
Nyhedsbrev fra Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 
 

1 
 

Nyhedsbrev nr. 5 – juni 2014. 

 

Siden sidst 

Sognefesten fra torsdag d. 22. maj. 

 

Så har Sogneforeningen atter afsluttet en god Sognefest. Der har været rigtig god opbakning både fra 

Løgumgårde og omegn. 

Torsdag var der omkring 60 til bankospil. 

Fredag trods en ordentlig regnskylle, var der omkring 80 - 90 børn til sodavandsdiskotek, forældrebaren var 

også godt besøgt. 

Lørdag var der traditionen tro gratis rundstykker og kaffe, sponsoreret af Løgumgårde cykelforening. Der var 

travlhed ude på pladsen, hvor mange i år havde boder med alt muligt. Der var hoppeborg, gymnastikopvisning 

og segway. Støtteforeningen til Løgum Børnegård havde en stor tombola med rigtig mange flotte gevinster. De 

havde også terningekast, fiskedam. De fik et overskud på 8.400 kr., som skal gå til bl.a. et nyt klatretårn til 

børnehaven. Der kunne også smages hjemmelavet syrensaft og man kunne lave smykker med kokosskaller mm. 

Spejderne fra Nr Løgum havde igen i år, slået det store mastesejl op, og de havde forskellige aktiviteter, bla 

snobrødsbagning. De har selv lavet en fin karrusel, som blev flittig brugt. 

Lokal historisk forening var også på pladsen. 

Der blev også afholdt bagekonkurrence. Der var 11 lækre kager. 1. Pladsen gik til Susanne Skov Holm. 

Der blev igen i år serveret helstegt pattegris med en masse lækkert tilbehør. Der var 150 til spisning lørdag 

aften. Musikken blev 

leveret af Freddy Fey, 

så der var en god 

stemning i teltet fra 

start til slut. 

Alt i alt har det været 

en rigtig god Sognefest, 

og vi må erkende, at 

vejret er jo en stor del 

af det. 

Tak til alle, som har 

besøgt pladsen i løbet 

af de tre dage. 
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                        Fisketur til Arndrup 
Fredag d. 23.04.2014. kl.17. kørte vi i egne biler 

til Arndrup fiskesø. Det var gråvejr, og det 

regnede, men ved kl. 19 klarede det op, så vi 

kunne tænde grillen. Vi fiskede en del timer, men 

det var, som om fiskene ikke kunne li´ orm fra 

Ellum. Vi fangede 2 regnbueørreder og 2 

guldørreder. Ca. kl. 20 var grillmaden klar: 

Marinerede nakkekoteletter, grillpølser, brød og 

kartoffelsalat. Der var 32 deltagere med fra Ellum 

Ungdoms og Idræts Forening. Efter maden 

serveredes kaffe og hjemmebag. Da vi havde 

ryddet op og gjort rent, kørte vi til Ellum igen - 

alt i alt en vellykket aften. 

 

 

Tur ud i det blå med EUIF. 
Den 28.05.14 arrangeredes en tur i det blå. 

Kl.18. kom Bingo Rejser og hentede de 34 

tilmeldte, og kørte dem til et hemmeligt 

sted. Til alles overraskelse, og efter en 

ordentlig omvej, landede vi på Skrydstrup 

flyveplads, hvor vi så blev vist rundt.  

Først så vi den store redningshelikopter, og 

fik en masse at vide om, hvad den blev 

brugt til. Derefter kørte vi til brandstationen 

og fik demonstreret de store sluknings-

køretøjer. Så kom det spændende: Vi fik set 

F.16 jagerfly både ud- og indvendig, 

inklusive bevæbning. Det var meget 

interessant. 

Vi sluttede af med foredrag og kaffe og 

kage, og efter vi havde nydt kaffen, kørte vi til Ellum igen - da var klokken snart 23.  

Det var en spændende og velarangeret aften. 

 

Papirindsamling gav et flot resultat. 
Spejdernes sidste indsamling gav 6.160 kr.  Tak for opbakningen. 

Det sker 
 

Dyst i traktorringridning. 
Sogneforening står i år for at afholde dyst mod Sogneforening og 

fergo&son det sker søndag d. 22. juni kl. 12.00, omme på marken, 

ved den gamle skole. Der kan købes øl, vand og en grill pølse.  

 

 

Traktortræk. 
Lørdag d. 12. juli afholdes det store traktortræk på marken ved den gamle skole. Det starter kl. 16.00. Der 

vil som traditionen tro, være traktorer i forskellige klasser. Kom og del oplevelsen og få noget røg : -) Der 

vil kunne købes burger, pommes frites, grill pølse og meget andet godt. 
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Sct. Hans aften 
Mandag d. 23. juni afholdes der Sankt Hans - også 

på marken ved den gamle skole. Vi har i år valgt 

at starte en time før, d.v.s. fra kl 19.00 er 

Sogneforeningen vært ved den første grill pølse. 

Der kan købes, øl, vand, vin og pølser. 

Kl 20.00 er der båltale ved Jørgen Popp. Kl. 20.15 

tændes bålet. 

Spejdere vil også være på pladsen med noget 

underholdning. 

 

 

Traktorringridning. 
Lørdag d. 2. august er der traktorringridning. Her 

er alle med en lanse og en traktor velkommen. 

 

 

 

     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.  
 

 Juli: 

12. Traktortræk 

 

August: 

2. Traktorringridning og 25 års jubilæum 

13. 1. spejdermøde efter ferien 

 

September: 

6. Papir- og flaskeindsamling 

6. ”Spejder for en dag” arrangement i 

Løgumgårde 

27. Sogneforeningen holder høstfest 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

loegumellum.infoland.dk 

Det har nu 99 modtagere. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer i slutningen af august. 

 

Færdige artikler, annoncer, forslag og ideer kan 

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

Indlæg modtages gerne fra både foreninger, private og 

firmaer. 

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

