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Så er Nyhedsbrevet for Ellum og Nr. Løgum 

Lokalråd ude med nyt og gammelt fra området. 

 

 

Siden sidst 

Traktortræk lørdag d. 13. juli 2013 
Rigtig fint arrangement med ca. 1500 besøgende. 

Fint vejr. Sorte Niels ved Slæden. Diskotek ved 

Bambi leverede 

rigtig god under-

holdning under 

kørslen. 

 

Resultater: 

Under 13 Tons: 

1. BTMC.Dk, Hønkys 

2. Frank Jessen, Rødekro 

3. Rasmus Petersen, Bredebro 

Under 10 Tons: 

1. Thorbkørn Hattens , John Deere 7920 – Sølsted 

2. Simon Lykou, John Deere 7810 – Skast 

3. Morten Hundebøl,  – Branderup 

Under 7 Tons: 

1. NH Reservedele, John Deere 6030 – Hønkys 

2. Per Jensen, Fiat 1580 – Højer 

3. Marinus Møller, John Deere 6520 – Bredebro 

Under 5,7 Tons; 

1. Johnny Z. Sørensen, John Deere 4440 – Jesing 

2. Mogens Paulsen, Pluto Grande – Østerby 

3. Martin Vejrup, Ford 8600 – 

Frifelt 

Under 4,5 Tons Special: 

1. Søren Hansen, JD Never Done – 

Tønder 

2. Claus Fey, Hulk – Visby 

3. Jakob Stephansen, 

RedTemptation, Jelling 

Under 4,5 Tons: 

1. Anders Kofoed, Blue Gambler – Draved 

2. Tommy Z. Sørensen, Volvo 810 – Ø,Gammelby 

3. Svend Mathiesen, Ford TW 15 – Landeby 

Under 3,5 Tons Special: 

1. Casper Bjørn, Lille Bjørn 2 – Højer 

2. Michael Dickmann, Case IH Mx150 – Haderslev 

3. Tommy Lorenzen, “Sølvpil” – Landeby 

Under 3,5 Tons: 

1. Ejnar Sjælland, Fiat “Lille Kylling” – Agerskov 

2. Anders Schmidt, Fiat 1000 – Fåborg 

3. Torsten Dahl, Ford Super 6 – Alslevkro 

 

Traktorringridning og havetraktortræk 
Lørdag d. 3. august havde  

Sogneforeningen  

Traktorringridning  

og havetraktor træk  

ved skolen i Nørre  

Løgum.   

75 kørere var med til Traktorringridning – et rigtigt 

godt arrangement, hvor vejret var med os. 

 
 

Spejderne har været på sommerlejr. 
Den foregik i år ved Møntervang Spejdercenter ved 

Åbenrå, hvor 35 spejdere fra Nr. Løgum var på lejr. 

Bæverne og ulvene overnattede i hytten, og prøvede 

en enkelt nat i shelter. De store spejderes base var 

selvfølgelig i telt.  

Af programmet kan nævnes en god fælles dag i 

Dybbøl Centret med mange forskellige aktiviteter. 

 

Besøg hos Helge Engelbrecht. 
Nr. Løgum Efterløn- og Pensio-

nistforening har været på hel-

dagstur med Bingorejser til 

Malunds have ved Klovborg. En 

kæmpestor have med mange 

spændende planter og træer.  

En god 2 retters menu blev 

indtaget på Thyregod kro og så 

gik turen videre til Ansager 

musik og Galleri. Her underholdt Helge Engelbrecht 

med fortælling om, hvordan han var blevet 

spillemand. Han underholdt med spil og fællessang. 

Hans søster Tove fortalte om, hvordan hun havde 

lært at lave lerpotter af deres mor. Hans kone Rie 

fortalte meget spændende og underholdende om 

hans mors liv og levned. Så så vi englehuset, som 

hans mor havde boet i. En rigtig dejlig og hyggelig 

dag med noget for øjnene, ganen, hjertet og sjælen. 
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Referat fra møde i Fællesrådet. 
Den 12. september havde Fællesrådet møde, hvor 

der deltager 2 personer fra hver forening. Lokalrådet 

og Ellum er også repræsenteret.  

Fra referatet kan nævnes nogle få ting: 

- Sognefesten blev evalueret: Det har været et godt 

arrangement med en god tilslutning: Omkring 70 

til banko, næsten 80 børn til sodavandsdisko, 100 

til morgenkaffe lørdag og ca. 250 til aftensmad. 

- Brugen af den fælles hjemmeside blev diskuteret: 

Alle skal gøre mere for at få noget på siden. Der 

holdes et kursus i at lægge info ind på den. 

- Kirsten Damm fortalte fra Lokalrådet: Der har 

været afholdt et godt fælles møde for 

Løgumkloster, Ø. Højst og Nr. Løgum Lokalråd, 

hvor forskellige aktiviteter blev diskuteret. Der 

arbejdes med et helleanlæg til sikring af skolebørn, 

hvor Kalhavevej krydser Koldingvej. Der ønskes 

etableret en bro over Lobæk nord for Tohytt. 

Dialogmøder med Teknik og Miljø, hvor mange 

nye tiltag blev nævnt. Hvis du vil vide mere, så 

kontakt Kirsten. 

- Hver forening berettede om nyt, og det vidnede om 

mange aktiviteter bordet rundt.  

 

Nyt fra Løgumgaarde Cykelforening.  
Cykelforeningen mødes hver mandag kl. 19 på 

Kirkepladsen i Løgumgaarde. Der cykles i perioden 

1. april til 30. september.  

I denne sæson har foreningen igen haft rigtig mange 

fine ture i omegnen.  Deltagerne aftaler for hver 

gang selv cykelruten.  

Den 3. juli inviterede foreningen sognets beboere på 

cykeltur. Der deltog ca. 30 voksne og børn. På 

billederne ses nogle af deltagerne. 

 

 

Det sker 
 

”Spejder for en dag” og gratis kanosejlads. 
Lørdag d. 14. september er der stor aktivitetsdag i 

Løgumgårde. 

Har DU lyst til at: 

 Gå på vandet 

 Lave mad over bål 

 Lære at binde knob 

 Komme på kloak løb 

 Prøve vores karrusel 

 GPS løb 

 Lave lejrbål og hygge om bålet 

 Sove i telt (tilmelding nødvendig) 

 Sejle kano på Brede å (for alle) 

 Sejle på tømmerflåde 

 Prøve sjove konkurrencer 
Så kom til ”Spejder for en dag” lørdag den 14. 

september kl. 14.00 til søndag kl. 09.00. ved kirken.  

Hvis du vil overnatte på pladsen, så skal du tilmelde 

dig inden 16.00 aht. maden. Husk sovepose m.m. 

Der er gratis kano sejlads for alle der har lyst. 

Fremtiden for Tohytt. 
I sidste nyhedsbrev blev der fortalt om, at spejderne 

vurderer, om der skal fortsættes med udlejning af 

hytten. Den er jo først og fremmest til for spejdernes 

egen skyld, selv om en lejeindtægt er rar at have. 

Spejdernes grej og mødelokaler er i barakken, og 

dens stand er så dårlig, at den ikke kan renoveres. 

Det er ikke lykkedes at samle penge til en ny 

bygning på stedet, så det er nu besluttet, at spejderne 

flytter over i selve hytten. Derfor indstilles 

udlejningen efter sommerferien næste år.  

Allerede nu i oktober måned går flittige hænder i 

gang med at pille den gamle beklædning af. 

Væggene bliver forsynet med en ekstra lag isolering, 

og der kommer ny beklædning på udvendig. 

Har du lyst til at give en hånd ved et eller andet, må 

du gerne give besked på jka@tohytt.dk. Det kan 

være, at du vil lave noget mad til ”det arbejdende 

folk” ? (Spejderne betaler selvfølgelig materialerne).  

http://loegumellum.infoland.dk/
mailto:jka@tohytt.dk
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Kursus i brug af hjertestarter. 
Kan du stadig 

huske, hvordan en 

hjertestarter bruges, 

hvis én af dine 

nærmeste eller en 

anden skulle falde 

om med hjertestop ? 

Hvis det er mere end 1 år siden, du har deltaget i et 

kursus, er det en meget god ide, at få det opfrisket. 

Derfor holdes der et kursus: 

Mandag d. 21. oktober kl. 19.00 til 21.30 i Tohytt. 

Kurset er gratis, men der lægges 25 kr. til materiale 

udgifter. Tag evt. selv kaffe eller te med. 

Instruktør er Tage Nissen, og han modtager 

tilmelding på happytage@yahoo.dk eller 2334 1917.  

 

Foredrag fra et landsbyhospital i Tanzania.  
9. oktober kl. 14.00 holder Efterløns- og Pensionist-

foreningen foredrag: Morten 

Øster fortæller om livet på 

landsbyhospitalet Heri i Tan-

zania. Foredraget er gratis, 

men hvis der vil gives et lille 

bidrag til hospitalet er det 

velkommen. 

Kaffen koster 30 kr.  

Tilmelding inden d. 1. okt. til 

Kirsten Petersen: 7474 3718/4241 6319.  

 

 

Byggeri ved Konfirmandstuen. 
Menighedsrådet har solgt skoven. Beløbet skal 

bruges til en tilbygning ved Konfirmandstuen, og 

projektet er nu så vidt, at bl.a. kommunen søges om 

tilladelse til byggeriet. Efter høstgudstjenesten d. 22. 

september vil der blive orienteret om byggeriet. 

 

”Syng sammen ung og gammel” 
Onsdag d. 30. oktober kl. 17.00 arrangerer 

Lokalrådet ”Syng sammen ung og gammel” med 

hjælp af Kultur-bussen fra Tønder Kulturskole. Det 

foregår i konfirmandstuen. Alle er velkommen. 

 

Spil Dansk Dagen.  
Torsdag d. 31. oktober gør mange foreninger, skoler 

og kirker ud over hele Danmark en ekstra indsats for 

at skabe gode oplevelser og fællesskab om dansk 

sang og musik. Det vil vi også gøre i Nr. Løgum 

Kirke ved at invitere til en halv times fyraftens-

fællessang kl. 16.30-17.00.  

Som tidligere synger 

vi fra Højskolesang-

bogen, hvor der vil 

være mulighed for at 

foreslå en sang.  

Alle er selvfølgelig 

meget velkomne – 

store såvel som 

små 

 

Julekoncert med Laura Kjærgaard.  

Tirsdag d. 10. december kl. 19.30 i Nr. 

Løgum Kirke går det løs med årets 

julekoncert. Laura – kendt fra X-factor 

– vil give en fantastisk gospel-

julekoncert, som vi kan glæde os til. 

Fra uge 41 åbnes billetsalget i 

Blomster & Gavegalleriet, Sognegade 

3. Billetten koster i år kun 100 kr. 

 

Tidspunkt for bil-o-løb. 
Spejderne vil gerne igen lave et o-løb, hvor man 

kommer en tur rundt i området. Her i efteråret er 

kalenderne godt fyldte, så det bliver først en gang til 

forår.  

 

mailto:happytage@yahoo.dk
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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.  

 

September: 

14. Spejder for en dag – arrangement i Løgumgård 

20. Missionshuset holder høstfest kl. 19.30 

22. Høstgudstjeneste i Nr. Løgum kirke 

27. Sogneforeningen holder høstfest i Ellum 

 

Oktober: 

9. Foredrag fra et landsbyhospital i Tanzania 

21. Genopfrisknings kursus i brug af hjertestarter 

25. ”Spis sammen aften” i Missionshuset 

26.-27. Spejderne holder fælles weekendtur i Tohytt 

27. BUSK-gudstjeneste 

28. Kursus i brug af vores hjemmeside 

30. ”Syng sammen ung og gammel” 

31. Spil Dansk Dagen i Nr. Løgum kirke 

 

November: 

22. Julefrokost v/Efterløns- og Pensionistforeningen 

 

December: 

3. Adventskomsammen v/Efterløns- og Pensionistf 

6. Adventsfest i Missionshuset kl. 19.30 

10. Julekoncert i Nr. Løgum kirke 

29. Julefest i Missionshuset kl. 14.00 

 

 

 

 

 

 
 

2014 

Januar: 

15. Efterløns- og Pensionistforeningen får besøg af  

 en sundhedskonsulent 

 

Februar: 

19. Generalforsamling i Efterløns- og Pensionistf. 

 

Marts: 

26. Efterløns- og Pensionistforeningen besøger  

 Horsens Statsfængsel 

 

April: 

23.  Efterløns- og Pensionistforeningen besøger et  

 biodynamisk gårdfællesskab 

 

Maj: 

21. Efterløns- og Pensionistforeningen besøger  

 Abena i Åbenrå 

24. Sognefest i Løgumgårde 

 

Juni: 

15. Efterløns- og Pensionistforeningen tager på 5  

 dags tur til Polen. Tilmelding senest 11. april 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

www.loegumellum.infoland.dk 

Der kan du også framelde dig. 

 

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme omkring d. 

4. november 

Færdige artikler, forslag og ideer kan afleveres til 

Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk senest d. 1/11 

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

