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Så er den anden udgave af Nyhedsbrevet for Ellum 

og Nr. Løgum Lokalråd ”på gaden”. Her vil du finde 

informationer om aktiviteter i vores område. 

 
 

Siden sidst 

Sidste nyt fra Projektet ”Nyt liv i Nr. 

Løgum Centralskole” 
Styregruppen har sammen med konsulentfirmaet 

Nira`s og Tønder Kommune færdiggjort 

projektbeskrivelsen. 

Legelandet har i projektforløbet fået navnet 

PlayPlanet og på projektansøgningen står der 

PlayPlanet – En verden af leg og bevægelse. 

Turismeudvikling og Lokal Sammenhængskraft i 

Nr. Løgum nedlagte skole. Styregruppen synes, det 

er blevet en rigtig flot projektansøgning, med mange 

beskrivelser at Legelandet og billeder af skolen.  

 

Tønder Kommune har sendt ansøgningen til Stedet 

Tæller 2012/Mulighedernes Danmark d. 8. oktober, 

så nu venter vi på resultatet og håber det bedste.  

  

Det videre forløb er som følger: 

 Tønder Kommune står som projektansøger. 

 Såfremt projektet nyder støtte gennem Stedet 

Tæller, overgår den formelle projektejerrolle til 

den nystiftede forening i Nr. Løgum.  

 Styregruppen tager initiativ til stiftelse af 
forening til drift af PlayPlanet i løbet af efteråret 

2012. 

 Tønder Kommune vil, gennem en observatør-
rolle i den kommende foreningsbestyrelse, indgå 

som dialogpartner og efter behov, sparre 

foreningen i det videre projektforløb. 

 

Styregruppen vil arbejde videre med 

organisationsform og vedtægter for foreningen. 

 

 

 

Vellykket Bil-o-løb.  
D. 16. september arrangerede spejderne et bil-

orienteringsløb. Starten gik mellem kl. 13.00 og kl. 

14.00, og der var syv startende hold – som alle 

gennemførte. Det overordnede tema var: “Kend dit 

sogn”. Undervejs var der små familieopgaver om 

Ellum og Nr. Løgum. Formålet var en hyggetur på 1 

– 1½ time, med enkelte stop ved udvalgte steder. 

Det sluttede ved Tohytt, hvor der var pølser, øl og 

sodavand. Og en enkelt kop kaffe. 

Efter løbet kunne man konstatere, at der var hele tre 

hold på 1. pladsen. Vinderen blev fundet gennem en 

lille ekstra konkurrence. 

Herunder ses de to vindende hold. På første pladsen 

team Petersen & Matthiesen. På andenpladsen team 

Nissen & Karkov. 

Vi ønsker stort tillykke, og forventer at gentage 

arrangementet næste efterår. 

 
 

 

 

Tillykke med jubilæet  
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Det sker 
 

Spejderne går i ”luften”. 
I weekeenden fra d. 20. til d. 21. oktober går KFUM 

spejderne i “luften”. 

Da er spejdere fra hele verden gået sammen om én 

stor fælles lejr. Ikke fysisk, men via radiosignaler og 

efterhånden også via internettet. Jota/Joti står for 

JamboreeOnTheAir samt JamboreeOnTheInternet 

(lejr i luften og på internettet).  

Via radio kan man stort set komme i kontakt med 

hele verden. Spejderne lærer at kommunikere via 

mikrofon og højttaler. Ikke som i mobiltelefonen, 

men via ganske bestemte procedurer for opkald, 

samtale og afslutning. Der tages udelukkende 

kontakt til andre spejdere. 

  

På samme måde foregår det i 

spejder forum på   internettet. 

Via et lukket og overvåget 

net, tages der kontakt til hele 

verden.  Spejderne får øvet 

sig på det engelske sprog i 

denne weekend. 

  

Alle er velkomne til at besøge gruppen, for at opleve 

en helt anden slags lejr. Oplev spejderne ved radioen 

og pc’en – tag et kig på området og få en kop kaffe 

eller te, imens I får en snak med én af lederne eller 

radioamatøren. 

Lejren starter lørdag kl. 10.00 og slutter søndag kl. 

11.00. 

 

Højskolesang på Spil Dansk Dagen. 
Torsdag d. 25. oktober 

på den såkaldte Spil 

Dansk Dag gøres der er 

en særlig indsats for 

dansk sang og musik 

over hele landet. I Nr. 

Løgum Kirke vil vi også – 

som vi før har gjort – mødes 

til fællessang fra 

Højskolesangbogen. Det lille 

arrangement foregår i 

konfirmandstuen, Nørregade 

7, kl. 16.30 – 17.00. Der vil 

blive mulighed for at foreslå 

en sang. Tag din nabo med 

og brug en halv time på den 

gode fællessang.  

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 / 

eller Helene Lasota tlf.: 

7474 4561. Pris: 25 kr. 

 

Genopfriskningskursus i Førstehjælp 
Torsdag d. 1. nov. kl. 19.00 – 21.45 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 eller 

happytage@yahoo.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

HUSK: 
Hvis du får brug for en hjertestarter, så 

hænger der stadig én ved Sognegade 4 – 

skråt overfor Gavegalleriet. 

mailto:happytage@yahoo.dk
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Den blandede afdeling 
 

Plads søges. 
Spejderne mangler en plads i vinter til kanotraileren. 

Har du en lade eller lignende, hvor der er plads til en 

trailer på ca. 7m, vil de gerne låne eller leje pladsen. 

Henvendelse til jka@tohytt.dk  

 

 

 
 

 

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 

 

Oktober: 

28. Spejderfest på Nr. Løgum Centralskole kl. 13.30 

28. BUSK-gudstjeneste kl. 16.30 

30. kl. 19.00 i konfirmandstuen vises filmen Langs 

Vadehav og marsk. (Efterløns- og Pensionistf.) 

 

November: 

1. Kursus i hjertemassage og brug af hjertestarter 

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) 

12. Julekoncert i Nr. Løgum kirke kl. 19.00 

29. Julefest i Missionshuset kl. 14.00 

  
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. 20/11. 

Artikler, forslag og ideer kan afleveres til 

Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk  senest d. 15/11. 

Den første efter nytår vil udkomme d. 10/1 2013 

med deadline d. 5/1. 

 

Dette nyhedsbrev er udkommet i 60 eksemplarer.
 

Tilmelding til Nyhedsbrevet sker på hjemmesiden: 

www. loegumellum.infoland.dk 

Fortæl eventuelle interesserede om muligheden. 

På hjemmesiden kan du også framelde dig. 

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

