 
kan gennemføres. 

Darum Vadehavsgruppe 
v. Helle Ertmann 

Og Elisabeth M. Rasmussen



Fra Sognearkivet

Hvorfor hedder Videkærvej som den gør?
Det har den heller ikke altid gjort – forklaring følger. Om ikke så længe bliver der ret-
tet ekstraordinær fokus på Videkærvej, når den forventede cykelsti mellem Darum 
og Bramming langt om længe bliver etableret.
Kristian Vejrup, der var en mangeårig trofast arkivmedarbejder og stor bidragyder 
til lokalhistorien, skrev på et tidspunkt forklaringer til alle vejnavne i Darum. Om 
Videkærvej skrev han:

”Videkærvej – den hed før Præstevej. Præsten i Darum kørte ad den vej, når han 
skulle til Sct. Knuds Kirke i Bramminge, der i gamle dage var annekskirke til Darum 
sogn. Senere fik et stykke af samme vej i Bramming også navnet Præstevej. Derfor 
måtte Darums stykke af vejen have et andet navn. Det fik den så. I gamle kort over 
Darum Mark, er der aftegnet et område, der hed Videkær Huse. Vest herfor lå Vide-
kærmose. Mosen er der ikke mere, men der har antageligt groet vidjer i mosen. 
Vidjer er tynde, smidige pilegrene. De kunne bruges til mange ting. I dag er Vide-
kærvej Darums Hovedvej til Bramming. ” (Kristian Vejrup, 2010)

Elisabeth M. Rasmussen
Darum Sognearkiv

www.darumsognearkiv.dk
Åbent hver første onsdag i måneden
Dog ikke i skolens ferier
Husk: Smid ikke gamle billeder og dokumenter ud. Vi tager imod dem med 
kyshånd på Sognearkivet. Bare det har noget med Darum at gøre!

sognearkivet@darum.dk

Billedet er fra 1959, hvor den gamle hovvej løber ud i Videkærvej. Billedet, der 
tilhører Darum Sognearkiv, kan ses på arkiv.dk.
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Nyt fra FDF

Landslejren på Sletten 2022
De store af vores FDF’ere er i fuld gang 
med at gøre sig klar til FDF Landslejr. 
Der er mange forberedelser forbundet 
med de 10 dage mellem gamle venner, 
nye venner og bekendte samt en masse 
nye oplevelser. Mange af vores unge 
medlemmer er meget spændte på, hvad 
denne sommer kommer til at bringe 
dem på denne tur. For mange af dem, er 
det noget helt nyt, og vores dygtige 
ledere gør alt for at klæde dem godt på 
til, hvad de kan have i vente. I den for-
bindelse var der arrangeret en ”for-
træningslejr”, som de har deltaget i sam-

men med de andre kredse i vores lands-
del og andre unge mennesker, som de 
kommer til at være tæt på på Sletten til 
sommer. Det har været en rigtig dejlig 
tur for de unge mennesker. Selv siger de 
om denne for-træningslejr: ”Det var 
sjovt at lege og lave aktiviteter med de 
andre kredse og det var fedt at møde 
nogle nye mennesker.” Jeg er næsten 
sikker på, at der tælles ned til landslej-
ren!

Bålhytten ved FDF skovhytten
Som mange måske har bemærket, så 
har det været muligt for os at få reno-
veret den gamle bålhytte på vores 
grund. Det gamle tag kunne ikke læn-
gere holde - det har måttet ”lægge tag-
ryg” til al slags vind og vejr. Så nu skulle 
der nye ”kræfter” til. Vi føler os meget 
taknemmelige for, at vi stadig kan få 

glæde af bålhytten. Det er fonde ved 
Esbjerg Kommune og Norlys, der har 
gjort dette muligt for os. 

Tur til de små påskelam
Endnu engang vil jeg sige, at vi bare er 
velsignet med nogle af de dejligste 
ledere! En tur for Puslinge og Tumlinge 
skulle der til, og deres leder havde fået 

en aftale i stand med en tur til Lunde. 
Der bor Steen med alle sine får og alle 
deres små lam. Det mindste lam var 
ikke mere end et par timer gammelt, da 
vores medlemmer kom. Der var mad-
pakker med i rygsækken som selvfølge-
lig skulle nydes. Denne tur ville ikke kun-
ne lade sig gøre, hvis ikke mange af 
vore medlems-forældre trådte til med 
bil og kørsel til alle de børn, der skulle 
med på turen. Kæmpe tak for opbak-
ningen til dette arrangement.
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Nyt fra Børnebyen - en reportage! 

SFO og Klub
En summen af liv, aktivitet og hygge-
lig stemning er helt åbenlys på en sol-
skinsdag i midten af maj, hvor jeg kig-
ger forbi SFO. Børn der cirkler rundt 
om den sidste frugt, en flok der sidder 
med perler, et plaster på et knæ og gla-
de stemmer fra legepladsen, hvor der 
er gang i lege rundt i mange kroge. 
Hverdagen uden Corona er ved at ind-
finde sig; det gjorde den ikke helt af 
sig selv, for det blev pludselig klart, at 
det var meget længe siden, og flere 
børn havde slet ikke oplevet - den 
”gamle” hverdag før Coronaen. Men 
nu smelter ude- og inde-liv igen sam-
men og legen er i gang på tværs af 
årgange til glæde for alle. 

1. april stod 20 nye børn klar til før-
skole og SFO. 
Det er en god flok, der bare er helt klar 
til at komme i gang, fortæller Bodil. 
Tre voksne er primært knyttet den 
gruppe, der er i fuld gang med at øve 
sig på, hvordan en skoledag gribes an.
I den kommende tid byder SFO’en ind 
i fase 1’s (0.-3. klasse) projekt med 
Lego, og børnene får mulighed for også 
at arbejde med elementer til udstillin-
gen i SFO-delen. Der er spændende ide-
er på tegnebrættet og kreativiteten vil 
være i højsæde. Det er dog frivilligt for 
børnene, om de vil deltage i udstillingen 
fra SFO’en, da børnenes frihed og selv-
bestemmelse i deres fritidsdel vægtes 
højt. 

Også i klubben dukker jeg op lige 
omkring spisetid. ”Frugt” er en helt cen-
tral stund for klubben, for her mødes 
alle omkring bordet, hvor de hygger og 
spiser sammen. Juba står denne dag 
klar med dagens servering og mens der 
uddeles æbler og pærer i både, ryger 
kvikke bemærkninger gennem luften – 
det er tydeligt, at der er en tillidsfuld og 
rar stemning.   
I dag er to grupper dog i fuld gang med 
en anden opgave - nemlig at fremstille 

deres egen ret. De befinder sig i mad-
kundskab, hvor de kokkererer på helt 
særligt udvalgte opskrifter. Medlem-
merne i klubben er nemlig i gang med at 
lave deres egen kogebog, som en del af 
projektet frem mod Børnebyens næste 
udstilling d. 9. juni. Emily og Asta fra 4. 
klasse har deres kartoffelpizza i ovnen. 
De har selv valgt opskriften, skrevet ind-
købssedlen og bearbejdet råvarerne, 
og nu er resultatet næsten klar i ovnen. 
Men inden de må smage, skal der tages 
billeder til kogebogen. I køkkenet ved 
siden af arbejder Magnus Emil og Kristi-
an ligeledes fra 4. klasse. Her står menu-
en på hjemmelavede burgere og dren-
gene har både bagt boller, formet og 
stegt bøffer og udvalgt og klargjort sala-
ten. Drengene glæder sig til at sætte 
tænderne i deres burgere om lidt. Det 
er tydeligt i begge køkkener, at børnene 
er optaget af opgaven og glæder sig til 
at få den samlede kogebog med hjem i 
forbindelse med udstillingen.   
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Skolen
I begge faser på skolen arbejdes der nu 
målrettet frem mod årets sidste udstil-
ling. Fase 1 har igangsat et projekt om 
Lego under overskriften: ”Hvordan kan 

vi lære med LEGO?”. Fasen har besøgt 
LEGO House for at gå på jagt efter 
læring i LEGO, og de er nu i gang med at 
inddrage LEGO i faglige sammenhænge 
på skolen. 

Fase 2 (4.-6. klasse) breder sig over 
flere emner. I matematik arbejdes med 
tutorials, hvor eleverne fremstiller små 
videoer, der viser regnemetoder. 
Sprogfagene har fokus på ordklasser, 
mens der er fokus på spiring og blom-
ster i natur/teknologi. Alle elementerne 
vil være repræsenteret ved udstillin-
gen. Fase 2 har også været på tur til 
Myrthuegård, hvor de undersøgte, hvor-
dan fotosyntesen fungerer gennem 
deres skoleforløb ”Brænd en pind”.  

På vegne af Børnebyen,
Dorte Hjort Jensen

Sct. Hans d. 23. juni
Så er det igen tid til at tænde bålet og få 
sendt heksen afsted på sin tur. 
Fra 17.30 til 18.30 er der Skt. Hans i bør-
nehøjde for dem med tidlig sengetid.
Kl. 18.30 starter aktiviteterne på 
pladsen. I år sælger vi kaffe og kage, pøl-
ser m. brød og øl og sodavand.
Kl. 20.30 starter et flot fakkeloptog for 
alle børn.
Båltaler er Daniel, skoleleder Darum Bør-
neby.
Sidste år måtte vi ”nøjes” med en light-
udgave af Sct. Hans, men den tid er hel-
digvis ovre. Så denne gang vil vi ikke 

”nøjes”! Så kom og hjælp os med at 
gøre denne aften til en uforglemmelig, 
dejlig, hyggelig og ikke mindst en utro-
lig skøn aften.   

På vegne af FDF Darum,
Linette Atzen

Nyt fra FDF (fortsat fra side 12)
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Sognekalender
...det sker i byen bag diget...

Juni 2022

05.06. kl. 14.00: Grundlovsmøde i Præstegårdshaven arr. Darum Lokalråd og
Darum Menighedsråd. 

09.06. kl. 16 –18: Udstilling på skolen Darum Børneby, alle er velkomne.

14.06. kl. 19.00: Borgermøde i Darum Kultur- og Fritidscenter: Om etablering af
købmandsbutik i Darum

                           – se opslag lokalt og på Darum.dk og vedlagt  i dette blad

18.06. kl. 10.00: Darum Landsbyfest 
”Festen du ikke må gå glip af" Vi ses på det gamle stadion

21.06. kl. 08.30: Sogneudflugt  - se program og tilmelding side 5

23.06. kl. 17.30 - 18.30: Skt. Hans i børnehøjde på Øen (for dem med tidlig sengetid)

23.06. kl. 18.30: Sct. Hansbål og tale, boder m.m. ved ”Skovhytten” på 
Videkærvej. Arr. FDF-Darum. Se omtale side 14

August 2022

23.08. kl. 10.00: Ordinært Menighedsrådsmøde i sognehuset

September 2022:

06.09. kl. 14.00: Åbent sognehus. Se omtale side 6

                                                       
Deadline for næste sogneblad er 15. august

Se omtale side 7

07.08. kl. 16.00: Digegudstjeneste på diget for enden af Sønderbyvej

20.09. kl. 10.00: Ordinært Menighedsrådsmøde i sognehuset

Strikkecafé i Sognehuset: 
Starter ny sæson igen mandag den 5. september - Vel mødt – alle er velkommen.
Strikkecafé, mandag i lige uger fra kl.19.00- 21.30
Hanne Landbo Christensen, tlf:21 75 85 75 og 
Birgit Hansen, tlf:30 13 93 16

Læsekredsen i Sognehuset:
Starter ny sæson til september (dato ses i september bladet) 
Læsekreds, onsdag i ulige uger fra kl.14.00 – 16.00
Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf.:7517 9582 / 2163 5397



Gudstjenester i Darum Kirke
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Gudstjenestetidspunkterne kan også ses på www.sogn.dk/darum

5. juni 10.00 Thea Laukamp Børne-/familiegudstjeneste
Pinsedag

6. juni 10.00 Thea Laukamp Altergang
2. Pinsedag

12. juni 10.00 Thea Laukamp Altergang
Trinitatis søndag

26. juni 10.00 Thea Laukamp Altergang
2. søn. e. Trin.

3. juli 10.00 Thea Laukamp
3. søn. e. Trin.

10. juli 9.30 Charlotte Rossel Altergang
4. søn. e. Trin.

24. juli 9.30 Elin Hjuler
6. søn. e. Trin.

31. juli 10.00 Thea Laukamp Altergang
7. søn. e. Trin.

7. august 16.00 Thea Laukamp Digegudstjeneste
8. søn. e. Trin. Altergang

14. august 10.00 Thea Laukamp
9. søn. e. Trin.

28. august 10.00 Thea Laukamp Altergang
11. søn. e. Trin.

4. september 10.00 Thea Laukamp Altergang
12. søn. e. Trin.

11. september 10.00 Thea Laukamp
13. søn. e. Trin.
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