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Nyhedsbrev nr. 2 – marts 2014. 

 

Siden sidst 

Besøg af Sundhedskonsulent. 
Ebba Fallesen, Sundhedskonsulenten i Tønder Kommune 

fortalte medlemmer fra Nr. Løgum Efterløns- og 

Pensionistforening om forebyggende hjemmebesøg. Alle 

fik en god orientering om hvordan hjemmebesøgene 

foregår, og der var mange spørgsmål til Ebba. En rigtig 

god og hyggelig eftermiddag. 

 

Nyt grupperåd hos KFUM spejderne i Nr. Løgum. 
Foreningen har konstitueret sig med ny bestyrelse (grupperåd). Samtlige medlemmer modtog genvalg, derfor er 

navnene stadig de samme. Dog er der kommet nye navne på visse poster. Ny formand er Jens Chr. Petersen. 

Næstformand blev Freya Jensen. På kassererposten beholdt Vera Jørgensen sin plads. Det samme gjorde 

sekretæren, Bernd Scheelke. 

 

Øvrige medlemmer er: Finn Jørgensen, Peter Petersen, 

Henning Nissen, Kim Martensen, Linda Schmidt. Ind 

suppleret fra kirken er Henry Holm Hansen. Hans 

Fredensborg og Erik Breiting sidder for hhv. Tohytt og 

kanoudlejningen. Klaus Nissen er suppleant. 

 

Øvrige medlemmer er en leder fra hver enhed, plus 

gruppelederen Chr. Lagoni.  

Elsi Clausen og Vera Jørgensen er valgt som medlemmer 

til det lokale Fællesråd. 

 

 

Generalforsamling hos Efterløns- og Pensionistforeningen 
Foreningen, der har 152 medlemmer, har afholdt generalforsamling. De har været rigtig gode til at støtte op om 

de meget forskellige arrangementer, som har været i foreningen i løbet af 2013. Syng sammen i 

konfirmandstuen, besøg i Tønder Kommunes Fælleskøkken, tur til Flensburger Braugeri, Naturmælk i 

Broderup, Malunds have ved Klovborg og Mariehaven i Ansager, hvor Helge Engelbrecht, hans kone og søster 

fortalte. Midt i juni var der en rigtig god og hyggelig tur til Thüringen med Bingo Rejser. Morten Øster fortalte 

om landsbyhospitalet Heri i Tanzania i konfirmandstuen, og samme sted var der ”Syng sammen ung og 

gammel”. Året sluttede med Adventsfest på Centralhotellet og julehygge eftermiddag i præstegården.  

 

Foreningen er med i Fællesrådet og deltog i Sognefesten med en stand sammen med Lokalrådet. Foreningen vil 

gerne have mange medlemmer, så der var en opfordring til de fremmødte om, at opfordre andre til, at blive 

medlemmer og tage dem med til arrangementerne, så de kan se, hvad der foregår i foreningen. 

 

Foreningen er under den landsdækkende organisation Danske Seniorer, som afholder formands og kasserer 

møder, temadage, højskole ophold (organisationen har 2 senior højskoler, en i Rude Strand og en i Tisvilde) og 

generalforsamling for bestyrelserne 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Kirsten Damm, næstformand: Jørgen Hauborg, kasserer: 

Helene Lasota, sekretær: Sigrid Christiansen. Kirsten Petersen ønskede ikke genvalg, så Allan Jensen kom i 

bestyrelsen og blev turtilmeldingsansvarlig. 
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Trio Fabula for de mindste i Nr. Løgum Kirke 
Så var der besøg af TRIO FABULA, der opførte NOAHS 

ARK i musik, performance, sang, og masser af 

farvestrålende rekvisitter. Hvor var det skønt at se 110 

børn i alderen 1-8 år fra 3 skoler og 3 børnehaver samt 

medfølgende knap 50 voksne ledere, bedsteforældre og 

andre nysgerrige. 

 

 

 
 

 

 

Spejdere på bytur i Ribe. 
På den første dag i foråret tog de yngste spejdere og ledere med 

toget til Ribe. Det er ikke så tit, at børn i dag oplever at køre med 

tog. Det blev til en guidet 

rundvisning i domkirken, og 

selvfølgelig også en tur i 

tårnet, men de kunne ikke se 

helt hjem           

De medbragte madpakker 

blev spist undervejs i parken. 

Sidst på eftermiddagen stod 

alle godt trætte af toget igen i 

Døstrup. 

 

Det sker 
 

Loppemarked hos Lokalhistorisk Arkiv Løgumkloster 
Historisk forening for Løgumkloster kommune afholder det årlige bogmarked 2014. – I Lokalhistorisk arkiv, 

Mellemgade 4, Løgumkloster: 

- Lørdag den 8. marts og søndag den 9. marts kl. 10:00 – 16:00 

- Lørdag den 15. marts og søndag den 16. marts kl. 10:00 – 16:00 

Tusindvis af alle slags bøger til små priser. 

 

Minikursus i at redigere vores hjemmeside. 
Tirsdag d. 11. marts fra kl. 19.00 til ca. 20.00 holdes der et kursus i at 

redigere lokalrådets hjemmeside. Det foregår i Tohytt, Lemmosevej 

8. Kurset er for alle foreninger under Nr. Løgum / Ellum Lokalråd.  

Programmet vil indeholde gennemgang af de simple ting på siden. 

Tag evt. selv en PC og en kop kaffe med. 

Tilmelding til jka@tohytt.dk  

mailto:jka@tohytt.dk
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Årsmøde i Nr. Løgum / Ellum Lokalråd 
Årsmødet foregår mandag d. 24. marts 2014 kl. 19.00 i Ellum Forsamlingshus. 

Dagsorden: 

Orientering om Lokalrådets arbejde 

Regnskab 

Valg til Lokalrådet: På valg er for Ellum: Poul Jørgensen og for Nr. Løgum: Kirsten Damm 

 

Jens K. Andersen og Erik Clausen vil fortælle om Lokalrådets kommunikations middel udadtil:  

Hjemmesiden loegumellum.infoland.dk og hvordan den bruges. 

 

 Kaffen koster 30 kr. Alle er velkommen 

 
 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

Marts: 

4., 5., 7.  Møder i Missionshuset 

8. Papirindsamling v/ Spejderne 

24. Årsmøde i Lokalrådet, Ellum Forsamlingshus 

26. Efterløns- og Pensionistforeningen besøger  

 Horsens Statsfængsel 

 

April: 

7. Løgumgårde Cykelforening starter 

8. Missionshuset: Forårsmøde i kirken 

23.  Efterløns- og Pensionistforeningen besøger et  

       biodynamisk gårdfællesskab 

 

Maj: 

18. Friluftsgudstjeneste ved Tohytt 

21. Efterløns- og Pensionistforeningen besøger 

       Abena i Åbenrå 

24. Sognefest i Løgumgårde 

31. Papirindsamling v/ Spejderne 

 

Juni: 

12. Møde i Missionshuset 

15. Efterløns- og Pensionistforeningen tager på 5  

 dags tur til Polen. Tilmelding senest 11. april 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

loegumellum.infoland.dk 

 

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme hen i april 

måned. 

Færdige artikler, annoncer, forslag og ideer kan 

afleveres løbende til Jens Kr. Andersen, 

jka@tohytt.dk  

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

