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KIRKELIG VEJVISER 

Den følgende artikel er delt i to. I 
den første del åbnes spørgsmålet 
om den historiske Jesus og hans 
betydning op. Og kan Det Nye 
Testamente gå an som historisk kil-
demateriale?  

For et stykke tid siden drak jeg formid-
dagskaffe med en bekendt, og da vi skul-
le til at bryde op, luftede vi, hvad vi hver 
især skulle bruge resten af dagen på.
Jeg sagde, at jeg ikke helt vidste, om 
jeg skulle begynde med at støvsuge 
eller skrive prædiken til den foreståen-
de Digegudstjeneste.
Jeg overvejede højt, at det nok var 
bedst at starte med støvsugningen, for-
di det er den mest håndgribelige opga-
ve, der findes – langt mere konkret og 
håndgribelig end at sætte sig ned og 
skrive en prædiken.
Min bekendte sagde – med et drilsk 
glimt i øjet: 
”Du kan lige så godt starte med prædi-
kenen. Jesus er en fiktiv skikkelse, så 
du kan jo bare skrive, hvad du vil!”
Det er klart, at sådan en bemærkning i 
høj grad driller en præst, og derfor kun-
ne vi da heller ikke gå hver til sit med 

Den historiske Jesus I

det samme alligevel, men blev nødt til 
at drikke en kop kaffe mere!
Om det var ren provokation eller om dét 
virkelig er hans mening – at Jesus er en 
fiktiv skikkelse, der aldrig virkelig har 
eksisteret – blev jeg dog ikke klogere 
på. 
Men jeg ved, at det ikke er første gang, 
jeg støder på den opfattelse.

Hvorvidt spørgsmålet om den historiske 
Jesus er vigtigt, dét er der megen strid 
om.
For præstearbejdet er det mindre vig-
tigt.
Det betyder ikke det store i mit daglige 
arbejde, som jo i høj grad er kristen-
domsforkyndelse og ikke videnskabeli-
ge undersøgelser.
Prædikenforberedelsen, samtalerne 
med de efterladte efter dødsfald, med 
et brudepar og dåbsforældre, for-
udsætter, at kristendommen har betyd-
ning for de involverede - for ellers ville 
vi jo slet ikke have sat hinanden 
stævne: 
Når først vi er nået så langt, så virker 
det unødvendigt at begynde med et for-
svar for kristendommens grundsten.
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Der er også en vigtig pointe i at frem-
hæve, at det væsentlige i kristendom-
men er, hvad vi i troen tillægger Jesus – 
knapt så væsentligt, hvilken dag han i 
virkeligheden blev født, hvor gammel 
han rent faktisk var, da han døde, og om 
han rent faktisk var i stand til at gå på 
vandet, opvække de døde, helbrede 
ved berøring.

Men det arbejdsmæssige er én side af 
sagen.
Helt personligt og løsrevet fra mit arbej-
de, synes jeg, at spørgsmålet om den 
historiske Jesus er interessant.
Der er i den forbindelse meget, der for 
mig mister sin betydning, hvis ikke det 
hele begyndte med et historisk menne-
ske: Det historiske er én side af sagen – 
d e t  t r o smæss i g e  e n  anden .
Og hvis andre vitterligt tror, at hele kri-
stendommen hviler på en fiktiv skikkel-
se, så kan jeg sådan set godt forstå, 
hvorfor også hele folkekirken for dem 
må synes at være et direkte absurd pro-
jekt!
Efter samtalen med min bekendte blev 
det akut vigtigt for mig at udbrede mig 
lidt om dette emne, som både blev cen-
trum for prædikenen til Digegudstjene-
sten og for denne artikel.

Så meget desto vigtigere, hvis præster-
nes manglende interesse for at tale om 
det bevirker, at flere og flere mennesker 

får den idé, at hvis vi finder det uvæ-
sentligt og ikke rigtig vil snakke om det, 
så bekræfter det, at Jesus virkelig ikke 
har levet! Som var det for os et prekært 
spørgsmål, et tabu, som kan fælde kri-
stendommen og folkekirken, hvis man 
begynder at bore for meget i det. Dét er 
ikke tilfældet.

Der er få historiske kilder om Jesus.
De fire evangelier og Paulus’ breve fra 
Det Nye Testamente, mener jeg dårligt 
vi kan medregne, for de er skrevet af 
kristne og til kristne, hvilket videnska-
beligt set gør dem mindre troværdige 
som kilder til den historiske Jesus.
Det ældste evangelium, Markusevan-
geliet, er forresten skrevet omkring 40 
år efter Jesu død, og det er umuligt at 
gengive historiske begivenheder præ-
cist så lang tid efter, de fandt sted.
Evangelisterne har skrevet deres vær-
ker til forskellige typer af kristne menig-
heder, hvilket skinner tydeligt igennem, 
hvis man læser dem med tanke på, at 
dette er skrevet til jøder eller dette er 
skrevet til grækere; Matthæus og Lukas 
låner fra Markus og tilsætter deres eget 
stof, og Johannesevangeliet er helt sit 
eget – meget poetisk og målrettet i sin 
fremstilling af Jesus.
Det betyder ikke, at evangelierne ikke 
også indeholder vigtige fakta om 
historiske personer og begivenheder, 
steder og samfundsforhold. 

Vi ved ikke, hvordan Jesus så ud!
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Men alt dét bliver her overtrumfet af 
deres anliggende, som er troen: 
At forkynde den historiske Jesus som 
Kristus – altså som den udvalgte, som 
Guds Søn.

Det samme er tilfældet med Paulus’ bre-
ve, som er de vigtigste af brevene i Det 
Nye Testamente og det ældste kildema-
teriale (født ca. 10 e.Kr., død cirka 65 
e.Kr.)
Før han begyndte at skrive sine breve, 
var Paulus én, der forfulgte de kristne. 
Han kendte næppe Jesus personligt, 
men var stærk modstander af den 
spirende kristentro, som jøderne opfat-
tede som en trussel.
Da han skriver sine breve, er han imid-
lertid blevet omvendt til kristendom-
men, og det skinner tydeligt igennem, 
at den lidenskab han før forfulgte krist-
ne med, nu er blevet til en lidenskab for 

Apostlen Paulus skrev flere af sine breve fra fængslet. Traditionen siger, at evange-
listen Lukas hjalp ham.

at forkynde evangeliet og til at gøre sit 
for, at de nye kristne menigheder holder 
sig til Kristus og ikke blander kristentro-
en sammen med alt muligt andet.
Og Paulus skriver helt fantastisk! Men 
som historiske kilder til mennesket 
Jesus af Nazaret, der er hans breve ikke 
meget bevendt – de er for lidenskabeli-
ge, for positivt stemt for kristendom-
men til at være saglige.
Ingen er så sikker i sin sag, som den, 
der lige har set lyset!

I næste udgave af sognebladet (decem-
ber) kan man læse om det historiske 
kildemateriale, der betragtes som vig-
tigst til at belyse spørgsmålet om den 
historiske Jesus samt konklusionen.

Thea Laukamp
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Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet mødtes første gang 
efter sommerferien d. 23. august.
Vi har gang i mange spændende projek-
ter, men mere herom følger i næste sog-
neblad.
Hen over sommeren har vi særligt 
arbejdet på installation af køl i vores 
kapel, så dette kan anvendes af efter-
ladte til en afdød. Når dette fungerer 
optimalt, betyder det, at afdøde fra 
Darum kan blive her på egnen til den 
dag, begravelsen/bisættelsen finder 
sted. 

I øjeblikket er det muligt for kirkegår-
den at opbevare kister i omtrent 4 dage, 
så derfor er det lige nu noget, der skal 
aftales individuelt med præst / kirke-
gård / bedemand ved hvert enkelt døds-
fald. På sigt vil det være muligt for flere 
dage endnu. 
I forhold til begravelser / bisættelser er 
det også relevant her at meddele 
menighedsrådets beslutning om, at kir-
kegårdens personale fremover tager 
sig af at rydde nye gravsteder for blom-
ster og kransene fra den kirkelige hand-

ling, når disse er visne. Det er nødven-
digt at kirkegårdens personale står for 
det for at sikre overholdelse af gælden-
de regler for affaldssortering. 
Kirken har også sine forpligtelser i for-
bindelse med ”grøn omstilling,” og dem 
tager vi alvorligt og arbejder fortsat 
med. 

På efterspørgsel fra dåbsfamilier i sog-
net arbejdes der desuden nu på opsæt-
ning af ”pusle-faciliteter” på kirkens 
område. Dette vil blive bragt i orden så 
hurtigt, som muligt!

Man hører for tiden en del i medierne 
om problemer med dårligt arbejdsmiljø 
i folkekirken. 
Det er blevet fremhævet, at en stor del 
af skylden skulle ligge hos menigheds-
rådene.
Man kan jo kun tale på sine egne vegne i 
sådanne sager.
Vi har også drøftet det i vores menig-
hedsråd – ikke at det er vores indtryk, 
her på nogen måde hersker et sådant 
giftigt miljø – men forebyggelse er vig-
tigt for at bevare den gode kommunika-
tion og tilfredse miner. Som det lyder i 
nr. 736 i Den Danske Salmebog:
”Gud give os lykke og gode råd – sin 
nådes lys os tilsende!”

På vegne af menighedsrådet,
Thea Laukamp, sekretær
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Kommende arrangementer

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

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.

 

”Køwenhavner på Landet” - Lilly Simonsen
 
Lilly Simonsen (datter af Agnete og Gunnar Simonsen) vil læse artiklerne om ”Kø-
wenhavner på Landet”, som blev bragt i Politiken i 1959.

De er skrevet af Adda Just Nielsen, 
Hellerup, som gennem mange år var 
”ferievoksen” hos Agnete og Gunnar 
Simonsen.

På humoristisk vis har hun beskrevet 
hverdagen på Esso-stationen hos 
familien Simonsen og livet i Darum i 
1950´erne.

Åbent Sognehus

Kaffe og sang fra Højskolesangbo-
gen, hvor Bente Kjøller sidder ved 
klaveret.

Tirsdag den 6. september kl 14.00 i Sognehuset

150-året for Grundtvigs død
Søndag d. 4. september kl. 19.30 i Darum Kirke
Grundtvigs indflydelse gennemsyrer folkekirken i Danmark. Både hans salmer 
og arven fra ham er stærkt til stede i enhver søndagsgudstjeneste. Ydermere 
siges trosbekendelsen fra prædikestolen i Darum kirke, hvilket også er en 
grundtvigsk skik. Til denne aftengudstjeneste markeres 150-året for Grundtvigs 
død blandt andet ved, at vi udelukkende synger salmer af Grundtvig. 
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Kommende arrangementer

Åbent Sognehus
Tirsdag d. 6. december kl. 14-16 i Sognehuset

Julemøde - sæt kryds i kalenderen. Program kommer i næste nummer.

Åbent Sognehus
Tirsdag d. 8. november kl. 14-16 i Sognehuset
Nye sange ved Tina Horsbøl, fløjte og Bente Kjøller, klaver

Åbent Sognehus
Tirsdag d. 4. oktober kl. 14-16 i Sognehuset
”50 år ved tasterne” – Kirsten Enevoldsen
Kirsten Enevoldsen er godt nok født på Randers-egnen, men Vestjylland blev hen-
des liv! I godt 50 år har hun arbejdet i den syd- og sønderjyske landsdel, både 
hos Vestkysten og Bramming Ugeavis. 
Hun faldt for egnen, den smukke, varierede natur, befolkningens åbenhed og den 
ivrige ”hitte-påsomhed.” I løbet af tiden hos Ugeavisen, har Kirsten Enevoldsen 
gerne besøgt og skrevet om St. Darum. Denne eftermiddag fortæller hun om sit 
arbejdsliv, vejen fra barndomsbyen ved Randers via Herning, Aabenraa, Tønder 
til Esbjerg, hvor hun har boet de sidste 50 år, og hun vil også fortælle mere om 
udviklingen indenfor dagspressen.
Der er som sædvanlig også kaffe og sang – og det er gratis.

Foredragsaften
Tirsdag d. 22. november kl. 19.30 i Sognehuset
Aage Augustinus er tidligere højskoleforstander og valgmenighedspræst. Denne 
aften holder han et livsbekræftende og veloplagt foredrag under overskriften 
”Glæden ved at være til.”
Se annonce i Ugeavisen/lokale opslag når tiden nærmer sig!

Litteraturkreds
Tirsdag d. 29. november kl. 14-16 i Sognehuset
”Hvis vi ikke taler om det” af Leonora Christina Skov
Biografisk roman om at skabe sig selv som forfatter med en 
bagage af skyld og skam og en svidende uønsket intimitet fra 
en forlægger. 

Husk at deltagelse i arrangementer i kirken og sognehuset er gratis!
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Vigtigt vedr. Darum Legatet!

Der er indkommet et par forespørgsler vedr. ansøgning til Darum Legatet. Derfor 
bringes hermed en ”genudsendelse” fra december-udgaven af sognebladet:
”Lavt afkast er taget til efterretning og kalder på forandring
På grund af det lave afkast besluttede bestyrelsen på mødet at lægge stilen om. 
Der skal ændres på de investeringer, hvis afkast skal betale vores omkostninger 
for forvaltning af fonden. Heraf er det restbeløbet, der kan uddeles til legatansø-
gere. Vi er selvfølgelig interesserede i at kunne uddele mere fremover – men 
investeringer beror på spådomme og fornemmelser, og at der ikke er nogen 
garantier for et stort afkast. Vi har været meget heldige de seneste mange år. 
(…)
Hvad dette indebærer vil fremgå af det opdaterede ansøgningsskema, når 
ansøgningen igen åbner. Om dette bliver i 2023 eller 24 vides ikke – det afhæn-
ger som sagt af, at vi skal have nogle penge at dele ud til jer.”

Bestyrelsen har besluttet, at legatet ikke uddeles i 2023.
Det vil blive offentliggjort i sognebladet og på når der igen 
åbnes for ansøgning.

På vegne af bestyrelsen,
Thea Laukamp

www.darum.dk, 

KONFIRMATION 2023

Til dem, der skal holde konfirmation i Darum Kirke i 2023

I inviteres hermed alle til gudstjeneste med konfirmandopstart i Darum kirke 
søndag d. 2. oktober kl. 10

Herefter vil der være orienteringsmøde, ligeledes i kirken.
Det er vigtigt, at både konfirmander og forældre deltager i gudstjeneste og 

orienteringsmøde.
Mellem gudstjeneste og orienteringsmøde vil der være en lille forfriskning.

Konfirmationsforberedelsen afvikles efter skoleledernes beslutning som 
temadage.

Det er meget vigtigt, at konfirmanderne deltager i temadagene, da de ellers 
går glip af en stor del konfirmationsforberedelse!
Første temadag finder sted torsdag d. 6. oktober. 

Nærmere tidsramme udmeldes på mødet.

Tilmelding til konfirmation og orienteringsmøde: 
Tilmeldingsblanket til henholdsvis konfirmation og orienteringsmøde findes på 

 og skal printes ud, udfyldes og afleveres til præsten 
eller i præstegårdens postkasse senest mandag d. 26. september.

NB: Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man vil konfirmeres, skal man stadig 
deltage i både konfirmationsforberedelse og gudstjenester, da dette giver 

adgang til konfirmation.

Thea Laukamp

www.sogn.dk/darum
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Nyt fra Lokalrådet

Vigtigt nyt om fjernvarme
Kort fra møde med Esbjerg kommune: 
Det er fortsat planen at Esbjerg kom-
mune i samarbejde med Din Forsyning 
vil etablere fjernvarme i St. Darum evt. 
via Bramming. Det har dog lange udsig-
ter - op til 5 – 6 år som det ser ud lige 
nu. Løsningen bliver baseret på spild-
varme fra flere store virksomheder som 
f.eks. Power To X.
Lokalrådet undersøger alternative 
muligheder. Lokalrådet holdt 31/8 
møde med virksomheden ”& green pro-
ject”. De bygger fjernvarmeløsninger i 
mindre byer. De er netop i gang med et 
lignende projekt i Hunderup/Sejstrup. 
Vi har hørt om deres løsning, og vi vil 
selvfølgelig have Darums borgere med 
på råd. Derfor vil vi invitere til borger-
møde i oktober. Her vil virksomheden 
fremlægge projektet målrettet mulig-
hederne for Darum inklusive finansi-
ering og varmeudgifter for den enkelte.
Vi opfordrer endnu engang alle til at ven-
te med at få etableret individuelle løs-
ninger – jo flere der vælger fælles løs-
ning, jo billigere bliver det. 
Fortæl gerne din nabo om vores arbejde 
for billigere forsyning og opfordre til at 
holde øje med indkaldelse til borgermø-
de for fælles løsning – ikke alle er jo på 
Facebook.

Børnepasning 0-2 årige
I samarbejde med dagplejen og Børne-
byen er der udviklet en model for, hvor-
dan de børn, der ikke er plads til i dag-
plejen, kan passes lokalt i Darum. 
Modellen har været til vurdering ved for-
valtningen ved Esbjerg Kommune. Børn 
& Skoleudvalget er også inde over. 
Børnebyens bestyrelse laver nu en 
ansøgning til Børn & Skole-udvalget for 
at få godkendt projektet som et 3-årigt 
projekt under Frihedsforsøget, som gæl-
der for skolerne i Esbjerg Kommune. 
Under Frihedsforsøget kan der dispen-
seres fra regler og love.  
Vi håber virkelig, at det vil lykkes at 
komme i mål med det i efteråret, da der 
stadig er en del børn på venteliste til 

dagplejeplads her i Darum; børn, der i 
stedet får tilbudt plads i Gørding, Bram-
ming og alle mulige andre steder. Vi 
ønsker vores børn passet lokalt. 

Projekt Hollænderskoven
For nogle år siden startede et projekt op 
i samarbejde med Hunderup-Sejstrup 
lokalråd. Projektets formål var at gøre 
området Hollænderskoven og Dammo-
sen mere attraktivt. Der skulle grus på 
stierne i Hollænderskoven, da de ofte er 
meget våde i vinterhalvåret, samt byg-
ges en egetræsbro ud i Dammosen. Pro-
jektet blev forsinket, da Kratskellet blev 
nedlagt som Naturskole og det var også 
svært at skaffe midler. Men nu er der 
pludselig bevilget 220.000 kr, fra Fri-
luftsrådet, så arbejdet med projektet 
fortsætter.

Butik i Darum
Butiksudvalget startede salg af anpar-
ter op d. 14. juni. I løbet af tre uger blev 
der solgt anparter for 1.55 millioner kr. 
Det var superflot. Da vi skal bruge 2 mil-
lioner, er salget fortsat og det vil fort-
sætte fremover. Jo flere penge der kom-
mer ind, jo mindre skal der lånes og jo 
bedre økonomi vil butikken have fremo-
ver. 
Lokalrådet takker for de mange god til-
tag til indsamling af penge, takker for 
de mange donationer og sponsorater.
Den 17. august var der ekstraordinær 
generalforsamling i Darum Butikscen-
ter ApS. Her blev der valgt en bestyrel-
se, som fremover skal stå for byggeriet 
af butikken og senere driften i forhold til 
udlejning af butikslokaler til købmand-
en. Hermed nedlægges Butiksudvalget 
og Lokalrådet er ikke længere en del af 
det. 
Vi vil gerne takke Butiksudvalget, der 
gennem seks år har arbejdet for at nå i 
mål med butikken. Tak for visionerne og 
tak for det store arbejde der er lagt i at 
nå så langt. 

På vegne af Darum Lokalråd,
Helle Ertmann
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Nyt fra dagplejen

Det er noget tid siden, vi har sendt lidt 
nyt ud, nærmere bestemt november 
2021, så der er sket en del i dagplejen 
siden da.
 
Traditionerne blev holdt trods coro-
na
Vores juletradition sidste år blev ikke 
helt som den plejer. 
Vi lavede julepynt i legestuen, som vi 
pyntede juletræet så fint med. 
Juletræsfesten og julegudstjenesten 
blev endnu engang aflyst pga. corona. 
Heldigvis er vi alle gode til at hygge 
omkring børnene, så de fik en dejlig 
december med, hvad der hører sig til. 
Selvom vi ikke måtte mødes, så lykke-
des det alligevel med et besøg af jule-
manden, der kom hjem til os hver især 
og hilste på børnene. Han havde en lille 
pose med godter og en bog med til bør-
nene. 
Til fastelavn måtte vi endelig være sam-
men igen - dog uden gæster. Børnene 
var flot klædt ud, og vi slog katten af tøn-
den i Fritidscentret. Vi havde bagt fas-
telavnsboller til børnene, og i tønden 
var der også lidt lækkerier. 

Legestue og tur i Kratskellet
Siden marts har vi nydt at være tilbage 
til normale tilstande efter corona. Vi må 
igen mødes som før, hvilket har bety-
det, at vi har kunnet starte vores tradi-
tioner op igen på almindelig vis.
Derfor er vores sommerlegestue startet 

som den plejer, hvor vi hver tirsdag 
mødes på skift i vores haver, i skoven, 
skolens gymnastiksal, på Østertoftens 
legeplads eller i børnehaven. 
Den første tirsdag i hver måned mødes 
vi på børnehavens legeplads. 
Der er der gensynsglæde med søsken-
de, fætre og kusiner, og venner fra dag-
plejen, som er begyndt i børnehave. 
Det er altid en skøn formiddag, med gla-
de børn, som skal prøve alt det spæn-
dende af.
I maj havde vi igen tre dejlige dage i 
Kratskellet. Børnene blev afleveret og 
hentet derude alle tre dage. Den første 
dag brugte vi på at vænne os til at være 
et nyt sted, samt en gåtur i skoven og 
leg udenfor.
Dag 2 fik vi besøg af en fotograf, hvor vi 
traditionen tro fik taget gruppebilleder 
og portræt fotos ude i haven. Det bliver 
altid nogle dejlige billeder.

Dag 3 holdt vi ”Bedsteforældredag.” Vi 
havde bagt boller, som blev spist til for-
middagsmad. Derefter var der natur-
bingo på programmet, samt leg og hyg-
ge med børnene. Alle nød nogle skønne 
timer med deres bedsteforældre. Inden 
en velfortjent middagslur, havde bed-
steforældrene medbragt egen mad-
kurv, som de nød med deres barnebarn. 
Vi glæder os allerede til næste gang.

Naturens dag og Børnefællesdag
I juni holdt vi ”Naturens dag.” Her mød-
tes vi kl. 9 i skoven, hvor en naturvejle-



der fra Myrthuegård og en bibliotekar 
med den lille hvide bogbus havde for-
beredt en god og spændende dag for 
os. Vi startede med en sang, og så var 
der små poster vi kunne prøve. Vi kun-
ne studere en regnorm på en presen-
ning, og bagefter skulle vi så prøve at 
bevæge os som den. Vi studerede 
myrer, gravede efter regnorme og prø-
vede at byge en myretue. Der var også 
tid til besøg i bogbussen, hvor vi fik lånt 
nogle spændende bøger og bibliote-
karen læste en bog for børnene. En rig-
tig hyggelig formiddag, som fløj afsted.

Inden sommerferien, var der jo igen 
Børnefællesdag. Vi mødtes til indmarch 
med flag og sang, og så var der lege i 
skolens gymnastiksal. Vi slog til ballo-
ner med fluesmækkere, kastede bolde i 
spande, der var en balancebane, hvor 
man kunne hoppe ned på en madras 
mm. Efter en masse sjov i gymnastiksa-
len, blev det tid til vores medbragte fro-
kost i det store telt, og derefter var det 
tid til en god middagslur. Vi sluttede af 
med kaffe og hjemmebagt kage sam-
men med forældre og søskende. 

Der er stadig mange små darumbor-
gere, som ønsker at komme ud og få en 
god og lærerig hverdag, få nye venner 
og mærke glæden ved at gå i dagpleje, 
så derfor mangler vi en ny kollega. Vi 
håber, at du er derude og vi glæder os til 
at møde dig.

Dagplejerne i St. Darum
Mette, Anne-Grethe, Rie, 

Frank, Tove og Heidi 

Nyt fra FDF

Arbejdsweekend 20.-22. maj
Det var blevet tid til lidt nyt ved Skovhyt-
ten. Denne gang skulle vi have malet hyt-
ten, da det var ved at være tid til fornyel-
se af farven. Det er blevet så flot at se på, 
når man nu kører forbi på sin tur. Ud over 
hytten, måtte også nogle af vore høje 
grantræer lade livet, da vi skal have lavet 
mere plads til, at vi igen kan få gang i 
svævebanen. Dog er der endnu et stykke 
vej, før dette kan lade sig gøre. Men vi 
skal nok komme i mål! Tak til alle der hav-
de mulighed for at give en hånd med – 
opgaverne bliver bare lettere, når vi hjæl-
pes ad.

Sct. Hans 23. juni
Vejret gav os alle muligheder for at have 
en helt utrolig hyggelig og fantastisk 
aften, hvor der var plads til at lege, spise, 
snakke og nyde fællesskabet sammen 

med borgerne i vores dejlige by. Vi havde 
spurgt skolelederen fra Darum børneby, 
Daniel, om ikke han kunne tænke sig at 
holde årets båltale, vi er glade for at han 
takkede ja og lod nogle ord falde mens 
bålet brændte. Vi kunne ikke tænde 
bålet, hvis ikke det havde været for man-
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ge af byens børn og unge, der gladeligt 
ville gå med i fakkeloptoget mod bålet, 
hvor vi i fællesskab kunne tænde det. Vi 
vil gerne takke alle deltagere for at bak-
ke op om vores arrangement - hvor er 
det skønt for os at se alle de glade men-
nesker og at I gerne vil dele sådan en god 
aften sammen med os.
Landslejr 2022
Så blev det endelig tid til, at vores unge 
medlemmer, samt vores unge ledere, 
kunne drage mod Sletten ved Silkeborg 
til den store FDF landslejr. Der blev byg-

get en superfed lejrplads for FDF Darum. 
Det blev dog desværre kun til et par 
dage, da vind og vejr ikke var så god for 
vores presenning over rafte-bygningen. 
Så der måtte en plan B i gang. De super-

gode unge mennesker, bukkede ikke 
under af den grund, så en ny kredslejr 
var hurtig oppe at stå igen. Men trods lidt 
udfordringer på pladsen, så have alle del-
tagere på lejren en megagod oplevelse. 
De har lært en masse om fællesskab og 
hjælpsomhed. Der er også flere af dem 

der har fået rykket med en masse græn-
ser både til vands, til lands og i luften. De 
har fået kæmpe oplevelser og minder 
der vil sidde fast resten af livet. 
Alle deltagere siger, at de helt sikkert 
skal videre til Østrig-turen, der venter 
dem i 2023.

Minisommerlejr 6.-7. august
Da det nu var de ”store,” der skulle med 
på Landslejren, syntes vi ikke at de min-
dre skulle snydes. En minisommerlejr 
med en enkelt overnatning i vores shel-
ter, syntes vi skulle til. Der blev rigtig hyg-
get, pjattet, leget og snakket. Nogle af 
vores medlemmer skulle prøve at sove i 
shelter for første gang, og hvor har vi 
bare nogle megaseje børn i FDF Darum. 
Det der med shelter og soveposer er bare 
supersjovt, så længe det er noget, vi alle 
er sammen om. Tror bestemt ikke det 
bliver sidste gang, vi finder på noget som 
dette.

Opstart 17. august
Nu er det igen blevet tid til en ny sæson 
for FDF Darum. Det skulle vi da selvføl-
gelig fejre! Med flaget oppe og mange af 
medlemmerne og deres familier, var vi 
helt klar til at lege og sige hej til både 
dem, vi allerede kendte, og dem, vi glæ-
der os til at lære at kende. Vi fik leget 
med bolde, hulahopringe, mel, vand og 
meget andet, da der blevet lavet en mas-
se små dyste. Som altid sluttede vi 
dagen af med fællesspisning. Superdej-
ligt, at vi har mulighed og hænder, der 
gerne laver et måltid til os - mange tak 
for jer.

Lodseddelsalg 5. oktober
Vi er så småt begyndt at gøre klar til at vi 
skal en tur rundt i byen, og hilse på jer 
alle sammen. I den anledning vil vi gerne 
sælge jer en lodseddel. Vi håber, at I alle 
vil tage godt imod og støtte vores børn 
og unge, når de d. 5. oktober vil komme 
til jeres dør. Vi vil gerne på forhånd sige 
mange tak for støtten og for at I vil hjæl-
pe vores medlemmer til at få en god ople-
velse. 

På vegne af FDF Darum
Linette Atzen
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Nyt fra Darum Børneby

Arbejdsdagen
Den 8. august havde Darum Børneby og 
Bestyrelsen som en tilbagevendende 
begivenhed arrangeret arbejdsdag og 
alle interesserede var indbudt til at del-
tage.

Kl 16.00 indfandt de første arbejdsfolk 
sig i skolegården hvor man kunne skri-
ve sig på de forskellige arbejdsopgaver i 
Børnebyen. Der var som vanligt et stort 
fremmøde og et ønske om at vedlige-
holde de udvendige rammer af Børne-
byen. Alle deltog med en fantastisk ind-
sats og var medvirkende til, at også Bør-
nebyens fysiske rammer var klar til før-
ste skoledag. 

Efterfølgende var der pølser på grillen 
samt en kold forfriskning, som Daniel 
og Lone havde sørget for - en velfor-
tjent afslutning på en hyggelig arbejds-
dag. En stor tak til alle de frivillige, der 
troppede op og knoklede for Børneby-
en.

Skolen, Børnehaven, SFO og klubben 
stod nu knivskarp til at skyde skoleåret 
22/23 ind.

Første skoledag
Personalet, børn og forældre var mødt 
op i skolegården kl 8.00 og var klar til 
sang, flag og velkomst. 

Forventningerne til et nyt skoleår var 
store og stemningen helt fantastisk. 
Efter sang og velkomst skulle børnene 
ind i deres klasser. De gik fra skolegår-
den sammen med klasselærerne ind i 
deres klasselokale - klar til at begynde 
skoleåret og ud fra fortællinger ved 
afhentning, har det været en rigtig dej-
lig første skoledag.

I skoleåret 22/23 kan forældre, bedste-
forældre, søskende og andre interes-
serede se frem til endnu et år med 
udstillinger i Darum Børneby - dagene 
for udstillingerne vil komme til at ligge 
på forskellige ugedage, og dermed 
håber vi at endnu flere kan have mulig-
hed for at opleve børnenes værker og 
være nysgerrig på deres læring. Vi glæ-
der os til at se jer!

Første udstilling i det nye skolde år 
fandt sted den 2.6 august kl 14.30-
16.00 og temaet var Børnebyens fun-
dament.

På vegne af Børnebyens bestyrelse
Lene Kettunen 
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Fra Sognearkivet

- En artikel, der kommer i en Lokalårbog nær dig!

Telefoncentralen i Darum 1960 – 1965
”Så kan du selv passe dit lort!” Så bramfrit lød det fra den 8-årige Ruth, da hun fik 
grundig skældud af sin mor. Moren var Mathilde Faurskov Skaarup, bestyrer af tele-
foncentralen i St. Darum fra 1960 til 1965. Ruth var vant til at hjælpe sin mor ved 
omstillingsbordet, hendes meget unge alder til trods. Forud var gået en travl dag på 
centralen, hvor Ruth sad og bestyrede kablerne (kaldet ”propperne”) ved omstil-
lingsbordet. Mor Mathilde sad ved siden af og tog sig af de kuponer, der blev udfyldt 
i forbindelse med hver udenbys samtale og hvor tiden for samtalen blev skrevet 
ned. Men én var glippet for Ruth, derfor mors vrede og Ruths kontante reaktion på 
urimeligheden. Det endte nu godt, for mor besindede sig og det gjorde Ruth også.

Ruth Albrektsen – født 1951 og opvokset i Darum – fortæller om centralen i St. 
Darum, som i bogstaveligste forstand var en integreret del af familiens liv. En ver-
den og et liv som kan forekomme fuldstændig uforståelig for nutidens mennesker, 
der som det naturligste klynger sig til sin mobiltelefon.

Ovenstående er indledningen fra en artikel om telefoncentralen i Darum. Artiklen er 
en del af den kommende Lokalårbog for Bramming-egnen 2022, der udkommer til 
november.

Elisabeth M. Rasmussen 
Darum Sognearkiv

Www.darumsognearkiv.dk
Åbent hver første onsdag i måneden

Sognearkivet@darum.dk

Billedet viser Ruth Albrektsen som ca. 10-årig ved omstillingsbor-
det i familiens hjem på Feilbergvej 6A, ca. 1961
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Sognekalender
...det sker i byen bag diget...

September 2022:

04.09. kl. 19.30: Markering af 150-året for Grundtvigs død. Aftengudstjeneste. 

06.09. kl. 14.00: Åbent Sognehus: ”Køwenhavner på landet” se omtale s. 6

06.09. kl. 19.00: Konference mellem foreninger/bestyrelser i byen. 
Ved Darum Lokalråd.

18.09. kl. 10.00: Høstgudstjeneste.

20.09. kl. 10.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset.

20.09. kl. 14-16: Litteraturkreds. Se omtale s. 6

Oktober 2022:

02.10. kl. 10.00: Gudstjeneste med konfirmandopstart. 
Også bedsteforældre er velkomne! Se omtale s. 8

04.10. kl. 14.00: Åbent Sognehus: ”50 år ved tasterne” se. omtale s. 7

13.10. kl. 09.30: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset.

November 2022:

08.11. kl. 14.00: Åbent Sognehus: 
Nye sange v/ organist Tina Horsbøl og Bente Kjøller.

10.11. kl. 10.00: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset.

22.11. kl. 19.30: Foredragsaften: Glæden ved at være til ved Aage Augustinus. 
Se omtale s. 7

29.11. kl. 14-16: Litteraturkreds. Se omtale s. 7

December 2022:

06.12 kl. 14-16: Julemøde i sognehuset. Omtales i december-udgaven.

Sognebladet: DARUM SOGN udkommer første uge i december måned. Deadline 
for indlæg er 15. november.

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: 2175 8575 og 
Birgit Hansen, tlf: 3013 9316

Læsekredsen i Sognehuset:
Starter ny sæson 14. september 
Læsekreds, Onsdag i ulige uger fra kl.14.00 – 16.00
Kontaktperson: Hanne Sørensen, tlf.: 2163 5397



Gudstjenester i Darum Kirke
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4. september 19.30 Thea Laukamp Markering af 150-året 
12. søn. e. Trin for Grundtvigs død

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

18. september 10.00 Thea Laukamp Høstgudstjeneste
14. søn. e. Trin Altergang

2. oktober 10.00 Thea Laukamp Konfirmandopstart
16. søn. e. Trin Altergang

9. oktober 10.00 Thea Laukamp Altergang
17. søn. e. Trin

23. oktober 10.00 Thea Laukamp
19. søn. e. Trin

30. oktober 10.00 Elin Hjuler Altergang
20. søn. e. Trin

6. november 10.00 Thea Laukamp Altergang
Alle Helgen

20. november 10.00 Thea Laukamp
Sidste søn. i kirkeåret

27. november 16.00 Thea Laukamp Altergang
1. s. i advent Darums Kirketrio medvirker

4. december 10.00 Thea Laukamp
2. s. i advent

Tirs. 13. december 17.00 Thea Laukamp Luciaoptog

Gudstjenestetidspunkterne kan også ses på  og 
månedsvis på tavlerne ved kirken. Her annonceres det også, hvis en 
søndagsgudstjeneste ændres til børne-/familiegudstjeneste.

www.sogn.dk/darum
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