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Det sker 
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Siden sidst 

Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening har været på en heldagstur til Filsø. 

Søen ligger mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. 

Her fik vi guide med, som vil fortalte om søen på en 

tre timers rundtur. Han var meget underholdende og 

vidende. Under rundturen gjorde vi holdt, nød udsigten og drak formiddagskaffe. 

Vi kørte videre til Skovpavillonen i Holsted, hvor vi spiste en ualmindelig veltillavet middagsmad. Derefter 

kørte vi til ”Den gamle kostald” i Holsted. Vi hørte om gården, som nu kun driver jorden og bruger 

bygningerne til ”bed og breakfast”. Vi fik en rundvisning på gården med en kaffetår  og en sang som afslutning. 

Det var en dejlig og oplevelsesrig heldagsudflugt, som Bingo havde arrangeret. 

 

Spejdernes papircontainerne er nu flyttet. 
De er blevet placeret i et nyt skur i baghaven hos Vera og Finn Jørgensen, Sognegade 2. Der er indgang 

fra Nørregade, hvor kanotraileren står.  

Tak til alle jer, der afleverer aviser og blade. Det er virkelig noget, som betyder meget for spejderne.  

Næste indsamlingsdag er lørdag d. 20. juni. 

 
 

 
 

 

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 

Vongshøj 

 

Facebook: 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

 

 

 

 

 

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.coast-alive.eu/node/13047
https://www.facebook.com/groups/1004882176205769/?fref=ts
https://www.facebook.com/NoerreLoegumGruppe
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Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

Maj: 

28-30. Sognefesten 

 

Juni: 

20.  Papirindsamling ved spejderne 

23. Sogneforeningen: Sankt Hans 

 

Juli: 

11. Sogneforeningen: Traktortræk 

 

August: 

1. Sogneforeningen: Traktorringridning 

 

September: 

26. Sogneforeningen: Høstfest 

 

November: 

21. Papirindsamling 

 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

loegumellum.infoland.dk 

Det har nu 102 modtagere. 

 

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

