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Nyhedsbrev nr. 6 – 2013. 

Det udkommer før end beregnet, da der er nogle 

ting, som vi gerne vil have ud på nuværende 

tidspunkt. Det betyder så, at det sidste nyhedsbrev i 

år kommer omkring 1. december. 

 

 

Siden sidst 

”Spejder for en dag”. 
KFUM spejderne fra Nr. Løgum gruppe inviterede 

alle interesserede børn og unge til at opleve spejder-

livet for en dag. 

 

Desværre var vejret imod arrangementet: Regnen 

silede ned hele dagen. Det afholdt dog ikke de mest 

nysgerrige og hårdføre børn og forældre i at møde 

op på pladsen mellem kirken og Gavegalleriet. Her 

kunne de deltage i GPS-løb, kanosejlads, behændig-

hedsbane (samarbejde) og smykkefremstilling over 

ild. På pladsen var desuden en hjemmelavet karrusel 

som stort set ikke stod stille et øjeblik. Og der var 

selvfølgelig også et bål. Her man kunne lave lidt 

varmt at spise. Menuen stod på Bruschetta brød. 

Nem lille delikat spise, som var meget eftertragtet. 

 

Inde i det store mastesejl kunne man, foruden at 

sidde i tørvejr, lave læderarbejde. f. eks. en lille 

prangerpung med indbygget spil. Eller man kunne se 

og læse lidt om spejderarbejdet i den lokale gruppe. 

Dagen var et af flere tiltag som har til formål at øge 

interessen for det lokale spejderarbejde i Nr. Løgum 

sogn. At styrke fællesskabet i sognet, for at bevare 

dette som et selvstændigt, spændende og 

tiltrækkende område af Løgumkloster. 

 

Arrangementet slutte-

de ved sekstiden, og 

lederne var, på trods 

af det dårlige vejr, 

godt tilfredse med 

arrangementet. 

 

Høstfest. 
Den 27/09 afholdt Nørre Løgum Sogneforening den 

årlige Høstfest. 

I år blev den holdt i Ellum Forsamlingshus, og der 

var ca. 50 tilmeldte. Vi havde en rigtig hyggelig 

aften med god live musik fra Jackie og noget dejlig 

mad. Stemningen var i top. Tak til alle der var med 

til at gøre aftenen til en kanon fest. 

 
 

Tohytt renoveres. 
Ledere og grupperåd er i øjeblikket i gang med en 

større renovering af hytten udvendig. Som det ses af 

billedet, så fjernes det gamle beklædning, væggen 

isoleres og der monteres ny yderbeklædning. 

Desuden bliver der malet indvendig. 

Vi behøver nogle frivillige hænder, så har du et par 

ledige timer eller flere en eftermiddag eller i en 

weekend, så giv besked til jka@tohytt.dk. Du 

behøver ikke at have bestemte forudsætninger, for at 

give en hånd med.  

 
 

Helt små spejdere i Nr. Løgum. 
Hos KFUM spejderne er der nu igen blevet oprettet 

en enhed for de allermindste. 

FamilieSpejd er et tilbud for småbørnsfamilier. 

Målgruppen er børn fra cirka 3 år op til cirka 5 

sammen med deres familier; mor, far og søskende. 

Aktiviteterne er naturnære. Møderne vil stort set 

altid foregå ude i det fri. Bliver vejret for ekstremt, 

er der dog mulighed for at gå indenfor. Typisk vil vi 

mødes ved shelteren ved Tohytt. Bålet er tændt, og 

der vil være to - tre større fællesaktiviteter, som skal 

fænge børnenes interesse, samtidig med at de lærer 

lidt om den natur, der omgiver os. Aktiviteterne vil 

blive afbrudt af fri leg og en let gang mad fra bålet.  

Der er tilknyttet en spejderleder til enheden, som 

sammen med de voksne vil planlægge - og afvikle 

møderne. Forældrene vælger selv en enhedsleder, 

som repræsenterer teamet i ledergruppen og i 

grupperådet. 

mailto:jka@tohytt.dk
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Der er altid plads til 

flere, og vi oplyser 

gerne dato og sted for 

næste møde. 

Prisen er 250 kr. for et 

halvt år pr. familie 

(børn til og med fem 

år). 

Henvendelse til Erik Clausen på erikcl@tohytt.dk 

 

Musikspejd. 
KFUM spejderne fra Nr. Løgum gruppe finder 

melodien. 

Som nyeste tiltag, kan gruppen tilbyde, at børn, unge 

og voksne kan synge og spille sammen. Stort set alle 

instrumenter er tilladt, men vi forventer dog mest 

guitarer, keyboards og trommer. Derudover er der 

plads til en god portion sanglystne mennesker. 

Sammen vil vi hygge os med, at lave god og glad 

musik. Det er ikke meningen, at vi skal give 

decideret undervisning, men derimod ved fælles 

hjælp komme frem til et godt resultat. 

Deltagerne medbringer deres egen instrumenter, som 

vi forventer, at de allerede kan spille lidt på.  

Det største problem er at finde det helt rigtige øve 

tidspunkt. Kalenderen hos os alle er nu om stunder 

tæt pakket, og levner ikke plads til de store 

tilføjelser. 

Indtil videre øver vi i 

Tohytt et par gange 

pr. måned. 

Vi håber, at vi med 

tiden vil kunne 

fremstå som et 

velklingende lille 

orkester, som skaber 

glæde, der hvor vi 

kommer frem. 

Som musikalske gui-

der har vi Kathrine 

Clausen og farmand Erik.  

Eventuelle interesserede kan henvende sig til 

Kathrine eller Erik på hhv. 

Clausen_girl@hotmail.com eller erikcl@tohytt.dk  

Målgruppen er fra børn 3. klasse og helt op til 

voksne på 99. 

Vi forventer medlemskab af spejdergruppen for at 

kunne bevare en fast tilknytning til MusikSpejd’ 

enheden. 

 

 

 

 

Det sker 
 

Læsekreds:  
Alle, som har lyst til at læse bogen og tale med 

andre om den, er velkomne: 

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19:30 i 

Konfirmandstuen. 

Vi snakker om vores oplevelser med bogen og 

hygger os med kaffen. Ved afslutningen af mødet 

vælges en ny bog. 

Oplysning og tilmelding: Lars Birkmose.  

Tlf. 2493 5686 l_birkmose@yahoo.dk  

Der er bestilt bøger hjem på Løgumkloster bibliotek, 

som kan lånes. Hent den så hurtig som mulig. 

 

Drømmeren fra Palæsti-

na er den utrolige, men 

næsten sande historie 

om David Huda, som 

blev født i Palæstina i år 

1900. Som femårig blev 

han under mystiske 

omstændigheder bortført 

og anbragt som pleje-

barn hos et indremissi-

onsk par i Vest-jylland. 

Under Anden Verdens-

krig blev han aktiv 

frihedskæmper og måtte 

flygte til Sverige med 

Gestapo i hælene. Først som gammel fik han 

opklaret gåden om sin bortførelse. 

»En væsentlig roman både for religiøst søgende, 

men også for den, der vil blive klog på os danske og 

vort forhold til de fremmede iblandt os.« 

- Henrik Schovsbo, Århus Stiftidende 

 

Arrangør:  

Menighedsrådene i Højst, Bedsted og Nr. Løgum. 

 

”Kom og syng sammen ung og gammel 
Den 30. oktober kl. 17.00 i konfirmandstuen. 

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd arrangerer ” Syng 

sammen ung og gammel”, børn må også meget 

gerne komme, med hjælp af Kulturbussen fra 

Tønder Kulturskole. 

Peter Langberg vil føre os gennem en skønsom 

blanding af nye og mere velkendte sange. 

Nr. Løgum Efterløn- og Pensionistforening står for 

det praktiske.   Alle er velkommen. 

 

mailto:erikcl@tohytt.dk
mailto:Clausen_girl@hotmail.com
mailto:erikcl@tohytt.dk
mailto:l_birkmose@yahoo.dk
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Vi synger fra Højskolesangbogen 
På Spil Dansk Dagen – torsdag d. 31. oktober – 

bliver der igen i år en halv times fællessang fra 

Højskolesangbogen i Konfirmandstuen.  

Denne dag gør foreninger, skoler, kirker m.fl. en 

ekstra indsats for at styrke kendskabet til og 

oplevelsen af dansk sang og musik. Det vil vi også 

gøre i Nr. Løgum. Organist Christa Nyborg sidder 

ved klaveret. Kom og vær med kl. 16.30-17.00. 

 

Kursus i Førstehjælp og brug af hjertestarter.  
Tirsdag d. 12. nov. kl. 19.00 – 21.45 er der igen 

genopfrisknings-kursus i hjertemassage og brug af 

hjertestarter i Tohytt.  

Aftenen er primært for 

dem, der tidligere har 

deltaget på kursus, 

men alle er velkomne.  

Pris 25 kr.         

Tag selv kaffe med.  

Tilmelding til Tage på 

tlf. 23341917 eller 

happytage@yahoo.dk   

 

Julefrokost d. 22. november. 
Efterløns- og Pensionistforeningen holder jule-

frokost kl. 12.00 på Centralhotellet. Det er med 

underholdning af The Swinging Sisters. Prisen er 

150 kr. og 200 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding 

inden d. 11. nov. til Kirsten Petersen, 7474 3718 

 

Julen nærmer sig. 
D. 23. november omdeler spejderne juledekorationer 

til personer i sognet, der er fyldt 75 år. I år er det en 

uge før normal, da der samtidig afleveres Hyggejul. 

 

Spejderne omdeler Hyggejul. 
I uge 47 omdeler spejderne Hyggejul. Udenfor 

Løgumgårde sker det lørdag d. 23. november. 

Skulle du mod forventning ikke modtage et, så giv 

meget gerne besked til jka@tohytt.dk  

 

Adventskomsammen i Præstegården. 
Efterløns- og Pensionistforeningen indbyder til 

adventskomsammen tirsdag d. 3. dec. kl. 14.30. 

 

Papirindsamling d. 7. december. 
Så er det igen tid til at få ryddet op i stakken af 

aviser og blade. Spejderne beder om, at kasserne / 

pakkerne sættes frem, så de er synlige i indkørslen 

eller i gårdspladsen.  

Mange steder har spejderne en aftale om, at de bare 

går ind i huset og henter aviserne. Der er dog nogle 

chauffører, der ikke er glade ved at gå ind i et privat 

hjem og tage nogle kasser. Det sker også, at der står 

en ny ejer og spørger, hvad de laver der. Det er ikke 

nogen rar situation. Derfor beder de om, at det sættes 

frem, så det er synlig – også på landet.  

 

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.  
 

www.hjertestarter.dk  
Vi er en del af hjertestarter netværket. 

 

 

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 

mailto:happytage@yahoo.dk
mailto:jka@tohytt.dk
http://www.hjertestarter.dk/
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
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Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

Oktober: 

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 

23. Spejderne omdeler Hyggejul og dekorationer 

 

 

December: 

3. Adventskomsammen v/Efterløns- og Pensionistf 

6. Adventsfest i Missionshuset kl. 19.30 

7. Spejderne samler aviser og blade 

10. Julekoncert i Nr. Løgum kirke 

29. Julefest i Missionshuset kl. 14.00 

 

 

2014 

Januar: 

15. Efterløns- og Pensionistforeningen får besøg af  

 en sundhedskonsulent 

23. Generalforsamling i Missionshuset 

 

Februar: 

6. Pakkefest i Missionshuset 

19. Generalforsamling i Efterløns- og Pensionistf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts: 

4., 5., 7.  Møder i Missionshuset 

8. Papirindsamling v/ Spejderne 

26. Efterløns- og Pensionistforeningen besøger  

 Horsens Statsfængsel 

 

April: 

8. Missionshuset: Forårsmøde i kirken 

23.  Efterløns- og Pensionistforeningen besøger et  

 biodynamisk gårdfællesskab 

 

Maj: 

21. Efterløns- og Pensionistforeningen besøger  

 Abena i Åbenrå 

24. Sognefest i Løgumgårde 

31. Papirindsamling v/ Spejderne 

 

Juni: 

12. Møde i Missionshuset 

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. 

1. december. 

Færdige artikler, forslag og ideer kan afleveres 

løbende til Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.dk men 

senest d. 29/11. 

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

