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Nyhedsbrev nr. 4 – september 2016. 

Siden sidst 
 

Spændende indvielse af rundturen Skovbrynet og Oldemorshovedvej.  
I høj solskin blev rundturen Skovbrynet, Roostvej, 

Tohedevej og Oldemorshovedvej indviet fredag d. 

9.  september. Selve indvielsen foregik ved broen 

over Lobæk, da det er broen, der gør rundturen 

mulig. Lige efter broen er der en lille p. plads med 

et bord/bænkesæt. Her nød de 60/70 deltagere lidt 

godt til ganen og hyggede sig sammen. 

Deltagerne var meget optagne af den flotte gåtur 

med den varierede natur med udsigt til den 

genoprettede Lobæk, de gamle diger, krogede 

egetræer og indlandsklitten med de græssende 

køer. Hele rundturen er på 9 km., men kan kortes 

af til 7,5 km. 

Turbeskrivelse: 

Rundturen er beriget med en 

dejlig varieret natur. Her kan 

man færdes med udsigt over den 

genoprettede Lobæk. Man 

møder gamle diger, krogede 

egetræer, indlandsklit samt 

græssende køer. 

Fra Oldemorshovedvej, ses mod 

vest Toftlund bakkeø. 

Da det er en rundtur kan der 

startes på turen fra flere steder, 

f.eks. fra Skovbrynet og 

Roostvej. Ved broen ved 

Roostvej er der en lille P-plads 

med bord og bænk. 

Det er vort håb, at de nye tur 

muligheder i den varierede natur 

vil blive flittigt brugt, både af 

lokale og gæster. 

 

Det er stiudvalget under Nr. 

Løgum og Ellum Lokalråd, der har 

etableret rundturen, som er 

finansieret af Friluftrådet og 

Tønder Kommunes Landsdistrikts-

udvalg. Udvalget var meget glade 

for, at så mange mødte op til 

indvielsen. De håber, at de nye tur-

muligheder i den smukke og 

varierede natur vil blive flittigt 

brugt både af lokale og gæster. 
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Traktorringridning. 

 

Traktortræk. 
Et fantastisk stykke arbejde Nørre Løgum Sogneforening gør for at stable sådan et stor arrangement på 

benene. Dejligt med så mange frivillige der hjælper til sådan en stor dag; -) 

 

 

Det sker 
 

 

Høstfest. 
Lørdag d. 24. september afholdes der høstfest i Ellum Forsamlingshus. Det 

afholdes igen i år med Ellum ungdoms og idrætsforening.  

Så er tilmeldingen slut til høstfesten. Vi bliver knap 85 i år, et fald på 20 fra 

sidste år, men en del er forhindret i at deltage. 

 

Pakkebanko. 
D. 5. oktober kl. 14.00 Spiller Efterløns- og Pensionistforeningen 

pakkebanko. Hver deltager medbringer en pakke til 20/30 kr. Kort koster 5 

kr. stykket og foreningen giver gratis kaffe. 
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Nak og Æd. 
KFUM Spejderne i Nr. Løgum afholder Nak og Æd den 8. oktober 2016 for alle der 

er barske nok til dette. 

Arrangementet foregår ved spejderhytten Tohytt, Lemmosevej 8 i Nr. Løgum. Vi 

starter kl. 10.00 og slutter ca. 19.00. Som sagt så kan alle være med, og man vil blive 

delt i børn og voksne.  

For de voksne vil der bl.a. være partering og tilberedning af dagens nedlagte bytte på 

forskellige måder over bålet. Derudover er der indsamling af krydderurter, 

svedehytte, afkøling i Lobæk. 

For børnene vil der være halshugning, slagtning, bål og leg. 

Alle aktiviteter er udendørs uanset vejret. Så praktisk påklædning og husk badetøj  / håndklæde.  

Prisen er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. 

Tilmelding til:  Christian Lagoni på E-mail chr.lagoni@gmail.com tlf. 5116 0853 eller 

Senest 30/9.   Bo Hansen på E-mail bohansen51@gmail.com tlf. 5099 5713 

 

 

Spejder for sjov i efterårsferien. 
KFUM Spejderne i Nr. Løgum afholder aktivitetsdag for børn i eftersårsferien.  

Datoen er onsdag den 19. oktober 2016 (uge 42) 

Børnene møder kl. 8.00 ved Tohytt på Lemmosevej 6, Løgumkloster. Dagen slutter kl. 

16.00, hvor de igen kan afhentes. Ønsker forældrene at deltager, er de meget velkommen 

til det. 

Tilbuddet omfatter børn fra 0. klasse til og med 7. klasse. De opdeles efter alder, så 

aktiviteterne passer til deres alder – uanset om man er spejder eller ej. Pris er 30 kr. som 

medbringes på dagen. (til mad)  

 

Dagen vil indeholde følgende aktiviteter: 

Natur tur med naturvejleder, telt rejsning og hule byggeri, mad over bål, GPS løb, lær at finde hjem ved hjælp 

af verdenshjørnerne. 

Der er voksne spejderledere til stede hele dagen, og vi vil gerne have en tilmelding indeholdende barnets navn, 

alder og et telefon nummer til forældrene.  

Spørgsmål og tilmelding kan ske til Christian Lagoni E-mail chr.lagoni@gmail.com  tlf. 5116 0853 eller Bo 

Hansen E-mail bohansen51@gmail.com  tlf. 5099 5713. 

 

Pulserende Magnetfelt Terapi. 
Den 26. oktober kl. 14.00 viser Lone Kjeldsen Hessellund fra Bioteknik, underdyner og lidt 

smykker med Pulserende Magnetfelt Terapi i konfirmandstuen. Der er ingen købetvang. Nr. 

Løgum Efterløns- og Pensionistforening serverer kaffe og kage og ser frem til en hyggelig 

eftermiddag, hvor vi bliver klogere på Pulserende Magnetfelt Terapi. 

 

Fællesspisning i konfirmandstuen. 
Torsdag d. 3. november kl. 18.00 inviterer Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening til fællesspisning for 

hele sognet i konfirmandstuen. Mød op og få en god ”unnen” og et hyggeligt samvær. Pris for voksne 50 kr. og 

Børn 25 kr. Hjælpere til madlavning modtages gerne ! 

Tilmelding inden d. 31. oktober. 

 

Nyd naturen med dens flotte farver.  
Selvom vi snart skriver efterår, er der fortsat mulighed for at sejle en tur på Brede Å. Nyd 

en god efterårsdag og den skønne natur gennem ådalen. Se mere på vores hjemmeside. 
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mailto:bohansen51@gmail.com
http://www.tohytt.dk/index.asp?pageid=10


Nyhedsbrev fra Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 
 

4 
 

 

 

Lokale links 
 

Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 

Ellum BMX Klub 

Ellum Forsamlingshus 

Ellum Rideklub 

Ellums hjemmeside 

Jan Drøhse Tømrer og Snedker 

Løgumkloster Kanoudlejning 

Markvejsvandringer 

Nr. Løgum Kirke 

Restaurant Bondehuset 

Spejderne i Nr. Løgum 

Vongshøj 

 

 

 

 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

September: 

24. Høstfest i Ellum Forsamlingshus 

 

Oktober: 

  5. Pakkebanko v/ Pensionistfore. 

  8. Nak og æd v/ Spejderne 

19. Spejder for sjov i efterårsferien 

26. Møde om magnetterapi v/ Pensionistfore. 

28.  Spise sammen aften i Missionshuset kl. 18.30 

 

November: 

  3. Fællesspisning v/ Pensionistfore. 

7.+8.  Møderække i Missionshuset kl. 19.30 

19.  Papirindsamling v/ Spejderne 

25. Julefrokost v/ Pensionistfore. 

29. Adventskomsammen v/ Pensionistfore. 

 

December: 

1.  Adventsfest i Missionshuset 

 

 

 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres ved at skrive 

til nedenstående. 

Det har nu 105 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. 

Næste nyhedsbrev udkommer først i november 

måned. 

2017: 

Januar: 

12. Fællesspisning for hele sognet v/ Pensionistf. 

26. Foredrag v/ Pensionistfore. 

 

Februar: 

  8. Generalforsamling v/ Pensionistfore. 

 

Marts: 

  7. Bustur til Esbjerg v/ Pensionistfore. 

 

April: 

19. Besøg på Renbæk v/ Pensionistfore. 

 

Maj: 

17. Rundtur i Højer v/ Pensionistfore. 

18.-20. Sognefest 

29. 5 dages tur til Polen v/Pensionistforening 

Facebook: 
Ellum BMX klub 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

http://loegumellum.infoland.dk/foreninger/lokalraadet-for-ellum-og-nr-loegum/
http://loegumellum.infoland.dk/foreninger/lokalraadet-for-ellum-og-nr-loegum/
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://www.tohytt.dk/index.asp?pageid=10
http://www.byogland-vestslesvig.dk/
http://www.nrloegumkirke.dk/index.php?id=2
http://bondehuset-ellum.dk/
http://nrloegum.gruppesite.dk/
http://loegumellum.infoland.dk/turist/vongshoj/
mailto:jka@tohytt.dk
https://www.facebook.com/Ellum-BMX-Klub-762129270497869/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1004882176205769/?fref=ts
https://www.facebook.com/NoerreLoegumGruppe

