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Nyhedsbrev nr. 4 – December 2018. 

 

Siden sidst 

Kursus i førstehjælp. 
I midten af oktober blev der 

afholdt et genopfrisknings 

kursus i brug af hjertestarter. 

Det var en rigtig god og lærerig 

aften, hvor det tidligere lærte 

blev repeteret og herunder også 

almindelig førstehjælp. En stor 

tak til Tage Nissen.  

En gang imellem spørger vi vel 

os selv: Hvis jeg pludselig står i 

en situation – kan jeg så gøre en 

forskel ?             Lær førstehjælp 

 

Nr. Løgum Seniorers 70 års jubilæum 

Nr. Løgum Seniorer har i 

oktober holdt foreningens 70 

års jubilæum på Centralhotellet 

i Løgumkloster. Der var 63 

deltagere, som nød en rigtig god 

middag. Vi hørte formanden fortælle om de 

mange aktiviteter og oplevelser i løbet af de 

70 år. Der var taler fra næstformanden i 

Hovedbestyrelsen for Danske Seniorer, 

formanden for Kreds Sønderjylland Danske 

Seniorer og som en overraskelse kom Ole 

Caspersen og fortalte om hans liv i 

Løgumkloster. En dejlig og hyggelig 

eftermiddagen sluttede med, at H. C. Eichner spillede op til dans. 

 

Julefrokost med Nr. Løgum Seniorer. 
Nr. Løgum Seniorer slut-

tede årets arrangementer, 

med at holde julefrokost 

på Centralhotellet d. 23. 

november.  

72 deltagere nød en 

dejlig og hyggelig jule-

frokost med underholdning af ”Kun for sjov”. 

 

 

 

Bestyrelsen for Nr. Løgum Seniorer i jubilæumsåret. Fra 

venstre mod højre er det Sigrid Christiansen, Laila Holdt, 

Allan Jensen, Bent Lorenzen og Kirsten Damm. 
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Møde på Vongshøj 
Flagudvalget under Nr. Løgum og Ellum 

Lokalråd har holdt møde med Danni D. J. 

Poulsen fra Vej & Park, Teknik og Miljø, 

Tønder Kommune, om et stort ønske om 

renovering af området omkring Vongshøj. 

Der blev aftalt, at træerne skal beskæres 

omkring tårnet, men det kræver et 

samarbejde med Museum Sønderjylland, 

inden beskæringen finder sted. Skiltene 

renoveres og rettes op, trappetrin på 

Vongshøj og på stierne gennem skoven derop 

renoveres, tråd og træhegn langs vej og sti 

strammes op.  

Så det ser ud til, at området omkring 

Vongshøj bliver dejligt, at færdes i til sommer. 

 

Det sker 

Foredrag. 
Onsdag d. 9. januar kl. 14.00 i Menighedslokalet: Foredrag 

ved Birthe Wilke om hendes spændende liv. Pris: inkl. 

foredrag, kaffe og kage 50 kr. Ved Nr. Løgum Seniorer. 

 

 

 

Fællesspisning for alle. 

Torsdag d. 24. januar, kl. 18.00: Fællesspisning for hele sognet i Menigheds-

lokalet. 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! Arrangør er Nr. 

Løgum Seniorer. 

Tilmelding inden d. 21. januar. Max. 60 deltagere. 

 

Generalforsamling. 
Onsdag d. 6. februar kl. 14.00 holder Nr. Løgum Seniorer generalforsamling med banko i 

Menighedslokalet.  

 

Tilmeldinger til alle Nr. Løgum Seniorers ture og arrangementer sker til enten Allan Jensen: 7474 5017 eller 

Sigrid Christiansen: 7474 3646 / 2033 6546. 

 

 

Julehilsner 

Nr. Løgum Seniorer ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for 

mange gode og dejlige oplevelser i det gamle år !!! 

 

 

 

http://www.knudskerif.dk/wp-content/uploads/2015/07/Banko-4.jpg
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Nr. Løgum og Ellum Lokalråd ønsker alle i Lokalsamfundene en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår.  

Tak for et godt samarbejde med alle foreninger i Fællesrådet og det arbejde, som 

Hjemmesideudvalget/Nyhedsbrevet, Trafiksikkerhedsudvalget, Stiudvalget og Flag-

udvalget har ydet i årets løb. 

 

Mange har i årets løb været ude for at sejle en tur i kano på Brede Å, og 

Løgumkloster Kanoudlejning håber, at det har været en rigtig god tur i 

familie eller venners gode lag. 

Vi vil gerne ønske alle en glødelig jul og alt godt i det nye år med tak for samarbejdet. 

          Løgumkloster Kanoudlejning  -  en aktivitet under KFUM-Spejderne i Nr. Løgum 

 

Kommende arrangementer: 

 

Januar: 

9. Foredrag v/ Nr. Løgum Seniorer 

24. Fællesspisning i Konfirmandstuen 

27.-28. Spejderne overnatter i Givskud Zoo 

31. Generalforsamling i ”Nr. Løgum Missionshus” 

 

Februar: 

6. Generalforsamling v/ Nr. Løgum Seniorer 

7. Møde med video v/ ”Nr. Løgum Missionshus” 

23. Papirindsamling v/ Spejderne 

23. Spejderfest og generalforsamling i Tohytt 

 

Marts:  

7. Møde v/”Nr. Løgum Missionshus” 

20. Sangeftermiddag i Menighedslokalet 

 

April: 

10. Heldagstur for Nr. Løgum Seniorer 

26. Møde v/”Nr. Løgum Missionshus” 

 

Maj: 

9. Tur til Julemærkehjemmet for Seniorer 

12.-16. Seniorer er på tur 

23. Møde v/”Nr. Løgum Missionshus” 

23.-25. Sognefest 

 

 

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 

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 
 

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. 

Næste nyhedsbrev kommer i januar måned. 
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