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Nyhedsbrev nr. 4 – juni 2015. 

 

Siden sidst 

Efterløns og Pensionistforenings tur på Haderslev Fjord. 
Det var 39 meget spændte medlemmer af foreningen, som kørte med Bingos bus til Haderslev. Her kom alle 

godt om bord i skibet Helene. Efter kaffe og rundstykker nød alle turen i den flotte natur på Haderslev fjord. Så 

var der en spændende guidet rundtur på Aarø på en times tid. Ikke alle kunne holde til at gå rundt på øen, men 

de fik turen fortalt på det lille 

cafeteria på havnen. Så de følte sig 

også godt underholdt, da vi startede 

sejlturen tilbage til Haderslev. Her 

nød alle håndmadderne, drikkelsen, 

udsigten, og snakken gik lystigt 

under hele turen.  

 

Status på spejderarbejdet i Nr. Løgum gruppe. 
Som nogle sikker ved og andre hørt, så har der henover foråret været kontakter mellem KFUM Spejderne i 

Løgumkloster og Nr. Løgum med henblik på at få et samarbejde op at stå mellem de to grupper. 

Som vi skrev i efteråret 2014, så blev det stadig sværere at holde liv i spejder arbejdet i Nr. Løgum sogn, 

grundet faldende børnetal og skolelukning. Det tvang os til at se på andre måder at holde spejder i gang på.  

Meningen med møderne var først og fremmest at få holdt nogle fælles møder. Så man ved disse møder kunne 

være flere børn, og derved få det sjovere og nogle bedre aktiviteter. På sigt kunne det så fører til en 

sammenlægning af de to grupper.  

Det har dog ikke været muligt at få et sådan samarbejde op at stå. Det har vist sig vanskelig at finde fælles 

møde aftener. Vi har holdt nogle møder sammen, ligesom lederne og grupperådene har været samlet to gange 

for at drøfte muligheder. Grupperne går derfor hver til sit igen. Dog med en aftale om at vi laver nogle ting 

sammen. Fælles aktiviteter vil være Spejder for en dag den 22. august, fælles gruppetur den 13. til 15. 

november og fælles stand på efterårs messen i Klosterhallen den 3. og 4. oktober. Så vil der blive nogle ulve- 

og spejdermøder, der er fælles.  

Det betyder for KFUM spejderne i Nr. Løgum, at vi efter sommerferien er tilbage ved ”normale” mødetider,  

som vil ligge på onsdage. Gruppen vil bestå af en ulveflok 2. – 4. klasse, 

spejdertrop 5. – 7. klasse, og der gøres igen et forsøg på at få liv i senior 

spejder arbejdet, som er for 8. – 10. klasse.  

Hold dig orienteret via vores hjemmeside  

 

Hilsen 

Gruppeleder  

Christian Lagoni 

 

 

 

 

http://nrloegum.gruppesite.dk/
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Sognefesten. 
Lige et resume over vores årlige Sognefest. 

Vi startede traditionen tro med vores banko spil. Der var ca. 100 der deltog, hvilket var rigtig fin. Vi havde i år, 

en del sponsoreret gevinster. Vil samtidig sige tak til alle sponsorer. 

Fredag afholdte vi sodavandsdiskotek. Trods regnvejr var der nok omkring 100 børn, og en del forældre. En 

hyggelig aften med en masse godt musik. 

Lørdag åbnede teltet med rundstykker, kaffe mm, som var arrangeret af Løgumgårde Cykelforening, der havde 

fundet lokale sponsorere. Der var enkelte boder udenfor, samt støtteforening til Løgum Børnegård havde lavet 

terningekast, fiskedam og en stor tombola. Børnegården havde ansigtsmaling. Lokalhistorisk forening kunne 

man finde inde i teltet. Der blev igen afholdt kagekonkurrence. 3. plads Teresa Dyhring 2. plads Kirsten Beck 

og 1. plads Susanne Skov Holm. 

Der blev igen serveret helstegt pattegris. Der var ca. 190 til spisning lørdag aften. Musikken blev leveret af 

Flemming Hansen, som skabte en god stemning i teltet. 

Trods vind og vejr var det igen en vellykket Sognefest... 

 
 

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd, Nr. Løgum Sogneforening og Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening 

havde en bod sammen om foreningernes aktiviteter til Sognefesten. 

Der kom mange forbi, hørte om foreningerne, så på billeder og gættede med i Lokalrådets konkurrence. 

 

I Lokalrådets konkurrence skulle der gættes på, hvor mange pastaskruer der var i glasset. 

Der var 227 pasta skruer. Finn Jensen vandt førstepræmien med et gæt på 237 skruer, Margrethe Konstmann fik 

andenpræmien med et gæt på 213 skruer og Tove Jensen vandt tredjepræmien med et gæt på 200 skruer. Tak til 

alle for deltagelse i konkurrencen. 

Vinderne af bagedysten 

Hygge omkring bålet 

Indlæg på Sogneforeningens FaceBook side:  Tusind tak 

for en flot byfest. Mange frivillige gør en stor indsats, og 

bestyrelsen bruger mange timer på, at stable en byfest 

på benene, så alle kan hygge sig sammen. 
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Efterløns- og pensionistforeningens tur til Grevenbroich. 
1. juni tog Nr. Løgum Efterløns- og 

Pensionistforening på en 5 dages tur til 

Grevenbroich. Vi rejste med Nillers Rejser og 

boede på hotel Montanushof i Grevenbroich, som 

var et dejligt hotel, med gode værelser og mad.    

 

Vi var på 3 udflugter: 

Den første udflugt gik til Holland til Maastricht. 

Vi så byen og bygningen hvor EU holder til. Vi 

kørte videre til St. Pietersberg, et nedlagt 

sandstensbrud. Det var en rigtig spændende 

guidet tur ned i undergrunden, kun med lygter 

som lyskilde. Så besøgte vi kirkegården 

Margraten. En hollandsk/amerikansk kirkegård 

hvor der ligger 8301 amerikanere som faldt under 

2. verdenskrig. 1781 af dem var ukendte. Der var 

hvide kors på alle grave og to store minde mure 

med navne på. Derefter fortsatte vi til 

Drejlandeseck. Det højeste punkt i området 333 

m. over havets overflade. Vi var oppe i 

Vilhelmminetårnet, hvor man kunne se hvor 

Tyskland, Belgien og Holland mødtes.  

Så gik turen til Belgien- Bruxelles. Vi kørte en 

byrundtur i Belgiens hovedstad Bruxelles og så 

EU`s bygninger, kongeslottet og domkirken. Vi 

spadserer en tur og så La Grand-Place og så 

Manneken Pis. På vej ud af byen så vi Atonium. 

Den 100 m. høje stålkonstruktion som blev 

bygget som blikfang til verdensudstillingen i 

1958. 

 

Så kom vi til Tyskland- Brunkulsområdet- 

Köln. Vi kørte til Köln, hvor der blev mulighed 

for at gå en tur, se Rhinpromenaden, de små 

hyggelige gader, torve og værtshuse omkring 

Alter Markt og Heumarkt. Vi skulle se den store Kölner Dom, men det blev lidt med forhindringer. Der var 

helligdag, Jesus Legemliggørelsesmesse med store processioner fra de forskellige fag. Så det lykkedes først at 

komme ind i Domkirken, lige inden vi skulle hjem. Desværre blev en af deltagerne syg og måtte indlægges på 

sygehuset i Køln.  

På hjemvejen til hotellet blev der mulighed for, at 

se en af de enorme brunkulslejre i området. 

 

Fredag d. 5. juni vendte deltagerne hjem fra en 

dejlig tur med et godt fællesskab og mange gode 

oplevelser. Efter at have nydt det store kolde bord 

på Rødekro Kro, kunne deltagerne tage afsked 

med chaufføren og guiden og takke for en 

fantastisk tur til Grevenbroich. 
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Det sker 
 

 

Velkommen til indvielse. 
Efter papirindsamlingen lørdag d. 20. juni holder spejderne indvielse af den nybyggede skur til aviser. 

Alle er velkommen kl. 12.00 på Nørregade ved kanotraileren. 

 

Sct. Hans aften. 

 
 

Familiecykeltur  

Start fra Kirkepladsen onsdag den 1. juli kl. 19.00.  
Alle kan være med – store og små, unge og de lidt ældre. 

Vi cykler en times tid (ca. 8 – 10 km) med pause undervejs –  

husk vand, eller hvad I kunne tænke jer at drikke på turen. 

Efter cykelturen er der mulighed for et spil rundbold for både børn og 

voksne. Der kan købes øl og vand samt grillpølser med brød. Arrangør er 

Løgumgård Cykelforening. 
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Ny brochure om Løgumgårde og Ellum.  
Rømø-Tønder Turistforening havde fornøjelsen at indbyde til pressemøde 

og sønderjysk kaffebord i forbindelse med udgivelsen af 14 nye brochurer. 

Fredag 12. juni kl. 14.00 på Højer Mølle i Højer. 

Med støtte fra Tønder Kommunes visionspulje har Rømø-Tønder 

Turistforening udarbejdet byvandrings-brochurer for byerne Tønder, 

Møgeltønder, Højer, Bredebro, Løgumkloster, Toftlund, Skærbæk og 

Havneby på Rømø. 

Endvidere er der med midler fra Tønder Kommunes landdistriktsudvalg 

udarbejdet brochurer for Øster Højst, Sæd-Ubjerg, Løgumgårde-Ellum, 

Agerskov, Ballum og Jejsing. 

Der udvikles desuden en app, hvor indholdet i alle 14 brochurer vil være 

tilgængeligt. Deltagerne fik forevist, hvordan appen kunne bruges. Den 

ligger under Rømø- Tønder Turistforening og der kan efterfølgende sættes 

andre tekster og video klip ind i brochuren. Så brochuren er fremtidssikret. 

Brochuren om Løgumgårde og Ellum er blevet rigtig fin. Den kan hentes 

på Rømø- Tønder Turistforenings hjemmeside, hos Nr. Løgum og Ellum 

Lokalråd ved Heidi, Fide og Kiss eller på biblioteket i Løgumkloster.  

Lokalrådet vil yderligere dele den ud til nye tilflyttere. 

 

 

 

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 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

Juni: 

20.  Papirindsamling ved spejderne + indvielse 

23. Sogneforeningen: Sankt Hans 

 

Juli: 

1. Familie cykeltur kl. 19.00 

11. Sogneforeningen: Traktortræk 

 

August: 

1. Sogneforeningen: Traktorringridning 

12. 1. spejdermøde efter ferien 

22. ”Spejder for en dag” arrangement 

 

September: 

Nr. Løgum Kirke 

Privat børnepasning 

Restaurant Bondehuset 

Spejderne i Nr. Løgum 

Vongshøj 

 

Facebook: 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

 

 

November: 

13.-15. Spejderne har fælles weekendtur 

21. Papirindsamling ved spejderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Sogneforeningen: Høstfest 

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://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/
https://www.facebook.com/groups/1004882176205769/?fref=ts
https://www.facebook.com/NoerreLoegumGruppe
http://www.loegumellum.infoland.dk/
mailto:jka@tohytt.dk

