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Nyhedsbrev nr. 6 – september 2014. 

 

Siden sidst 

Nr. Løgum Efterløns- og Pensionist Forenings tur til Abena i Åbenrå. 
De 30 deltagerne fik under kaffen med brød en rigtig 

god orientering om fabrikken, som eksporterer hjælpe- 

og plejemidler til hele verden. 

Så var alle på en rundtur på fabrikken, som breder sig 

over et meget stort areal. Gruppen så, hvordan bleer 

blev lavet i mange faconer og størrelser. Til sidst fik 

en af deltagerne lov til at prøve størrelse og volumen 

af.  

Det var en rigtig god tur som gave et rigtig godt 

indtryk af Abena, deres produktion og gode 

personalepolitik. 

 

Byfest i Ellum 
Byfesten startede med fælles morgenkaffe, og derefter var 

der fergusontur m.m. Vi fyldte 2 vogne. 

Som forskellige aktiviteter kan nævnes, bordfodbold, 

hoppeborg, bagagerumssalg og musik i teltet. Om aftenen var 

der fællesspisning, der serveredes vienersnitzel m. tilbehør. 

Der var tilmeldt 37 deltagere - musik ved flash dance. 

 

 

 

 

 

Der blev dækket op til det helt store fælles eftermiddags 

kaffebord med hjemmebag og mange lagkager med mange 

deltagere. Derefter gav Ellum Rideskole opvisning og 

prøveture til børnene. Ferguson ringridning var en sjov og 

anderledes ringridning, og meget fornøjelig for både ryttere 

og tilskuere. Vi sluttede af med fællesspisen: grillpølser med 

hjemmelavet kartoffelsalat. 

 

 

 

Sct. Hans i Ellum. 
Aftenen starter med fællesspisning, hvor vi får Gyros med 

salat. Bagefter blev der spillet Vikingespil og Rundbold, hvor 

to hold dystede trods regnvejr. Båltaler var i år Ole Caspersen, 

som på grund af vejret holdt talen inde i teltet. Efter båltalen 

blev der heldigvis tørvejr, så alle fremmødte kunne komme ud 

og nyde bålet. Der var ca. 90 fremmødte. 
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Ellum ringridning d. 29.07. 
Der var tilmeldt 43 ryttere til vores 

ringridning. Den yngste af rytterne var kun 

4 år. Dagen starter med optog fra 

forsamlingshuset. I pausen var der stort 

kaffebord, hvor rigtig mange frivillige 

havde bagt de lækre kager. Der var alt fra 

pladekage, muffins, lagkager og småkager. 

Der var 92 personer der tog for sig af 

lækkerierne. Alt i alt en stille og rolig 

eftermiddag. 

 

Efterløns- og Pensionistforeningens tur til Polen. 
28 glade deltagere drog med på Nr. Løgum Efterløns- og Pensionist Forenings 5 dages tur til Polen i juni 2014 

med Bingo og Rose rejser. 

Vi boede på hotel Mieszko i Gorzow Wielkopolski ca. 50 km. inde i Polen. På udflugterne kørte vi til Barlenek, 

hvor vi i en time sejlede på en sø. Derefter besøgte vi en spændende botanisk have i Przelewice. Vi var på 

museumsbesøg i Gorzow på Luvuitski, en villa med mange gamle kulturting og Spichlers, et 

landbrugsmuseum. Vi så Jomfru Maria katedralen og nogle af deltagerne var efter et par trappeforhindringer 

oppe i tårnet, med en fantastisk udsigt over byen. Inden vi gik hjem til hotellet, blev der shoppet.  

Så gik turen til Rokitno, hvor vi så byens kirke, 

som har en ikon af Vor Frue Jomfru Maria, som 

har udvirket mirakler og er ophøjet til basilika af 

pave Johannes Paul ll. Derefter kørte vi ud og så en 

meget stor Jesus figur på 33 m. Hele gruppen blev 

fotograferet for foden af statuen. Vi kørte et smut 

forbi den store Østvald Bunker og så området 

omkring den. Om aftenen kørte vi en aftentur til 

Santok, nabobyen til Gorzow. Vi kørte langs 

flodlejet og så mange storkereder med storke og 

unger i. En meget smuk tur.  

På hjemvejen til Danmark, besøgte vi 

koncentrationslejren Sachsen Hausen. Der var 

stille, mens vi gik rundt i området og mindedes 

dem, som havde mistet livet i lejren.  

Vi havde en fantastisk Polenstur i strålende 

solskin, med en super chauffør, guide og vældig aktive deltagere, der hyggede sig sammen. 

 

Det sker 
 

Kirkekor i Nr. Løgum Kirke. 
Onsdag d. 20. august kl. 15.15-16.15 begyndte kirkekoret igen. Vi holder til i konfirmandstuen, Nørregade 

7. Kirkekoret er for alle børn fra 3. - 7. klasse. Vi begynder som regel med at få en forfriskning, ofte 

franskbrød og frugt. Vi snakker og hygger. Derefter laver vi noget sjov opvarmning, hvor v i både får gang 

i kroppen og stemmen. Så er vi klar til at synge mange forskellige slags sange. Omtrent én gang i 

måneden deltager vi i en gudstjeneste, hvor vi skal synge. Det tjener vi lidt penge på.  

Ca. 2 gange om året deltager vi i stævnedage, som afsluttes med flotte koncerter. Hvis du er vild med at 

synge og gerne vil blive bedre til det, så er kirkekoret lige et sted for dig. Eventuelle spørgsmål kan du 

stille til organist Christa Nyborg, 2136 6699 
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Vi er her endnu 
Dette er et åbent brev til alle i Nr. Løgum sogn.  

KFUM Spejderne i Nr. Løgum sogn mærker nu for alvor skolelukningen. Vi vidste , at det ville kræve en 

ekstra indsats at bevare vores spejdegruppe i Nr. Løgum. Vi har altid haft et godt samarbejde med skolen, 

og har været et af de få tilbud, der var til børnene i Nr. Løgum sogn. Rigtig mange af sognets børn har haft 

en god spejder tid i Nr. Løgum gruppe, ligesom mange af dem har lært at tage ansvar for det samfund de 

var en del af. De har lært at være ledere for andre børn, de har lært at tage ansvar. 

3 år efter at skolen lukkede, begynder vi at 

mærke konsekvensen heraf.  Vi har flere bud, 

hvorfor det først er nu det gør ondt. Vi har 

mistet det netværk, som gjorde det muligt at 

drive foreningsarbejde i et lille sogn som Nr. 

Løgum. Vi mødtes naturligt med børnene og 

deres forældre i skolen og brugsen. Vi kunne 

hurtig få beskeder rundt, alle vidste, hvad der 

skete, når folk flyttede fra og til sognet.                    

Børnene i Nr. Løgum sogn er nu spredt på 5 

skoler, som er en blanding af friskoler og 

kommunale skoler. Forældrene og børnene 

knytter sig naturligt til de nye skoler og de aktiviteter der er i nærheden, de føler sig ikke længere så 

stærkt tilknyttet sognet.   

Er det så en synkende skude, der kommer 

med de sidste klage lyde, før det går under. 

Nej, det er det så absolut ikke. KFUM 

spejderne i Nr. Løgum har været en af de 

største spejdere grupper i Tønder kommune 

sat forhold til børnetallet. Medlemstallet har 

i mange år lagt omkring 100 medlemmer. Vi 

har en rigtig god økonomi, vi har et aktivt 

forældreråd, Kanoudlejning (Løgumkloster 

Kanoudlejning), En rigtig fin hytte (Tohytt) 

med nogle fantaktiske udenoms arealer. Der 

er også en flok ledere, som står klar til at 

dele ud af spejderlivets glæder.  

Det, vi savner, er børn, forældre og andre, der kunne tænke sig at være med til at fortsætte spejderarbejdet 

i Nr. Løgum. Være med til, at vi fortsat har et tilbud til børnene i Nr. Løgum. Være med til at der fortsat 

sker noget i Nr. Løgum, som gør at vi mødes og laver nogle ting, som gør det sjovt at bo i Nr. Løgum.  

 

Derfor vil vi gerne se alle til Spejder for en dag. Det foregår lørdag den 6. september fra kl. 13.00 på 

pladsen midt i Løgumgårde by. Af aktiviteter kan nævnes: Gratis kano sejllads, gå på vandet, GBS løb, 

Karrusel, Træklatring, A bukke ræs, saltfarvning, skumfiduser, brænde perler på bål, knytte armbånd, 

skindværksted, alternativ båltænding, put i hul spil. 

Arrangementet er for alle barnlige sjæle, og vil du bare mærke 

stemningen, så er du også velkommen.  

Har du spørgsmål til ovennævnte kan du kontakte Christian 

Lagoni på tlf. 51160853 eller på mail  chr.lagoni@gmail.com  

 

Venlig hilsen 

Alle lederne i Nr. Løgum gruppe. 

 

 

 

mailto:chr.lagoni@gmail.com
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BMX i Ellum. 
Næste store arrangement er BMX landspokal, lørdag-

søndag d. 6. og 7. september.  Entre GRATIS. 
 

 

 

 

Besøg på Hjælpemiddeldepotet. 
9. september kl. 9.00: Fra Kirkepladsen kører 

Efterløns- og Pensionistforeningen i egne biler til 

Tønder. Vi besøger Hjælpemiddelcentralen på Fabriksvej 12 i Tønder. 

Lisa Damm viser rundt og fortæller os om de hjælpemidler, som kan lånes. Efter besøget kører vi til 

Løgumkloster, hvor vi får en lækker middag på Centralhotellet.  

Pris: 100 kr. - ikke medlemmer 150 kr. excl. drikkevarer. 

Tilmelding inden d. 29. august 2014 til Allan Jensen: 74745017 

 

Efterløns- og Pensionistforeningen besøger Sommersted. 
8. oktober kl. 9.30: Fra Kirkepladsen kører vi i egne 

biler til Sommersted. Vi besøger Elmegården. Vi får en 

rundtur af Lisbeth på gården, som har forsamlingshus, 

gårdbutik og Danmarks mindste mejeri. Vi får 

smagsprøver og kl. 11.30 spiser vi en let frokost med 

produkter fra Sønderjysk kål. Derefter vil Birgitte fra 

Sønderjysk kål fortælle om produktet og besvare 

spørgsmål. 

Pris 200 kr. - Ikke medlemmer 250 kr. excl. drikkevarer 

Tilmelding inden d. 1. oktober 2014 til Allan Jensen: 

74745017 

 

 

 

     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 

 

Friluftsgudstjeneste ved Tohytt 

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.  
 

September: 

6. Papir- og flaskeindsamling 

6. ”Spejder for en dag” arrangement i Løgumgårde 

6.-7. BMX landspokal i Ellum 

9. Efterløns- og Pensionistf. besøger Hjælpemiddeldepotet 

18. Høstfest i Missionshuset 

21. Høstgudstjeste 

27. Sogneforeningen holder høstfest 

 

Oktober: 

9. Efterløns- og Pensionistf. besøger Elmegården, Sommersted 

24. Spis sammen aften i Missionshuset 

25. Efterløns- og Pensionistf.: Dilettant 

 

November: 

5.-6.  Møderække i Missionshuset 

21. Efterløns- og Pensionistf. holder julefrokost 

 

December: 

2. Efterløns- og Pensionistf.: Adventskomsammen 

4. Adventsfest i Missionshuset 

29. Julefest i Missionshuset 

 

2015 

Januar: 

14. Kommunens demens koordinator besøger Konfirmandstuen 

 

Februar: 

19. Efterløns- og Pensionistf.: Generalforsamling 

22.  Spejderfest med billeder fra årets arrangementer 

 

Marts: 

18. Efterløns- og Pensionistf.: Billeder fra Israel 

 

April: 

28. Efterløns- og Pensionistf.: Tur til Holsted Slagteri 

 

 
Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

loegumellum.infoland.dk 

Det har nu 99 modtagere. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer i sidste halvdel af okt. 

 

Færdige artikler, annoncer, forslag og ideer kan 

afleveres løbende til Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk  

Indlæg modtages gerne fra både foreninger, private og 

firmaer. 

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

