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Siden sidst 

Pensionistforeningen på bryghus. 
Nr. Løgum Efterløn- 

og Pensionistforening 

har været på tur til 

Flensburger Braugeri. 

De så først en film om 

bryggeriet og fik så en 

rigtig god og 

spændende rundvis-

ning i ca. 3 timer. Hvor de gik 2 km. Det meste af 

bryggeriet ligger under jorden, faktisk under 2 gader 

i Flensborg, så der var mange trapper op og ned og 

5000 km rør, som førte øllet rundt. Besøget sluttede 

med ølsmagning og snitsler og var en rigtig god 

oplevelse. 

 

Affaldsindsamling. 
Ved årets affaldsind-

samling søndag d. 21. 

april i  Løgumgårde 

var det Nr. Løgum og 

Ellum Lokalråd, der 

stod for arrangemen-

tet. Det var rigtig dejligt, at der var 38 deltagere og 

heldigvis ikke så 

meget affald. Men 

på trods af det 

lykkedes det at 

indsamle ca. 40 kg. 

Efter indsamlingen 

var der pølser og 

brød til de aktive 

deltagere. 

 

Arbejdsdag i Løgum Børnegård. 
En skøn forårsdag 

var forældre og 

personale samlet, 

hvor der rigtig blev 

malet, repareret og 

pyntet op i Løgum 

Børnegård.  

En hyggelig dag, 

der gjorde en forskel. 

 

 

 

Det sker 
 

Program for sognefesten 
Fra torsdag d. 30. maj til lørdag d. 1. juni er der 

sognefest for hele familien på pladsen ved kirken. 

 

TORSDAG: Banko i teltet kl. 19.00. 

Der kan købes kaffe og kage samt øl, vand og 

grillpølser. 

 

FREDAG: Sodavandsdisko for børn fra kl. 19.00-

21.30 - gratis entre. 

Fredagsbar for forældrene. Der sælges slik, chips og 

sodavand. Der er opsyn i teltet, men al færdsel uden-

for er på eget ansvar. 

 

LØRDAG: Kl. 9.00 gratis morgenkaffe. 1 gratis 

rundstykke pr. person. (Sponsor: Gave Galleriet, 

Lars Tømrer, Søndergaards Maskinstation, L.O.S. 

v/Hans W. Holdt, og Jan Drøhse v/Tue Jensen) 

Markedet åbner – gratis stadepladser. 

Så kom og gør en god 

handel.  

Udstilling af traktorer 

og maskiner. På fest-

pladsen kan du bl.a. 

møde Historisk For-

ening, Lokalrådet og 

Spring gymnasterne,  

Herreholdet Tons og tummel, spejderne har 

forskellige aktiviteter og Børnegården har en 

Tombola, fiskedam og meget mere.  

Teltudvalget sælger grillpølser øl og vand. 

Kl. 14.00 er der bagekonkurrence 

For alle der har lyst, er 

der mulighed for at le-

vere en kage til konkur-

rencen, som har kendte 

lokale dommere. 

Efterfølgende kan de 

indleverede kager spises 

af alle og NLS sponserer kaffen dertil. 

Kl. 18.30 fællesspisning i teltet for hele familien 

Sogneforeningen er vært ved: Helstegt pattegris med 

tilbehør og derefter kaffe. Der kan købes vand, øl og 

vin. Tilmelding til Peter Andersen tlf. 51 21 40 11 

senest d. 25. maj. Hvis man ønsker at sidde en 

gruppe sammen, skal en person fra selskabet melde 

alle til. Arrangementet slutter kl. 23.00. 

Nørre Løgum Sogneforening er arrangør af 

sognefesten. 
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Orienteringsmøde. 

Nr. Løgum Menighedsråd arbejder med salg af skov 

med ombygning og udbygning af konfirmandstuen 

for øje. 

I den anledning indbydes til et orienterende møde 

mandag d. 3. juni kl. 19.30 i konfirmandstuen. 

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe. 

 

Vandring ved Bovlundbjerg. 

Her skal nævnes et 

arrangement, som dog 

foregår udenfor vores 

område, men hvor 

mange normalt deltager.  

Tirsdag d. 11. juni kl. 

19.00 er der vandretur 

ved Bovlundbjerg.  

Mødestedet er Bovlund Bygade 8.  

 

Sct. Hans ved Nr. Løgum Centralskole 

Båltaler ved Sankthans er i år Ole Caspersen og der 

vil igen i år være 1 gratis grill pølse til hver mand.... 

 

Familie cykeltur. 

Onsdag d. 3. juli arrangerer Løgumgårde Cykel-

forening cykeltur for hele familien. 

Vi mødes på Kirkepladsen kl. 19.00 og cykler en tur 

ud i det blå. Når vi er kommet hjem, slutter vi af 

med hyggeligt samvær for hele familien. 

Der kan købes pølser, øl og vand. 

 

Hjælpere søges. 

Spejderne har 9 kanoer, 

som vi lejer ud. De 

leveres, hvor folk ønsker 

at starte og hentes igen 

hjem fra slutstedet. 

Dertil kunne vi godt 

ønske os nogle hjælpere, 

som kan give en hånd 

med en gang imellem. Det er en lille positiv opgave, 

hvor vi møder glade mennesker, der har haft en god 

oplevelse i naturen. 

Har du mulighed for at hjælpe, så kontakt 

jka@tohytt.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtiden for Tohytt. 

Spejderne i Nr. Løgum har gennem en lang periode 

arbejdet på tegninger til 2 nye bygninger, som skulle 

afløse de 2 gamle. Især barakken, som spejderne 

selv bruger, er ved at være meget ringe. 

Der er netop søgt 2 store fonde om tilskud, hvor vi 

især forventede, at den ene ville give et stort tilskud. 

Der kom derimod afslag fra begge, og at indsamle 1 

– 1½ mio. kr. ved små fonde anses ikke for muligt. 

Overvejelserne går nu på, om barakken skal fjernes, 

og selve hytten isoleres, og så bruges af spejderne til 

depot for materiel og til mødelokaler. Hvis den 

beslutning tages, medfører det, at der skal stoppes 

med udlejningen. Overvejelserne foregår i den 

kommende tid. 

 

Lokale links 
Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 

Ellum BMX Klub 

Ellum Forsamlingshus 

Ellum Rideklub 

Ellums hjemmeside 

Jan Drøhse Tømrer og Snedker 

Løgum Børnegård 

Løgumkloster Kanoudlejning 

Markvejsvandringer 

Nr. Løgum Kirke 

Privat børnepasning 

Restaurant Bondehuset 

Spejderne i Nr. Løgum 

Tohytt 

Vongshøj 

 

mailto:jka@tohytt.dk
http://loegumellum.infoland.dk/erhverv/ellum-forsamlingshus/
http://www.bmx-ellum.dk/
http://loegumellum.infoland.dk/erhverv/ellum-forsamlingshus/
http://ellumrideklub.dk/
http://www.ellum.info/
http://www.jan-droehse.dk/
http://loegumboernegaard.toender.dk/Loegum-Boernegaard/Loegum-Boernegaards-vaerdier.aspx
http://www.tohytt.dk/index.asp?pageid=10
http://www.byogland-vestslesvig.dk/
http://www.nrloegumkirke.dk/
http://www.hedelykkeshoppelopper.dk/
http://bondehuset-ellum.dk/
http://www.spejdernet.dk/tohytt
http://www.tohytt.dk/index.asp?pageid=8
http://www.coast-alive.eu/node/13047
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Kalender for lokalrådets foreninger.  

Du finder flere oplysninger om bl.a. pris og til-

melding i kommende nyhedsbreve i god tid før 

arrangementet og på vores hjemmeside:  

www. loegumellum.infoland.dk 

 

Maj: 

30. – 1. juni: Sognefest i Løgumgårde 

 

Juni: 

8. Spejderne holder papirindsamling 

16. – 20.  Efterløns- og Pensionistforeningen 

arrangerer tur til Thüringen. 

23. Sogneforeningen holder Sct. Hans 

 

Juli: 

3. Cykeltur ved Løgumgård Cykelforening  

8.-12.  Spejderne er på sommerlejr 

13. Sogneforeningen holder traktortræk 

 

August: 

3. Traktorringridning ved Sogneforeningen 

14. Første spejdermøde efter sommerferien 

30. Missionshuset holder basar kl. 19.00 

 

September: 

7. Spejder for en dag – arrangement i Løgumgård 

12. Fællesrådet holder møde kl. 19.00 

20. Missionshuset holder høstfest kl. 19.30 

27. Sogneforeningen holder høstfest 

 

 

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme 

umiddelbar før sommerferien.  

Færdige artikler, forslag og ideer kan afleveres til  

Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk senest torsdag d. 

27. juni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://loegumellum.infoland.dk/
mailto:jka@tohytt.dk

