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Siden sidst 

Besøg på Tønder Fælleskøkken  

Nr. Løgum Efterløn- og Pensionistforening har d. 7. 

marts været på besøg i Tønder Kommunes Fælles-

køkken. 

De 27 deltagere fik en grundig og god orientering, 

da køkkenet blev vist frem. Bagefter var der smags-

prøver både af hovedretter og bi retter. Maden er 

kølemad og leveres for 14 dage af gangen og skal 

opbevares i køleskabet.  

Alle deltagere gav udtryk for, at maden smagte 

utrolig godt, selv kartoflerne var gode og de roste 

dem meget. Det var en dejlig eftermiddag, hvor 

fordommene for kølemad blev vendt til, at maden 

smager virkelig godt og er et godt alternativ, hvis 

man som ældre skal købe mad udefra. 

 
__________________________________ 
Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

www. loegumellum.infoland.dk 

Der kan du også framelde dig. 

 

Årsmøde i Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 
Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har d. 11 marts 2013 

holdt Årsmøde i konfirmandstuen i Løgumgårde. 

Lokalrådet har i årets løb haft nedsat en styregruppe, 

som sammen med Kommunen har udarbejdet en 

projektbeskrivelse til et legeland på Nr. Løgum 

Centralskole. Projektet fik desværre afslag fra Real 

Dania, og Lokalrådet har ikke kræfter og energi til 

selv at fortsætte med projektet.  

Derfor har skolen været sat til salg igen, desværre 

uden at der er kommet købere. De sidste nye 

forlydende lyder på, at der måske bliver asylcenter. 

Det mener Lokalrådet vil være en god ide. Og er 

meget spændte på, om det bliver til noget.   

 

Lokalrådet har været med til affaldsindsamling og 

ved sognefesten er rådets arbejde blevet præsenteret. 

Der er flere arbejdende udvalg under Lokalrådet. 

  

Trafiksikkerhedsudvalget er glade for, at cykelstien 

ved Dammen 

bliver forlæn-

get hen til 

indkørslen til 

Sognegade, til 

gavn for 

skolebørnene 

og den øvrige 

cykeltrafik. 

Der arbejdes 

på at få lys på den og få fortovene på Sognegade og 

Nørregade renoverede. Der arbejdes stadig på at 

lukke Kalhavevej, så børnene fra Ellum kan færdes 

mere sikker på deres skolevej.  

Tårnet på Vongshøj har fået nye fuger, det er blevet 

så flot. Vongshøjstien trænger jævnligt til reparation, 

så det minder vi Teknisk Forvaltning på. 

Et lille udvalg står for pasning af lysstandere ved 

indfaldsvejene til Løgumgårde. 

 

Stiudvalget arbejder stadig på at få etableret en bro 

over Lobæk ved Skovbrynet i Nr. Løgum. 

 

Hjemmesideudvalget udgiver et nyhedsbrev ca. 10 

gange om året. Men det betyder, at alle skal huske at 

sende nyheder til bladet. Vil du have nyhedsbrevet 

så gå ind på hjemmesiden og meld dig på: 

www.loegumellum.infoland.dk  

 

 

 

 

Vi venter  

på foråret 

http://loegumellum.infoland.dk/
http://www.loegumellum.infoland.dk/
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Flagudvalget har haft mandefald. En del af udvalget 

er holdt på grund af alder. Heldigvis stod der mange 

klar til at overtage. Tusind tak for det. Udvalget 

hejser flaget på Vongshøj på flagdagene og om 

søndagen i maj, juni, juli og august. 

 

Der var orientering om, hvad der arbejdes med i 

Landdistriktsudvalget. Udvalget har lavet et årshjul, 

hvor møder og arrangementer er plottet ind. 

Udvalget behandler de ansøgninger der kommer fra 

Lokalområderne til forskellige projekter og er 

primus motor omkring hjemmeside og hvilke fonde, 

der kan søges. For tiden arbejdes der med 

landsbypedeller og politikken inden for området. 

 

På årsmødet havde Jens Bonde fra Tirslund og Åbøl 

Lokalråd et oplæg om, hvad de arbejdede med, og 

hvordan de overlevede i et lille lokalsamfund. 

 

Kirsten Nissen blev genvalgt til lokalrådet for Nr. 

Løgum, og Lokalrådet konstituerede sig på følgende 

måde:  

Formand: Kirsten Damm 

Sekretær: Kirsten Nissen  

Poul Jørgensen sidder i rådet for Ellum. 

 

Nyt fra Nørre Løgum Sogneforening 
Bestyrelsen er konstitueret således: 

Formand     Helle Nielsen     7374 4001 

Næstformand  Klaus Nissen  

Kassere          Bent Ketelsen 

Sekretær        Susanne Nissen 

 

Nye medlemmer: 

Kunne du tænke dig at blive medlem ved Nørre 

Løgum Sogneforening, så kontakt formand Helle 

Nielsen på tlf. 7374 4001. 

Vi håber og ser frem til, at mange mennesker vil 

deltage i vores arrangementer, og der vil løbende 

komme informationer og tilmeldinger på tavlen v/ 

Gavegalleriet. 

 

En aktiv spejdergruppe beretter. 
Spejderne i Nr. Løgum har også afholdt general-

forsamling. Det blev et møde, hvor der bl.a. blev 

orienteret om en forening med utrolig mange 

forskellige aktiviteter for de enkelte aldersgrupper. 

Grupperådet har konstitueret sig sådan: 

Formand Kim Martensen 

Næstformand Jens Chr. Petersen 

Kasserer Vera Jørgensen 

Sekretær Bernd Scheelke 

 

Det sker 
 

Affaldsindsamling søndag den 21. april  
Alle, som kunne tænke sig at gå en lille tur og være 

med til at forskønne Løgumgård, er velkommen til at 

møde på Kirkepladsen kl. 11.00. Vi går ad små ruter 

rundt i byen og samler det affald op, som er ”tabt” 

på fortov eller vej. 

Vi slutter ca. kl. 12.00 med en grillpølse.  

Alle er velkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg på Naturmælk i Broderup 

Nr. Løgum Efterløn- og Pensionistforening tager på 

virksomhedsbesøg d. 23. maj. Vi kører i egne biler 

fra Kirkepladsen kl. 15.00. Turen er ikke for 

gangbesværede på grund af slanger på gulvene, og 

foredraget om mejeriet er på 1. sal. 

Prisen er 40 kr., og der er tilmelding inden d. 13. maj 

til Kirsten, 7474 3718 eller Helene, 7474 4561. 

 

Tur til Thüringen 
Efterløn- og Pensionistforeningen inviterer til en tur 

med ”fængslende” oplevelser fra en svunden tid. 

Turen, der foregår fra d. 16. til d. 20. juni, og går til 

Thüringen. 

Der er 3 udflugter:  

- En historisk bunker 

og togmuseum 

Thüringes største 

vandfald i Trusetal. 

- Frokost i cellerne i 

et tidligere fængsel 

og Tysklands eneste 

kløft- og spaltehule. 

- Rundtur i Oberhof, med sædeliften op til toppen 

af skihopbakken og en spadseretur i 

naturområdet Rennstig. 

Tilmelding sker senest d. 1. maj til Kirsten Petersen 

tlf. 7474 3718 eller Helene Lasota tlf. 7474 4561 

 

Sognefesten 
Fra torsdag d. 30. maj til lørdag d. 1. juni er der 

sognefest på pladsen ved kirken / Gavegalleriet. 

Mere information følger. 
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Lokale links 
 

Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 

Ellum BMX Klub 

Ellum Forsamlingshus 

Ellum Rideklub 

Jan Drøhse Tømrer og Snedker 

Løgum Børnegård 

Løgumkloster Kanoudlejning 

Nr. Løgum Kirke 

Privat børnepasning 

Restaurant Bondehuset 

Spejderne i Nr. Løgum 

Tohytt 

Vongshøj 

 

 

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 

 

April: 

12. Bustur til Flensburger Braugeri. (Efterløns- og 

Pensionistforening) 

21.  Årets Affaldsindsamling  

 

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. 

23. Sogneforeningen holder Sct. Hans 

 

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 

27. Sogneforeningen holder høstfest 

 

 

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme før 

sognefesten i slutningen af maj.  

Artikler, forslag og ideer kan afleveres til  

Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk senest d. 16/5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://loegumellum.infoland.dk/erhverv/ellum-forsamlingshus/
http://www.bmx-ellum.dk/
http://loegumellum.infoland.dk/erhverv/ellum-forsamlingshus/
http://ellumrideklub.dk/
http://www.jan-droehse.dk/
http://loegumboernegaard.toender.dk/Loegum-Boernegaard/Loegum-Boernegaards-vaerdier.aspx
http://www.tohytt.dk/index.asp?pageid=10
http://www.nrloegumkirke.dk/
http://www.hedelykkeshoppelopper.dk/
http://bondehuset-ellum.dk/
http://www.spejdernet.dk/tohytt
http://www.tohytt.dk/index.asp?pageid=8
http://www.coast-alive.eu/node/13047
http://loegumellum.infoland.dk/

