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Nyhedsbrev nr. 2 – Maj 2017. 

Siden sidst 
 

Opslagstavlen er tilbage i Løgumgårde. 
Den gode gamle opslagstavle er, efter lang tids fravær, endelig tilbage i byen. Og 

den er ikke flyttet særlig langt væk fra sin oprindelige placering. 

Hvor den tidligere hang på muren ved Dagli’Brugsen, er den nu flyttet hen til en 

plads bag busventeskuret. Lidt gemt af vejen måske, men man kommer tørskoet 

hen til den, og man står i ly, alt imens man læser om de lokale tilbud. 

Vi håber, at tavlen vil blive flittigt benyttet. Den er, som før, tiltænkt LOKALE 

informationer. Alt vedr. sognet. Vi kan alle hænge noget op. Det kræver lidt 

disciplin, men mon ikke det går. Hænger der gamle sedler, hvor “sidste salgsdato” 

er overskredet, så bedes man fjerne disse, og smide det i papirkurven lige ved siden 

af venteskuret. Samme vej bør udenbys sedler gå. Som skrevet, så er tavlen for 

lokale tilbud, og IKKE til f. eks. reklame for byfester på østkysten. 

 

Infoskærm i Nr. Løgum. 
I samarbejde med Tønder kommune, Ballum IT og Lokalrådet, er der blevet bestilt, og leveret to 

infoskærme. Den ene er nu ophængt, og sat i drift. Den er placeret i menighedshuset ved Nr. Løgum kirke.  

Den anden skærm var oprindelig tiltænkt Ellum. Men, det har desværre vist sig at være en umulig opgave, 

at finde en egnet placering derude. Derfor forhandles der nu med én af de store forretninger i 

Løgumkloster, om muligheden for at  hænge skærmen op i butikken.  

Umiddelbart lyder det lidt mærkeligt, men det er stedet, hvor de fleste beboere fra både Ellum og Nr 

Løgum kommer. Om ikke før, så siden. Der ventes en afklaring i løbet af kort tid.  

Infoskærmene står gratis til rådighed for de to lokalområder. Foreninger kan fortælle om deres plan lagte 

arrangementer. Eller oplyse om de ugentlige mødeaftener, og adresser.  

Samarbejdet med Infoland hjemmesiderne spiller en 

stor rolle. Info Complete systemet, som skærmene 

arbejde med, har forbindelse med de lokale 

hjemmesiders kalenderdel. Alle arrangementer, der er 

optaget i kalenderen, vil automatisk blive vist på 

skærmen. 

Vi kan blot opfordre til at bruge systemet. Det er 

gratis. Det når langt ud i lokalsamfundet. Og det er 

nemt at bruge. 

Fotoet her viser én af de aktuelle sider fra Nr. Løgum. 

 

På tur i Marsklandet. 
Nr. Løgum Seniorer har været på besøg i 

Højer. Først til en god middag på ”Æ 

Lamskind” med en fortælling om huset. Så til 

det nyrenoverede vandtårn med en fantastisk 

udsigt over Marskbyen Højer og vadehavet. 

Derefter til ”Stalden ved diget” på 

Kannikhusvej, hvor der var et bredt udvalg af 

kunsthåndværk, brugskunst, retro og antik. 

Turen sluttede ved Fruens Vilje med kaffe, 

lækkerier og en fortælling om cafeen. En 

rigtig hyggelig tur, hvor alle nød, at komme 

rundt i det flotte marskland. 

 

http://loegumellum.infoland.dk/opslagstavlen-er-tilbage-i-loegumgaarde/opslagstavle1/
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Det sker 
 

 
 

Papirindsamling 
Lørdag d. 24. juni samler spejderne i Nr. Løgum igen 

aviser og blade ind.  

Tak til alle jer, der støtter os på denne måde. 

 

Borgertræf for Nr. Løgum Seniorer 

Onsdag d. 13. september, kl. 10-16: Tønder Kommune holder Borgertræf. 

 

Nr. Løgum Seniorer tager på sko-tur 
Torsdag d. 14. september, kl. 13.30: Fra Kirkepladsen, kør-selv tur til Ecco 

Torvet. Vi ser Ecco museet og derefter kaffebord på Cafe Sko.  

Pris: 100 kr., ikke medlemmer 150 kr. Tilmelding inden d. 7. september. 
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25 års jubilæum med traktortræk i Nr. Løgum 

 
 

Lokale links 
 

Hjemmesider: 

Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 

Ellum BMX Klub 

Ellum Forsamlingshus 

Ellum Rideklub 

Ellums hjemmeside 

Jan Drøhse Tømrer og Snedker 

Løgumkloster Kanoudlejning 

Markvejsvandringer 

Nr. Løgum Kirke 

Spejderne i Nr. Løgum 

Vongshøj 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres ved at skrive til 

nedenstående. Husk at give besked ved ny mailadresse. 

Det har nu 107 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. 

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://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
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Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

 

 

 

 

Maj: 

18.-20. Sognefest 

26. Familiespejder ved Tohytt kl. 16.30 – 18.30 

29. 5 dages tur til Polen v/Pensionistforeningen 

 

Juni: 

15. Kl. 19.30 Møde i Missionshuset v/ Bjarne  

  Hvidberg, Tistrup 

23. Sct. Hans aften 

24. Papirindsamling v/ Spejderne 

 

Juli: 

8. Traktor Pulling – 25 års jubilæum, Sogneforeningen 

22. – 30. Spejdernes Lejr ved Sønderborg 

 

August: 

31. Basar i Missionshuset v/ Ole Sørensen, Norea Radio 

 

September: 

13. Borgertræf for Nr. Løgum Seniorer 

14. Tur til ECCO v/ Nr. Løgum Seniorer 

Foreninger under Ellum / Nr. Løgum Lokalråd: 

 Foreninger i Ellum 

 Missionshuset 

 Spejderne 

 Menighedsrådet 

 Nr. Løgum Seniorer  

 Sogneforeningen 

 Løgum Børnegård 

 Løgumgård Cykelforening 


