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Nyhedsbrev nr. 1 – 2014. 

 

Siden sidst 

Syng sammen ung og gammel.  

Der var desværre ingen børn og unge. Men vi havde 

en rigtig god aften, som Lokalrådet havde arrangeret 

med hjælp fra Nr. Løgum Efterløn og Pensionist-

forening.  

Peter Langberg fra Kulturbussen, førte os gennem 

kendte og ukendte salmer og sange. Ind imellem 

kunne der ønskes sange og Peter spillede et klaver 

stykke for os. Undervejs i forløbet fik vi en 

sodavand og et pølsebrød. 

 

Julefrokost på Centralhotellet. 

 
Nr. Løgum Efterløn- og Pensionistforenings har 

holdt julefrokost. The Swinging Sisters optrådte. Det 

var en rigtig hyggelig eftermiddag. 

 
 

Julekoncert med Laura Kjærgaard.  

Det blev en rigtig god koncert på Lauras egen 

specielle måde. En koncert hvor ”publikum” tog 

aktiv del i det, som står hende meget nær: Den 

livsbekræftende gospel sang. 

 

 

Det sker 
 

Læsekreds. 
Hytten af William P. Young.   

Roman Forlaget  Boesdal 2008 oversat til dansk.  

255 sider. 

 

Beskrivelse: Macks yngste datter, Missy, bliver 

bortført på en familieferie, og politiet finder tydelige 

tegn på, at hun er blevet brutalt myrdet i en forladt 

hytte i vildmarken Fire år senere modtager den 

stadig sørgende far et besynderligt brev, måske fra 

Gud, der inviterer ham op til netop denne hytte. 

Efter svære overvejelser beslutter Mack at tage af 

sted, og en vintereftermiddag begiver han sig tilbage 

til scenen for hans mest uhyggelige mareridt. Hvad 

der møder ham der, vil ændre ham for altid. 

HYTTEN beskæftiger sig med det tidløse 

spørgsmål: Hvor er Gud i en verden, der er hjemsøgt 

af så ubeskrivelig en lidelse? Læsernes reaktion på 

romanen viser, at de overraskende svar, Mack 

finder, er i stand til at forandre menneskers liv.  

 

Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19:30 Kirkehuset, 

Kirkegade 27, Bedsted. 

 

Vi snakker om vores oplevelser med bogen og 

hygger os med kaffen. Ved afslutningen af mødet 

aftaler vi, om vi skal mødes igen næste vinter. 

Oplysning og tilmelding:  

Lars Birkmose, Nr. Løgum. Tlf 24935686  

l_birkmose@yahoo.dk  

Der er bestilt bøger hjem på Løgumkloster bibliotek. 

Lån den og vær med. Det er for alle. 

 

Arrangører: Menighedsrådene i Højst, Bedsted og 

Nr. Løgum. 

 

 

Besøg af Sundhedskonsulent. 
D. 15. januar kl. 14.00 får Efterløns- og Pensionist-

foreningen besøg af Ebba Fallesen, Sundheds-

konsulent i Tønder Kommune. Det foregår i 

Konfirmandstuen, og hun fortæller om forebyggende 

hjemmebesøg. Kaffen koster 25 kr. 
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Spejderfest hos spejderne. 
Søndag d. 2. februar holder spejderne spejderfest 

med billeder fra årets aktiviteter – herunder 

sommerlejre, og undervejs er der generalforsamling.  

Det foregår i Kultus, Løgumkloster, og slutter med 

aftensmad.  

 

 

 

 

 

 

 

Spejderne vil gerne ønske:  
 

 
- med tak for den store opbakning i årets løb til 

fordel for sognets børn og unge. 

 

 

 

 

 

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.  

 

2014 

Januar: 

15. Efterløns- og Pensionistforeningen får besøg af  

 en sundhedskonsulent 

30. Generalforsamling i Missionshuset 

 

Februar: 

2. Spejderne holder spejderfest/ generalforsamling 

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 hen i 

februar. 

Færdige artikler, forslag og ideer kan afleveres 

løbende til Jens Kr. Andersen, jka@tohytt.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
http://www.loegumellum.infoland.dk/
mailto:jka@tohytt.dk

