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Nyhedsbrev nr. 2 – Marts 2018. 

Siden sidst 
 

Lidt nyt fra sogneforeningen. 
Vi afholdte generalforsamling sidst d. 29. januar, hvor ca. 60 var tilmeldt.... 

Bestyrelsen ser nu således ud: 

Formand: Peter G. Andersen 

Næstformand: Klaus P. Hansen 

Kasserer: Susanne Nissen   

Sekretær: Mette H. Petersen 

Medlem: Kim S. Holm 

Medlem: Lars K. Petersen 

Medlem: Mona R. Kristensen 

 

Fastelavnsfest. 
Så fik vi en ny sæson “sparket” godt i 

gang, med et brag af en god fastelavns-

fest. 

Vi vil gerne sige tusind tak til alle de 

flotte velklædte børn samt til de voksne. 

Der har været ca. 145 børn og ligeså 

mange voksne, det er da super flot. Så tusind tak for det flotte fremmøde. 

Der skal også lyde en stor tak til dem der har bagt kage til i dag, de frivillige som har hjulpet før, under og 

efter arrangementet. Tak til de to dommer, som virkelig kom på arbejde i dag. 

En stor tak skal især lyde til alle der har sponsoreret til de fine slikposer alle børn har fået i dag det er : 

Henning Christiansen, Lars Petersen, Hans Werner Holdt, Klaus Nissen, Pia og Hugo Dyhring, Fakta 

Løgumkloster, Jan Andersen ( Fakta Tyskland) 

Følg endelig med fremover her på facebook, hvad vi ellers har af arrangementer.. .. 

 

Sæt stor kryds i kalenderen til vores sognefest, som vi desværre har måttet flytte p.g.a. pinsen.  

Dato er fra d. 24. maj til d. 26. maj. 

 

  
 

 

Spejdernes avisindsamling. 
D. 24. februar havde spejderne indsamling og det gav den store mængde af 6.320 kg blade og aviser. 

Mange tak for hjælpen. 

Næste gang er lørdag d. 16. juni. 
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Det sker 
 

Løgumgårde Cykelforening starter op 
- mandag d. 2. april (2. påskedag) kl. 19.00 fra Kirkepladsen. 

Velkommen små og store, unge og ældre. 

Vi cykler kun mens det er lyst, så de første ture er ret korte, men bliver længere! 

Vi cykler igen i år i 2 hold: 

Hold 1 er for børn, uøvede og de, der i øvrigt kun vil cykle korte ture ud af lige 

landevej for hyggens og motionens skyld. Vi cykler kun ca. 1 time. 

Hold 2 er for dem, der gerne vil udfordre sig selv med en lidt længere tur lidt op 

og ned af bakker og lidt på grus- og markveje. 

Kom og vær med. Det er gratis at deltage. Du skal bare komme med din cykel. 

Medbring selv vand eller andet drikkeligt. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 21. juni kl. 19.00. Det er den dag, vi afholder familie-

cykeltur, hvor vi cykler ca. 1 time med indlagte pauser og afslutning med grillpølser m.m. som vi plejer. 

Det er gratis at være med, men I skal selv betale for pølser, øl og vand – alle er velkomne også de, der 

ikke normalt cykler med os om mandagen. 

 

Heldagstur med Løgumgårde Seniorer. 
Tirsdag d. 17. april, kl. 18.30: Fra kirkepladsen, heldagstur med 

Bingo Rejser til Randers Regnskov og  videre til Hvidsten Kro, 

hvor vi spiser middag og hører om Hvidsten Gruppen. Pris: 575 kr. 

Ikke medlemmer 625 kr. excl. drikkevarer. 

Tilmelding inden d. 26. marts. 

 

Kør-selv tur til Vidåslusen. 
Tirsdag d. 15. maj kl. 9.30: Fra kirkepladsen, kør selv tur til Vidå Slusen. Naturvejleder Hans Tonnesen 

fortæller, om området og fuglene, i ca. 1½ time. Hvis du har en kikkert, så medbring den. Derefter besøg 

på det lille informationssted, som beskriver området. Vi slutter med en god middag på Centralhotellet. 

Pris: 150 kr. Ikke medlemmer 200 kr. 

Tilmelding inden d. 7. maj. 

 

Messy Church:  
En fredag hver måned kan man opleve fælles spisning, lege, musik og en kort gudstjeneste.  

Messy Church er for børn, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.  

Drop in kl. 16.30 i Kirkens menighedslokaler, Nørregade 7. Afslutning ca. kl.  19.00 

Se datoerne i kalenderen. 

 

Kontakt:  

Sognepræst Bent Oluf Damm, 7474 3343 

Kirkemedarbejder, Birte Møller, 2990 2409 

 

Nørre Løgum kirkes Juniorklub. 
Hvad?  Nr. Løgum Juniorklub er en del af kirkens børnearbejde i Nr. Løgum Sogn, og er som sådan med i 

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 

Hvert år ved generalforsamlingen vælger vi 3 repræsentanter til børnerådet, som sammen med lederne 

laver halvårsprogram. 

 

Hvornår?  Vi mødes hver tirsdag 19.00 – 20.30. 4 gange om året har vi juniortræf, hvor vi begynder med 

at lave mad og spise sammen. Disse aftener er kl. 17.30- 20.30. 
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Pris?  Det koster 75,- kr. at være med pr. halvår. Denne pris dækker alle udgifter – f.eks. svømmebadet og 

fællesspisning. 

 

Datoer for møder: 

3. april:  Velkommen til 3. klasse  

10. april: Bowling 

17. april:  Bibel og legeaften 

24. april: 17.30: Efterskole-elev for en aften 

1. maj: Den mørke bage-dyst 

8. maj: Snitteaften 

 

 

Formiddagscafé  
Menighedslokalerne, Nr. Løgum præstegård, Nørregade 7. 

Deltagelse: 30,- kr. pr. formiddag.  Rabat: Betal for alle 6 formiddage: 150,- kr. 

Øvrige oplysninger: Bent Oluf Damm, tlf. 7474 3343 

 

Tirsdag 17. april kl. 9.30  ”Fra bondedreng til præst.”  Mennesker jeg har mødt. 

 Henry Raabjerg, Agerskov 

 

Tirsdag 15. maj kl. 9.30  ”Ruth i krig” Et levende og medrivende foredrag  

 om sine oplevelser som forstående og lyttende ”mor” for  

 udsendte danske soldater i Irak, Libanon og Afganistan 

 Pædagog, diakon, soldaterhjemsleder mm. Ruth Brik  

 Christensen, Herning 

 

Tirsdag 19. juni kl. 9.30  ”Fra bomber til Buller” 

 Krigsveteran, Michael Ransby fortæller om livet som udsendt, om hunden Buller og de spor  

 det har sat i hans liv. 

 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April: 

2. Løgumgårde Cykelforening starter op kl. 19.00 

6. Messy Church i Kirkens menighedslokaler 

17. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

 

Maj: 

4. Messy Church i Kirkens menighedslokaler 

15. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

24.-26. Sognefest 

 

Juni: 

8. Messy Church i Kirkens menighedslokaler 

15. Møde i Missionshuset kl. 19.30 

16. Spejderne har papirindsamling fra kl. 9.00 

19. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

21. Familiecykeltur kl. 19 v/ Løgumgårde cykelforening 

23. Sankt Hans 

 Næste nr. af nyhedsbrevet kommer i slutningen 

  

 

 

15. maj:   Cykeltur 
22. maj:  Bibel- og spilleaften 

29. maj:  17.30: Juniortræf 

5. juni:  Fri pga. Grundlovsdag 

12. juni:  Så er det slut for denne gang 

21. august:  Vi er klar igen – Fotoløb 

Juli: 

14. Traktortræk 

 

August: 

4. Traktorringridning 
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Lokale links 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres ved at skrive 

til nedenstående.  

Husk at give besked ved ny mailadresse. 

Det har nu 108 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 kommer i slutningen af juni. 

Facebook: 

Ellum BMX klub 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

Foreninger under Ellum / Nr. Løgum Lokalråd: 

 Foreninger i Ellum 

 Missionshuset 

 Spejderne 

 Menighedsrådet 

 Nr. Løgum Seniorer  

 Sogneforeningen 

 Løgum Børnegård 

 Løgumgård Cykelforening 
 

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 (Ny side er på vej) 

Vongshøj 

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
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/

