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Nyhedsbrev nr. 7 – oktober 2014. 

 

Siden sidst 

Tur til Elmegården. 
I oktober var Nr. Løgum Efterløns 

og Pensionist Forening på tur til 

Elmegården i Sommersted. Vi fik 

en rundvisning på gården, hvor vi 

bl.a. så mejeriet og senere en film 

om gårdens historie. 

Derefter var der smagsprøver i gårdens butik. I gårdens 

forsamlingshus fortalte Birgitte fra Sønderjydsk kål om 

fabrikken og hvordan, kålen kan bruges i forskellige 

retter. Bl.a. til den dejlige frokost fik vi hvidkåls 

frikadeller, grønkåls muffins og forskellige slags pølser, 

pålæg og ost fra Elmegården. Det var en dejlig tur, hvor 

deltagerne hyggede sig. 

 

 

 

Kanoudlejningen. 
Spejderne har i år haft rigtig mange ude at sejle i det fine vejr. Der blev lavet næsten 60 

lejeaftaler på én eller flere kanoer, og det er mere end de sidste par år. Vi har også en rigtig 

skøn natur langs Brede Å at sejle i. 

 

Landspokal 2014 d. 6.-7. september i Ellum.  
Igen et stort arrangement med mange frivillige hjælpere. 

Ca.350 ryttere med forældre og bedsteforældre og ca.85 

campingvogne.  

Lørdag aften stor fællesspisen med ca. 150 deltagere. 

Lørdag holdt det tørvejr, men søndag gav det lidt regn. 

Søndag aften efter endt oprydning og rengøring, fik vi en 

fortjent aftensmad til alle hjælpere og bestyrelse, som har 

lavet et kæmpestort og flot arbejde med dette løb. 

 

 

 

Græskaraften ved Ellum Jagtforening. 
Alle græskar blev vejet ved modtagelsen. De 3 

største vejede 14,5kg, 11,5kg og 11 kg. En fin aften 

med god opbakning. Alle forældre med børn havde 

travlt med at skære græskarlygter. Efter at der kom 

lys i dem, kunne man bage snobrød og få pølser til. 

En kold, men alligevel gemytlig aften. 
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Det sker 
 

Masser af sang i Nr. Løgum kirke. 
I år er det 250-året for Hans Adolf Brorsons død. Han er/var på en helt særlig måde vores lokale salmedigter, så 

kom og bliv lidt klogere på, hvem han var (helt lokalt) og ikke mindst syng med på hans salmer: Onsdag d. 29. 

oktober kl. 19.30 i Nr. Løgum Kirke. 

 

Spil Dansk Dagen. 
På Spil Dansk Dagen – torsdag d. 30. oktober – inviterer Nr. 

Løgum Kirke til fællessang fra Højskolesangbogen. Det foregår i 

konfirmandstuen kl. 17.00 – 17.30. Der er mulighed for selv at 

foreslå en sang.  

Hvis man har lyst til at få aftensmaden med, serveres der varm 

suppe med brød, som blot koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for 

børn. Vel mødt! 

Arr.: Organist Christa Nyborg og Nr. Løgum Kirkes 

menighedsråd. 

 

Papirindsamling. 
Lørdag d. 22. november fra kl. 9.00 samler spejderne igen aviser og blade. Sæt venligst papkasserne eller 

de bundtede blade ud til vejen eller fortovet. Dermed er du med til at give et rigtig godt tilskud til det 

lokale spejderarbejde. 

 

Juledekorationer. 
I løbet af lørdag d. 29. november deler spejderne dekorationer ud de ældre borgere i signet der er fyldt 70 

år. Skulle vi ved en fejl have glemt én, må der meget gerne gives besked til jka@tohytt.dk  

 

Vindmøller i Ellum og V. Terp Fælled. 
Der har været flere møder både i Ellum og V. Terp Fælled på grund af de store møller på 150 m. , som 

vindmølleplanen siger, der må stilles op. Der er planlagt 6 møller i Ellum og 14 i V. Terp Fælled. Det 

synes naboerne til møllerne er for mange møller, der kommer for tæt på bebyggelse. Der laves indsigelser 

og underskriftindsamlinger, som skal være sendt til kommunen inden d. 29. oktober.  

Beboerne er bekymrede for støjgener, søvnproblemer. Også på grund af lavfrekvent støj, skyggekast, som 

opfattes som blink. Den enestående natur, vi har, bliver skæmmet af mølleparkerne. Det vil være en 

forringelse af naturoplevelsen, og møllerne vil betyde en stor værdiforringelse af huse og ejendomme. 

 

Julesjow i Løgumkloster. 
Lørdag d. 6. december fra kl. 11.00 til 16.00 er der aktiviteter i og omkring butikkerne i byen. Spejderne 

fra Nr. Løgum deltager med aktiviteter på Markedspladsen. Små som store: Kom forbi og deltag.  

 

Ledige stillinger 
 

Organist ved Nr. Løgum Kirke. 
Stillingen som organist ved Nørre Løgum kirke er ledig fra 1. december 2014 eller snarest derefter.  

Stillingen er kvote 50% og ønskes besat med en PO-uddannet ansøger. 

Se nærmere på kirkens hjemmeside. 

 

 

 

mailto:jka@tohytt.dk
http://www.nrloegumkirke.dk/index.php?id=2
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     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.  

 

Oktober: 

29. Hans Adolf Brorson aften i kirken 

30. Spil dansk dag i Konfirmandstuen 

 

November: 

5.-6.  Møderække i Missionshuset 

21. Efterløns- og Pensionistf. holder julefrokost 

22. Papirindsamling 

23. Juletræer hentes kl. 13.00 i Ellum 

 

December: 

2. Efterløns- og Pensionistf.: Adventskomsammen 

4. Adventsfest i Missionshuset kl. 19.30 

12.  Juletræsfest kl. 15.00 i Ellum 

29. Julefest i Missionshuset kl. 14.00 

 

2015 

Januar: 

14. Kommunens demens koordinator besøger  

 Konfirmandstuen 

29. Generalforsamling i Missionshuset kl. 19.30 

 

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 starten af december. 

 

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://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

