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Så er 3. og sidste udgave af Nyhedsbrevet for Ellum 

og Nr. Løgum Lokalråd ”på gaden”. 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 

BUSK gudstjeneste. 
Søndag d. 28. oktober var den lille landsbykirke i 

Nr. Løgum sogn (som sædvanligt) stort set fyldt op. 

Præsten – Bent Oluf Damm – havde inviteret til 

BUSK gudstjeneste. BUSK står for: Børn Unge 

Sogn & Kirke, og kirken var da også fyldt med børn 

og unge. Både fra de lokale klubber og foreninger, 

men også fra efterskolen i Løgumkloster. 

Dagens prædiken var bundet op på billedet af træet – 

som symbol på mennesket. Efter gudstjenesten blev 

kirkegængerne inviteret til hver især at plante et løg 

udenfor i plænen ved siden af kirken. Plantestedet 

var forinden blevet klargjort, så løgene kunne 

lægges sådan, at de til foråret vil blomstre som et 

billede af et træ. Det skal få besøgende til at tænke 

på den symbolik, der er sat i forbindelse med netop 

dette træ. Samtidig 

med at de naturlig-

vis kan nyde de 

smukke krokusser. 

Endnu en grund til 

at se frem til det 

“spirende” forår.  

 

Kursus i førstehjælp. 
D. 1. nov. var der et kursus, hvor vi blev 

genopfrisket i brugen af hjertestarter. Vi var en 

meget lille flok, som havde en god aften. Vi 

snakkede om, at repetere 1 gang om året er slet ikke 

for meget. En absolut givende aften. 

Er du interesseret en anden gang, så kontakt Tage 

Nissen på tlf. 2334 1917. 

 

 

Det sker 
 

Julemarked. 
Kom og gør en god handel - til et godt formål! 

Støtteforeningen for Løgum Børnegård holder 

julemarked søndag den 25. november fra kl. 14:00 

til 17:00 i Løgum Børnegård. 

Alle er velkommen! 

Der kan blandt andet købes juledekorationer, æble 

gelé, julepynt og nydes æbleskiver og gløgg. Prøv 

lykken i vores tombola, med mange rigtig flotte 

præmier! 

og,.......vi ser frem til at byde en helt speciel gæst 

velkommen på denne dag! Julemanden kigger forbi 

for at sige god jul til børn og voksne. 

Overskuddet fra julemarkedet går ubeskåret til gavn 

for børn i Løgum Børnegård. 

Vi glæder os til at se jer! 

 
 

Støtteforeningen til Løgum Børnegård. 
Foreningen har fungeret i snart 2 år, og er egentlig 

startet ud fra, at alle jo skulle spare, og at Løgum 

børnegård blev nød til at skære nogle aktiviteter 

væk, da der ikke var penge til det. Støtteforeningen 

har givet flere gaver til Løgum Børnegård, bl.a. et 

træ legekøkken, dukker til småbørnene m.m. - lidt til 

at forsøde hverdagen med. Støtteforeningen har også 

mulighed for at betale andre aktiviteter for Løgum 

Børnegård. 

Man kan blive medlem og betale medlemsskab, som 

til så mange andre foreninger. Også igen til fordel 

for børnene, men også for at bibeholde noget liv og 

glæde i Løgum Børnegård. Så hvis du/I ønsker at 

blive medlem af støtteforeningen, så kontakt venligst 

Mette Holdt Petersen 6174 0455 eller 7374 3444, så 

kan jeg informere om hvilke muligheder, man har i 

forhold til medlemskab. Man bestemmer selv, hvor 

meget man vil bidrage med. 

Så håber vi ses til vores julemarked, der har man 

også mulighed for at blive optaget som medlem. Så 

hvis du/I er nysgerrige. Så kom endelig. 

 

 

http://loegumellum.infoland.dk/
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Julekoncert i Nr. Løgum kirke. 
Onsdag d. 12. december kl. 19.00 kan vi glæde os til 

at høre Haderslev Domkirkes Drengekor holde årets 

julekoncert i Nr. Løgum Kirke. Koret ledes af 

domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, som med 

stor dygtighed har dannet og leder dette drengekor, 

som synger fremragende. 

 
 
 

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 

 

November: 

21. Spejderne omdeler Hyggejul i byen og d. 24. i 

resten af sognet 

23. kl. 12.00 på Centralhotellet: Julefrokost 

(Efterløns- og Pensionistforening) 

24. Spejderne holder papirindsamling 

25.  kl. 14.00 er der julemarked i Løgum Børnegård 

 

December: 

1. Spejderne omdeler juledekorationer 

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

og Pensionistforening) 

29. kl. 14.00 julefest i Missionshuset 

 

2013 

Januar: 

5. kl. 10.00 indsamling af juletræer i Løgumgårde 

13. Hellig3konger-Mucical med Gospell-Roots i Nr. 

Løgum kirke  

14. Fællesrådet holder møde kl. 19.00 

20. Pizza-Gudstjeneste i Nørre Løgum kirke 

23. kl. 14.00 i konfirmandstuen: Syng sammen 

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

24. kl. 19.30: Generalforsamling i Missionshuset 

Juletræsindsamling i Løgumgårde. 
Lørdag d. 5. januar fra kl. 10 – 12 i Løgumgårde by. 

Som noget nyt, vil spejderne i Nr. Løgum meget 

gerne fjerne jeres juletræ, og det sker lørdag d. 5. 

januar.  

Læg juletræet ud til vejen inden kl. 10.00 med 20 kr. 

bundet fast til træet, og så bliver det fjernet. Ved at 

gøre det støtter du spejdernes frivillige arbejde med 

børn og unge i Nr. Løgum.  

Tak for jeres støtte. 

 

Spejderne vil også gerne sige mange tak for støtte og 

opbakning i årets løb til aktiviteter og 

arrangementer. Det påvirker utrolig positiv. 

 
 
 

 

Februar: 

8. kl. 19.30: Pakkefest i Missionshuset 

20. kl. 14.00 i konfirmandstuen: Generalforsamling 

(Efterløns- og Pensionistforening) 

20. kl. 19.00 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) 

24. kl. 19.30: Møde i Missionshuset 

 

Juni: 

1. Sognefest i Løgumgårde 

8. Spejderne holder papirindsamling 

 

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme d. 15/1.  

Artikler, forslag og ideer kan afleveres til  

Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk senest d. 10/1.  

http://loegumellum.infoland.dk/
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Ellum / Nr. Løgum Lokalråd ønsker 
 

 
 

 


