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Nyhedsbrev nr. 8 – december 2014. 

 

Siden sidst 

Dilettant i Ø. Højst. 
21 af Nr. Løgum Efterløns- og Pensionist-

forenings medlemmer har været til Dilettant og 

set stykket ”Vanvid i Waders”. Det var Ø. 

Højst Forsamlingshus, som havde en dilettant 

gruppe, som spillede en meget morsom og 

van(d)vittig farce. De spillede fantastisk godt, 

og publikum fik et par hyggelige og 

morsomme timer med et dejligt kaffebord. 

 

 

Indvielse af klatretårn. 
Det var en stor dag for små mennesker, da Løgum Børnegård tog deres nye klatretårn i brug, den 12. november. 

Det skete med maner og lokalroyal bevågenhed. Nr. Løgums ukronede dronning Brinnie foretog indvielsen ved 

at klippe den røde silkesnor med guldsaksen. Herefter fik Børnegårdens børn lov til at indtage tårnet. Tårnet 

giver motorisk udfoldelse til børn og voksne i alle aldre, og det sætter fantasien i gang. 

 

Det er Børnegårdens støtteforening der har 

samlet den største del af pengene ind. Det er 

sket gennem fonde, tombola, 

medlemsskaber og ikke mindst en donatin 

fra den Jyske Sparekasse. Børnegården retter 

hermed en stor tak til Støtteforeningen for 

dens store arbejde. Og det skal hermed siges, 

at Støtteforeningen fortsætter ufortrødent det 

store arbejde med at samle penge ind, så det 

er spændende, hvad den næste gave bliver. 

 

Klatretårnet er fabrikeret af de indsatte i 

Renbæk Statsfængsel. 

Dagen sluttede med et festmåltid: Grillede 

pølser og ristet brød over bål, samt frugt til 

dessert. 
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Julefrokost. 
 

Nr. Løgum Efterløns- og Pensionist Forening har d. 21. 

november holdt julefrokost på Centralhotellet i 

Løgumkloster. Der var 61 deltagere, som fik en dejlig, 

velsmagende julefrokost og nogle hyggelige timer i selskab 

med “Kun for sjov” en tremands gruppe fra Rødding. De 

underholdt med velkendte sange og havde en sangbog med, 

som der flittigt blev sunget fra. 

Eftermiddagen sluttede med julesange og en tak til 

medlemmerne for stor opbakning og mange gode oplevelser 

i året, som er gået. 

  

 

 

Der var gang i fremstillingen af dekorationer. 
Spejderne fra Nr. Løgum laver dekorationer til sognets 

ældre. 

Der herskede stor travlhed i Tohytt onsdag d. 26. 

november. Spejderne skulle, med hjælp fra forældre og 

ledere, lave cirka 100 juledekorationer, som skulle 

afleveres til de ældre over 70 år i Nr. Løgum sogn. 

 

I løbet af et par timer lykkedes det at blive færdig med 

opgaven. Her står de færdige dekorationer og venter på 

at blive bragt ud i rette tid, inden første søndag i advent. 

 

 

 

Julehilsner 
 

 

Nr. Løgum Efterløns- og Pensionist Forening 

vil gerne ønske alle en rigtig 

Glædelig jul og et Godt Nytår !!! 
 

 

 

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd 

vil gerne ønske alle en rigtig 

Glædelig jul og et godt Nytår 

med tak for et rigtig godt 

samarbejde i det gamle år. 
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Vi siger tak for opbakningen og 

samarbejdet i årets løb og ønsker 

hermed alle en rigtig glædelig jul  

og alt godt i det nye år. 

 

 

 
Vi vil gerne fra bestyrelsen i Sogneforeningen sige, tusind tak for endnu et år. Vi 

har igen i år haft nogle gode arrangementer, som har været godt besøgte, hvilket 

vi er rigtig glade for. 

Der skal lyde en tak til de forskellige udvalg, alle de frivillige som hjælper til de 

forskellige arrangementer, medlemmer, alle besøgende. Alt dette kan ikke lade 

sig gøre, hvis vi ikke har et godt sammenhold, og bakker op om de ting der er i 

lokalsamfundet, samtidig er det jo rigtig hyggeligt at mødes.  

Hold øje med annoncen i avisen, til vores årlige general-

forsamling. Det afholdes i Kloster Hallen d. 27. januar kl. 

19.00. 

Vi vil ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. 

Håber vi ses i 2015. 

Hilsen bestyrelsen i Sogneforeningen. 

 

 

     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 

Vongshøj 

 

  

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.coast-alive.eu/node/13047
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Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

Januar: 

7. Første spejdermøde efter juleferien 

10.  Spejderne samler juletræer i Løgumgårde 

14. Kommunens demens koordinator besøger  

 Konfirmandstuen 

25. Pizzagudstjeneste kl. 16.30 

27. Generalforsamling i Sogneforeningen 

29. Generalforsamling i Missionshuset kl. 19.30 

 

Februar: 

5. Pakkefest i Missionshuset 

19. Efterløns- og Pensionistf.: Generalforsamling 

 

Marts: 

22.  Spejderfest med billeder fra årets arrangementer 

18. Efterløns- og Pensionistf.: Billeder fra Israel 

 

April: 

28. Efterløns- og Pensionistf.: Tur til Holsted Slagteri 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

loegumellum.infoland.dk 

Det har nu 99 modtagere. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer i starten af februar. 

 

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

