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Velkommen til det første udgave af Nyhedsbrevet 

for Ellum og Nr. Løgum Lokalråd. Her vil du finde 

informationer om aktiviteter i vores område, og 

håbet er, at det må udbygges med tiden. 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

www. loegumellum.infoland.dk 

Der kan du også framelde dig. 

 

 
 

Siden sidst 

Projekt: Nyt liv i Nr. Løgum Centralskole. 
Tønder Kommune har fået tildelt 125.000 kr. i støtte 

i Realdanias kampagne, Stedet tæller til et forprojekt 

der hedder ”Nyt liv i gamle skoler”.  Alle de fem 

lukkede skoler i Tønder Kommune, var med i 

konkurrencen om, at få penge til en enkelt skoles 

projekt. Projekterne er blevet fremlagt d. 22 august, 

og da var der 3 skoler tilbage, som fremlagde et 

projekt: Døstrup, Ballum og Nr. Løgum.  

Lokalrådet Nr. Løgum og Ellum havde samlet nogle 

mennesker, som havde udarbejdet et projekt om at 

lave legeland, autocampingplads og foreningslokaler 

i og udenfor skolebygningerne. Projektet blev 

forelagt Fællesrådet, og de synes, det var et godt 

projekt. Vores ide med et Legeland vandt 

konkurrencen.  

Vi får hjælp til at lave projektbeskrivelsen, som 

Tønder Kommune sender videre til en 

landsdækkende konkurrence d. 8. oktober. Her vil 

der være 24 deltagere, og de 12 deltagere vil få 

mellem 3 og 5 millioner til deres projekt. Vi regner 

med, at få besked inden jul. 

Hvis vi får pengene, arbejdes der i første omgang 

videre med ideen til Legelandet. Det skal være for 

hele familien, og fokus skal ligge på leg, krop og 

bevægelse for alle aldersgrupper. I opstarten skal der 

være en styregruppe. Senere tænkes der en forening 

med en bestyrelse, som har en støttegruppe 

tilknyttet. 

Vi håber, vi får pengene, så vi kan få Legelandet op 

og stå, til gavn for Lokalområdet og hele Tønder 

Kommune. 

Vellykket sognefest i Nr. Løgum. 
Dagen startede med gratis fælles morgenkaffe og 

rundstykker. Her var der fuldt hus. I løbet af dagen 

var der salgsstande, gymnastikopvisning, kano-

sejlads, bodypainting,  veterantraktorer, motorcykler 

og kagekonkurrence. Løgum Børnegård arrangerede 

cykel sponsor løb og cyklede 5.600 kr. ind. Alt i alt 

en rigtig god dag, hvor mange lagde vejen forbi 

pladsen ved siden af kirken. 

Aftenen bød på gratis stegt pattegris. Her var totalt 

fuldt hus, da der kom en del flere end de i forvejen 

tilmeldte. Et luksusproblem, som man bør glæde sig 

over.   

Det er allerede besluttet at gentage succesen næste år 

– med enkelte justeringer. 

 
 

Veterantraktor dyst: 
Søndag d. 24. juni havde Veterantraktorklubben 

Fergu&son og Nr. Løgum Sogneforening deres 

årlige dyst i traktor ringeridning. Hvert hold stillede 

med 16 kører, som på trods af regn hele dagen 

kæmpede bravt om pointene. I år vandt Fergu&son 

og har således æren af pokalen til næste år. 

 
 

Havebesøg. 
Efterløn og Pensionist-

foreningen har d. 4 sep-

tember været på besøg i 

Olsens Paradis. Det var 

en meget speciel og 

spændende stenhave. Der 

var kaffe undervejs, og 

dagen sluttede med spisning på Centralhotellet.  

  

http://www.olsens-paradis.dk/
http://loegumellum.infoland.dk/
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Sankt Hans:  
Lørdag aften havde ca. 120 mand fundet vejen til en 

dejlig Sankt Hans aften ved den gamle skole i 

Løgumgårde. Bestyrelsen fra Nørre Løgum Sogne-

forening var vært ved en grillpølse, og spejderne 

havde arrangeret snobrøds bagning og pandekage-

løb. Årets båltaler Jens Møller holdt en rigtig fin og 

spændende tale. Det var dejligt, at så mange mødte 

op til nogle hyggelige timer, og vejret holdt på 

regnen, lige til bålet næsten var brændt ned.  

Tak for en dejlig aften. 

 
 

 

Traktortræk lørdag d.14. juli 2012 

 
Et rigtigt godt arrangement. Vejret var rigtigt godt. 

Ca. 1000 besøgende, og pladsen var fyldt. 

 

 

Traktorringridning lørdag d. 4. august 2012 

 
78 kører tilmeldt. Vejret var godt, og som noget nyt 

var der havetraktortræk også denne dag. 

Det sker 
 

Koncert i Nr. Løgum Kirke. 
Fredag d. 14. september kl. 19.30 giver bandet 

Himmelblå koncert i Nr. Løgum Kirke. Vi kan 

forvente en rigtig spændende koncert. Himmelblå, 

som debuterede i 2003 og har flere cd udgivelser bag 

sig, har gjort det til deres speciale at fortolke salmer, 

så de overrasker og fremstår med fornyet aktualitet. 

Sammen med musik og sang følger også et meget 

stemningsfyldt billedunivers, så vi får en helheds-

oplevelse af lys og lyd. Koncerten er for alle og vil 

man læse mere om bandet og deres musik, kan man 

klikke ind på: www.himmelblaasalmer.dk   

Der er gratis entré. 

 

”Kend dit sogn” – Bil-o-løb  
Søndag d. 16. september arrangerer spejderne i Nr. 

Løgum et bil-orienteringsløb. Starten er mellem kl. 

13.00 og kl. 14.00 på Kirkepladsen, hvor det ikke 

drejer sig om at køre stærkt, for færdselsloven skal 

hele tiden overholdes.  

Det overordnede tema er: “Kend dit sogn”, så under 

vejs på køreturen, vil der være nogle små 

familieopgaver om Ellum og Nr. Løgum. Formålet 

er en hyggetur i 1 – 1½ time, hvor der vil være nogle 

stop ved udvalgte steder. Alle kan være med – 

uanset alder og bil. Der vil være et mindre 

startgebyr, som går til en præmie til den vindende 

familie. Der sluttes med grillpølser til alle. 

 

 

 
 

 

Høstfest  
Lørdag d. 29. september  

kl. 19.00 er der høstfest i  

laden hos Heidi og Polle. 

Pris 125,- kr. 

Tilmelding: Klaus Nissen  

2191 1838 senest d. 23/09  

eller på mail  

nissenklaus@hotmail.com  

Det varer ikke længe før vore 

kanoer køres i vinterhi, men 

du kan stadig nå en tur i den 

skønne natur. 

Se mere på vores hjemmeside: 

www.tohytt.dk  

http://www.himmelblaasalmer.dk/
mailto:nissenklaus@hotmail.com
http://www.tohytt.dk/index.asp?pageid=10
http://www.tohytt.dk/
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Langs Vadehav og marsk. 
D. 31. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen viser 

Carl Christiansen sin sidste nye film: Langs 

Vadehav og marsk. 

Tilmelding: inden d. 23. oktober til Kirsten Petersen 

tlf.: 7474 3718 / 4241 6319 eller Helene Lasota tlf.: 

7474 4561 / 6141 5181. Pris: 25 kr. 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

Du finder flere oplysninger om bl.a. pris og til-

melding i kommende nyhedsbreve i god tid før 

arrangementet og på vores hjemmeside:  

www. loegumellum.infoland.dk 

 

September: 

14. kl. 19.30 giver bandet Himmelblå koncert i Nr. 

Løgum Kirke. 

16. Spejderne arrangerer bil orienteringsløb for hele 

familien med start mellem kl. 13.00 og 14.00.  

23.  Høstgudstjeneste kl. 10.00 i Nr. Løgum Kirke 

29. Høstfest hos Heidi og Polle (Sogneforeningen) 

 

Oktober: 

28. Spejderfest på Nr. Løgum Centralskole 

30. kl. 19.00 i konfirmandstuen vises filmen Langs 

Vadehav og marsk. (Efterløns- og Pensionistf.) 

 

November: 

1. Kursus i hjertemassage og brug af hjertestarter 

4. Opstart af FamilieSpejd kl. 14.00 ved Tohytt 

13. Valg til menighedsrådet 

23. kl. 12.00 på Centralhotellet: Julefrokost 

(Efterløns- og Pensionistforening) 

24. Spejderne holder papirindsamling 

 

December: 

1. Spejderne omdeler juledekorationer 

4. kl.14.30 i præstegården: Adventsfest (Efterløns- 

og Pensionistforening) 

29. Julefest i Missionshuset kl. 14.00 

Genopfriskningskursus. 
Torsdag d. 1. nov. kl. 19.00 er der genopfrisknings-

kursus i hjertemassage og brug af hjertestarter i 

Tohytt. Aftenen er primært for dem, der tidligere har 

deltaget på kursus, men alle er velkomne.  

Pris 25 kr.  Tag selv kaffe med.  

Tilmelding til Tage på tlf. 2334 1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2013. 

Januar: 

13. kl. 14.00 i konfirmandstuen: Syng sammen 

 med Bent O. Damm (Efterløns- og Pensionistf.) 

14. Fællesrådet holder møde kl. 19.00 

 

Februar: 

20. kl. 14.00 i konfirmandstuen: Generalforsamling 

(Efterløns- og Pensionistforening) 

20. Spejderne holder generalforsamling i Tohytt 

 

Marts: 

7. Besøg i Tønder Kommunes fælleskøkken 

 (Efterløns- og Pensionistforening) 

9. Spejderne holder papirindsamling 

 

April: 

12. Bustur til Flensburger Braugeri. (Efterløns- og 

Pensionistforening) 

 

Maj: 

23. Besøg på Naturmælk i Broderup. (Efterløns- og 

Pensionistforening) 

 

Juni: 

1. Sognefest i Løgumgårde 

8. Spejderne holder papirindsamling 

 

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme d. 15/10. 

Artikler, forslag og ideer kan afleveres til 

Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk  senest d. 10/10. 

HUSK: 
Hvis du får brug for en hjertestarter, så 

hænger der stadig én ved Sognegade 4 – 

skråt overfor Gavegalleriet. 

http://loegumellum.infoland.dk/
mailto:jka@tohytt.dk

