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Her er så det første Nyhedsbrevet for Ellum og Nr. 

Løgum Lokalråd i 2013. 

Når man ser kalenderen igennem, er der allerede nu 

udsigt til mange aktiviteter i vores område. 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

www. loegumellum.infoland.dk 

Der kan du også framelde dig. 

 

 
 

Siden sidst 

Juletræsindsamling i Løgumgårde. 
Spejderne samlede for første gang juletræer ind efter 

nytår, og det blev til et rigtig stort læs, så det kan 

kun betegnes som en succes. Tak for opbakningen. 

 

Nr. Løgum Centralskoles fremtid. 
Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har fået afslag fra 

Real Dania til Legelands projektet. Lokalrådet er 

sammen med Fællesrådet, på grund af de mange 

ressourcer det vil kræve, blevet enige om ikke at gå 

videre med projektet og søge penge andre steder. 

Det er meldt ud til Kommunen, som så har sat 

skolen til salg igen. Vi håber det lykkes at sælge 

den, ellers bliver den revet ned. 

Hvis det sker, skal Sogneforeningen og Lokalrådet 

have et møde med Teknisk forvaltning omkring, 

hvordan der etableres vand, el og opbevaringsplads 

på den af Sogneforeningen lejede mark. 

 

 

Nr. Løgum kirke på internettet. 
Igennem nogen tid har Nørre Løgum kirkes præst og 

menighedsråd arbejdet på at få gang i en 

hjemmeside. Med hjælp udefra er det nu ved at 

lykkes. Det er så meningen, at sognes beboere, 

kirkegængere og andre kan slå op og se forskelligt 

om vor kirke og dens aktiviteter.  

Det er ikke tanken, at hjemmesiden skal afløse det 

traditionelle kirkeblad, der ca. hver anden måned 

bliver lagt i sognets postkasser. Mulighederne er 

mange. Der kan bringes lidt flere artikler, billeder, 

lidt bredere forkyndelse og orientering, end 

kirkebladets spalter giver plads til.  

Hjemmesidens adresse er:  

 

www.nrloegumkirke.dk  

 

 
 

Vi håber hjemmesiden bliver et interessant og 

spændende aktiv i vor kirkes arbejde for sognets 

beboere i alle aldre. Den kan ændres efter som 

behovene og mulighederne opstår. 

 

Kirkegården på internettet. 
Vores kirkegård eller rettere dens gravsten er også 

lagt på internettet. Mange har interesse i at studere 

nuværende og gamle gravsten lidt nærmere. Hvem 

kender ikke lige spørgsmålet, man stiller hjemme 

ved middagsbordet: Hvornår var det lige bedstefar 

levede eller naboens forældre, der døde for mange år 

siden? Folk, der arbejder med slægtsforskning, kan 

også finde hjælp hertil at komme lidt videre uden at 

trave hele kirkegården igennem.  

Mange frivillige har rundt omkring lagt kræfter i at 

fotografere og systematisere gravsten, så man kan 

søge dem på nettet. Sidste år havde kirkegården her 

en tid Esben Lauritzen, Løgumgårde ansat. Han 

tilbød at gøre dette store arbejde for Nr. Løgum 

Kirkegård – til glæde for os i sognet og mange 

andre. Nu er resultatet her.  

Der er imidlertid en klausul om navnebeskyttelse, 

der gør, at navnene for afdøde de sidste 10 år ikke 

figurerer i registret. Nogle kan man finde indirekte 

alligevel. Hvis fx Marie Hansen døde for 5 år siden, 

men hendes mand Peter for 13 år siden, står hun 

naturligvis på gravstenen, men kun Peter findes i 

registret. Prøv selv at kikke efter på: 
 

www.dkgravsten.dk 
 

På den hjemmeside skal man finde frem til Tønder 

og klikke på INDEX, hvorefter provstiets kirker 

dukker op i alfabetisk rækkefølge. Gå videre til Nr. 

Løgum Kirkegård, hvor man så kan prøve sig lidt 

frem. Det er også tanken, at der kan laves et LINK 

fra kirkens hjemmeside hertil. God læselyst. 

http://loegumellum.infoland.dk/
http://www.nrloegumkirke.dk/
http://www.dkgravsten.dk/
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Generalforsamling i Sogneforeningen. 
Sogneforeningen har afholdt generalforsamling den 

29. januar, hvor vi for 2 år i træk holdte det i hallens 

lokaler. 

  

Der var ca. 50 deltager, vi fik snitter og kaffe/te. Det 

er dejligt at vi kan samle så mange, og efter selve 

generalforsamlingen sluttede vi af med et lille spil 

banko. Her blev gevinsterne fordelt til Kirsten 

Nissen, Hans Jørgen Rohde og Kirsten Petersen. 

  

Vores bestyrelsesmedlem Henning Lorenzen 

stoppede efter 14 år på posten og Mette Holdt 

Petersen blev valgt. 

Bestyrelsen konstituerer sig senere her i februar. 

  

Vi skal så småt i gang med at planlægge 

Sognefesten, som er den 30. maj til 1. juni 

 

 

Det sker 
 

Nørre Løgum Efterløns- og Pensionist- 

forening 
Afholder Generalforsamling og banko onsdag d. 20. 

februar 2013 kl.14.00 i konfirmandstuen i 

Løgumgårde 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

På valg er: Jørgen Hauborg og Helene Lasota. 

Jydske Sparekasse har sponsoreret kaffen. 

VEL MØDT !! 

Bestyrelsen 

 

¤ Andre arrangementer: D. 7 marts kl. 14.30 – 16.30 

er der besøg i Tønder Kommunes Fælleskøkken. 

Afg. i egne biler kl. 14.00. 

Tilmelding på 74743718/42416319 

 

¤ Og d. 12 april er der 

besøg på Flensburger 

Braugeri  med afgang kl. 

8.00 med bus fra 

Kirkepladsen. 

Rundvisning i bryggeriet 

tager ca. 3 timer, og 

derefter er der middag. Tilmelding senest 2. april på 

74743718/42416319 

Husk: 

Tilmelding til Thüringe turen inden d. 1. maj 2013 

på tlf. 7474 3718 eller 7474 4561. 

 

Årsmøde i Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 
Mandag d. 11. marts 2013 kl. 19.00 i 

konfirmandstuen, Nørregade 7 i Løgumgårde 
 

Orientering om Lokalrådets arbejde 

Regnskab 

Valg til Lokalrådet: 

På valg er Kirsten Nissen 
 

Efter devisen: Hvad udad tabes kan indad vindes. 

Kommer Jens Bonde fra Tirslund Lokalråd og 

fortæller om, hvordan de, som et meget lille 

Lokalsamfund, kan blive ved med at bevare et aktivt 

fællesskab. 

Kaffen koster 30 kr. Alle er velkomne 

 

 
www.loegumellum.infoland.dk 

 

 

Vandretur på Afrikas højeste punkt. 
Torsdag d. 14. 

marts kl. 19.30 i 

Konfirmandstuen 

er der mulighed 

for at se billeder 

og høre om en 

vandretur til 

næsten 6 km´s 

højde. 

Den første time af foredraget vil bl.a. indeholde: 

 Hvordan planlægning og forberedelse 

 Naturen fra regnskov til rå fjeld 

 Kroppens ”protest” mod den manglende ilt 

Derefter er der ca. ½ time med billeder fra 3 

forskellige nationalparker med hver deres 

kendetegn. 

Aftenen er gratis. Tag evt. selv kaffe med. 

v/ Jens Kr. Andersen 

  

http://www.loegumellum.infoland.dk/
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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 

 

Februar: 

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 

11. Årsmøde (Ellum- / Nr. Løgum Lokalråd) 

14. Foredrag om vandretur på Kilimanjaro 

15.-17. Spejderne er på fælles tur 

 

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 

30. Sogneforeningen holder bankospil 

31. Sodavandsdisco ved Sogneforeningen 

 

 

Juni: 

1. Sognefest i Løgumgårde 

8. Spejderne holder papirindsamling 

16. – 20.  Efterløns- og Pensionistforeningen 

arrangerer tur til Thüringen. 

 

Juli: 

8.-12.  Spejderne er på sommerlejr 

13. Sogneforeningen holder traktortræk 

 

August: 

3. Traktorringridning ved Sogneforeningen 

14. Første spejdermøde efter sommerferien 

 

September: 

7. Spejder for en dag – arrangement i Løgumgård 

 

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i 

begyndelsen af april.  

Artikler, forslag og ideer kan afleveres til  

Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk senest d. 2/4.  

 

 

 

http://loegumellum.infoland.dk/

