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Siden sidst 
 

Årets sognefest i Nr. Løgum. 

Nr. Løgum Sogneforening har afholdt den årlige 

Sognefest. 

  

Torsdag til banko var der ca. 80 personer der 

spillede med. En rigtig hyggelig aften med mange 

gode præmier. 

Tak til alle sponsorerne. 

  

Sodavandsdisco fredag aften samlede ca. 90 børn, 

som dansede, spiste slik og drak sodavand. De 

hyggede sig rigtig meget både inde i teltet og 

udenfor i det dejlige vejr, hvor der samtidigt var 

et fint fremmøde af forældre og andre personer fra 

sognet, som benyttede sig af fredagsbaren imens 

de spiste en god grillpølse til aftensmad. 

  

Lørdag morgen stod Løgumgårde Cykelforening 

for gratis morgenkaffe, det var en god start på en 

solrig og dejlig dag. 

Her skal lyde en stor tak til alle sponsorerne, for 

uden jer kunne dette ikke lade sig gøre. 

  

Lørdag formiddag og eftermiddag var der rigtig 

mange mennesker, der var en tur forbi boderne, 

tombolaen, gymnastikopvisningen, spejdernes 

lejrplads og fik undervejs stillet sulten og tørsten 

ved grillen. 

 

I Bage konkurrencen deltog der 8 personer med 

velsmagende gode kager. 

1. plads: Susanne Skov med Rutebil lagkage 

2. plads: Kirsten Damm med Madagaskar kage  

              m/lakrids og melon 

3. plads: Mette H. Petersen med Muldvarpekage 

 

  
Bagefter konkurrencen kunne alle smage disse 

dejlige 8 kager sammen med en kop kaffe eller te. 

De smagte alle så godt, at bordet blev tømt. 

 

 
 

Støtteforeningen for Løgum Børnegård fik 

indsamlet 6.871,- kr. i deres tombola til glæde for 

børnene i børnehaven, så en stor tak herfra. 

  

Lørdag aften var der knap 200 mennesker til 

gratis stegt pattegris med tilbehør, hvor Nr. 

Løgum Sogneforening var vært. Det var en rigtig 

hyggelig aften, hvor alle nød både maden og det 

hyggelige samvær med venner, naboer og nye 

familier, der er flyttet til sognet. 

 

  
 

Nr. Løgum Sogneforening vil gerne sige tak for 

den store opbakning til sognefesten og til alle der 

har bidraget med gevinster eller hjælp i 

forbindelse med dette arrangement. 
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Fælles bod under sognefesten. 

Igen i år havde 

Nr. Løgum og 

Ellum Lokalråd 

sammen med Nr. 

Løgum Efterløn- 

og Pensionist-

forening en bod 

til Sognefesten. 

Der var rigtig 

mange besøgende, som meldte sig til 

Nyhedsbrevet eller prøvede lykken i Lokalrådets 

konkurrence. Efterløn- og Pensionistforeningen 

fik også nogle nye medlemmer. Det var en rigtig 

skøn Sognefest med mange gode oplevelser.  

I konkurrencen blev der spurgt, hvor gammel 

Lokalrådet for Nr. Løgum og Ellum er ?   

Lokalrådet er 6 år gammel og vinderne af 

konkurrencen blev:  

Nr. 1: Margrethe Konstmann 

Nr. 2: Helle Voss Hansen  

Nr. 3: Margarethe Andersen.  

 

Referat fra lokalrådenes fællesmøde. 

D. 13. maj holdt Lokalrådene i ”den gamle 

Løgumkloster Kommune” et møde. 

Der var deltagere fra Højst Lokalråd, 

Løgumkloster Borgerforening og Nr. Løgum og 

Ellum Lokalråd. Bedsted Lokalråd var desværre 

forhindret i at deltage.  

Lokalrådene fortalte om, hvad der var gang i ude i 

Lokalsamfundene. Nogle af tingene var det 

samme f.eks. byfester, og både Løgumkloster og 

Nr. Løgum arbejder med at etablere og kortlægge 

stier. Løgumkloster arbejder på Kløverstier, som 

også går ud til Nr. Løgum og Ellum.  

De er ved at etablere en legeplads og vil lave et 

stort fælles politisk møde i forbindelse med 

kommunalvalget.  

Der er dannet et markedsføringens udvalg for hele 

kommunen for at markedsføre de mindre byer og 

lokalsamfund.  

D. 17. juni udkom der en ny bog om Tønder 

Kommune.  

Kirsten Damm orienterede om arbejdet i 

Landdistriktsudvalget.  

Mødedeltagerne blev enige om fremover at holde 

et årligt møde for Lokalrådene i Kloster området. 

 

Spejderne samlede papir. 

Indsamlingen i juni, der normalt er det tidspunkt, 

hvor der bliver indsamlet mindst, gav alligevel 

5.500 kg 

Besøg hos Naturmælk. 

Nr. Løgum Efterløn- og Pensionistforening har d. 

23. maj været på besøg hos Naturmælk i 

Broderup. Der var 33 deltagere, som så en film 

om mejeriets historie, og bagefter fik en god og 

informativ rundtur på mejeriet. Der var 

smagsprøver på alle mejeriets produkter. Alle 

deltagere havde en spændende eftermiddag. 
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Nr. Løgum Efterløn- og Pensionist foreningens 

tur til Thüringen. 

Foreningen tog søndag d. 16. juni 2013 på den 

årlige ferietur. Turen var en fem dages tur og gik i 

år til hotel Thüringerschanze i byen Oberhof i 

Thüringen.  

Mandag var vi på tur rundt i 

byen Oberhof. Vi kørte til 

Viba Nougath Velt, hvor vi 

så chokoladefremstillingen 

og fik smagsprøver. Så gik 

det videre til den UNESCO 

fredede by Schnalkalden, 

hvor vi så de mange 

smukke bindingsværkhuse 

og slottet. Derefter kørte vi 

til Thüringes største 

vandfald i Trusedal på 

”Inselberg” hvor vi fik 

eftermiddagskaffe med 

Torte. Så fortsatte vi til en besigtigelse af 

Marienglas krystal höhle.  

Tirsdag gik turen til Meiningen, hvor vi så 

Tysklands største damptogsmuseum, hvor der 

stadig repareres damplokomotiver.  

Så var vi i det 

gamle fængsel, 

som er lavet om 

til restaurant. 

Her blev vi iført 

fængselsdragter, 

kom bag lås og 

slå og fik ser-

veret frokost. 

Derefter var der en lille byrundtur hvor vi så 

rådhuset og slottet. Kaffen fik vi på en skyline 

restaurant med udsigt over hele byen.  

Onsdag gik turen til en original DDR- bunker med 

udstyr, forskellige DDR-køretøjer fra 2. 

verdenskrig. Så var vi i en stor skisportshal, hvor 

der er mulighed for at stå på ski - også om 

sommeren. Der var – 4 grader i hallen. Vi så de 

mange skihopbakker omkring Oberhof og spiste 

frokost på Rennsteig i Thüringehytte. Så gik turen 

hjem til hotellet, hvor der var eftermiddagskaffe 

med 6 forskellige torter at vælge imellem. Den 

sidste aften på hotellet fik vi Thüringe buffet, 

hvor der var alt godt fra havet, pålæg, 3 varme 

retter, alt i salater og ost. Efter maden blev der 

spillet op til dans. 

Torsdag gik turen hjem til Løgumgårde efter 5 

meget skønne og begivenhedsrige dage. Vi havde 

varmt vejr op til 37 grader og boede på et dejligt 

hotel med Biergarten, som hurtigt blev 

samlingssted for deltagerne, her gik snakken 

lystigt og der var rigtig hyggeligt.  

Turen var med fuld pension, også en øl eller vand 

til hvert måltid, og eftermiddagskaffe med kage 

hver dag. Turen var arrangeret af Bingo Rejser. 

Egon Eriksen var driver og kørte os sikkert, stille 

og roligt rundt. Guiden var Bärbel Probst, hun 

snakkede dansk, var meget dygtig og havde 

arrangeret turen i Thüringe. 

Turen var meget vellykket, en fantastisk tur og nu 

glæder vi os til turen næste år. 

 

Sidste spejdermøde før sommerferien. 

Spejderne havde besøg af Løgumkloster brandværn, 

hvor der var mulighed for at træne, hvordan 

forskellige brande kunne slukkes: 

 Brand i en gryde, hvor der blev brugt en 
pulverslukker eller et brandtæppe. 

 Teltbrand, hvor formålet var at mindske udbre-
delsen til de nærliggende telte. 

 Børne prøvede selvfølgelig også at sprøjte med 

brandslangen. 

 

 

 
 

 

 

 

Det sker 
 

Familie cykeltur. 

Onsdag d. 3. juli arrangerer Løgumgårde Cykel-

forening cykeltur for hele familien. Vi mødes på 

Kirkepladsen kl. 19.00, og cykler en tur ud i det blå. 

Når vi er kommet hjem, slutter vi af med hyggeligt 

samvær for hele familien. 

Der kan købes pølser, øl og vand. 
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SommerFamilieGudstjeneste. 

Efter Gudstjenesten i Nr. Løgum kirke søndag d. 21. 

juli kl. 14.00 vil der være samvær i præstegårds-

haven. Der er kaffe til de voksne og sodavand til 

børnene. 

Pandekagemaskinen vil være klar, og der laves 

pandekager med is og syltetøj til alle. For børn, og 

de voksne der har lyst og mod, vil der være spil og 

legeaktiviteter. 

 

 

Lokale links 
 

Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 

Ellum BMX Klub 

Ellum Forsamlingshus 

Ellum Rideklub 

Ellums hjemmeside 

Jan Drøhse Tømrer og Snedker 

Løgum Børnegård 

Løgumkloster Kanoudlejning 

Markvejsvandringer 

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 

 

Juli: 

3. Cykeltur ved Løgumgård Cykelforening  

8.-12.  Spejderne er på sommerlejr 

13. Sogneforeningen holder traktortræk 

21. SommerFamilieGudstjeneste 

 

August: 

3. Traktorringridning ved Sogneforeningen 

14. Første spejdermøde efter sommerferien 

30. Missionshuset holder basar kl. 19.00 

 

September: 

12. Fællesrådet holder møde kl. 19.00 

14. Spejder for en dag – arrangement i Løgumgård 

14. Deadline for artikler til næste nyhedsbrev 

20. Missionshuset holder høstfest kl. 19.30 

27. Sogneforeningen holder høstfest 

 

Oktober: 

25. ”Spis sammen aften” i Missionshuset 

 

December: 

6. Adventsfest i Missionshuset kl. 19.30 

29. Julefest i Missionshuset kl. 14.00 

 

 

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme omkring d. 

16. september.  

Færdige artikler, forslag og ideer kan afleveres til  

Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk senest lørdag d. 

14. september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://loegumellum.infoland.dk/erhverv/ellum-forsamlingshus/
http://www.bmx-ellum.dk/
http://loegumellum.infoland.dk/erhverv/ellum-forsamlingshus/
http://ellumrideklub.dk/
http://www.ellum.info/
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.byogland-vestslesvig.dk/
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/
mailto:jka@tohytt.dk

