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Nyhedsbrev nr. 1 – april 2015. 

 

Siden sidst 

Information om demens. 
Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening havde i januar et arrangement med Ruth Lund. Hun kom fra 

Tønder kommune og fortalte om demens. Hun gav en gennemgang af de mest almindelige demenssygdomme 

og orienterede om, at udredningen var meget vigtig i forhold til at få den rigtige behandling.  Der var undervejs 

i forløbet og efter kaffen mange spørgsmål fra de 26 fremmødte. Så det var en rigtig god eftermiddag. 

 

Vi har lige konstitueret os i februar måned i sogneforeningen. 
Formand : Peter Andersen. 

Næstformand : Preben Schmidt. 

Kasserer : Susanne Nissen.  

Sekretær og pr : Mette holdt Petersen. 

Øvrige menige medlemmer er: Kim Holm, Mona R. Kristensen og Lars Petersen. 

Har oprettet en side på facebook, hvor der ligger billeder fra arrangementer i 

2014, samt en video fra Traktortræk. Så skynd dig, meld dig til gruppen, og giv 

din mening til kende. Siden hedder Nr Løgum Sogneforening. Alle kan ligge 

noget ind på siden, billeder mm. Men er der noget, der skal rettes, står Mette 

Holdt Petersen som administrator. 

Hvis man ikke er medlem, og ønsker medlemskab, så sig endelig til, så får vi det ordnet. 

 

Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening har afholdt generalforsamling. 
Foreningen har 158 medlemmer, som har været rigtig gode til at støtte op om 

de meget forskellige arrangementer, som der har været i foreningen i løbet af 

2014. Ebba Fallesen, Sundhedskonsulent i Tønder Kommune fortalte om 

forebyggende hjemmebesøg i konfirmandstuen, tur over Ribe til Tørskind, 

hvor der var pause i Robert Jakobsens grusgrav, videre til Horsens 

Statsfængsel til en spændende guidet tur i fængslet, besøg på Jejsing 

Demeter I/S – et biodynamisk gårdfællesskab, Abena i Åbenrå, som er en 

meget spændende og interessant fabrik, en 5 dages tur med Bingo og Rosa 

rejser til Gorzow i Polen, med mange gode udflugter og flotte landskaber, 

Hjælpemiddelcentralen i Tønder, Elmegården i Sommersted, hvor vi så 

gården, forsamlingshuset, gårdbutikken, vinkælderen og Danmarks mindste mejeri. Her spiste vi frokost og 

hørte om Sønderjydsk kål, Dilettant i Ø. Højst forsamlingshus, som fremførte ”Vanvid i waders”. Året sluttede 

med Adventsfest på Centralhotellet og Menighedsrådets julehygge eftermiddag i præstegården. 

 

Foreningen er med i Fællesrådet og deltog i Sognefesten med en stand sammen med Lokalrådet. Foreningen vil 

gerne have mange medlemmer så der var en opfordring til de fremmødte om, at opfordre andre til, at blive 

medlemmer og tage dem med til arrangementerne, så de kan se, hvad der foregår i foreningen. 

 

Foreningen er under den landsdækkende organisation Danske Seniorer som afholder formands og kasserer   

møder, temadage, højskole ophold og generalforsamling for bestyrelserne. 

Jørgen Hauborg og Helene Lasota ønskede ikke genvalg, i stedet blev Laila Holdt og Bent Lorenzen valgt i 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Kirsten Damm, næstformand: Allan Jensen, kasserer: Laila 

Holdt, sekretær: Bent Lorenzen, menigt medlem: Sigrid Christiansen. 
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Nr. Løgum var også med! 
Succes i Nr. Løgum Sogn!    5592 kr. i Nødhjælp. 

Folkekirkens Nødhjælp samlede ind her for andet år i træk, hvor en gruppe 

frivillige fra sognekirken tog  opgaven på sig. Det vanskeligste hverv var at 

finde frivillige nok, men efter søndagsgudstjenesten, hvor de sidste 3 meldte sig, 

stod 12 frivillige parat med raslebøsserne til 7 af 8 ruter rundt i sognet. Sidst på 

eftermiddagen vendte folkene glade tilbage med både sedler og klingende mønt. 

Man oplevede stor åbenhed og velvilje for indsamlingen. En del var ikke 

hjemme og de sure tanter var der ikke mange af. Sammentællingen viste 5.592 

kr.  

I 2014 nåede man knap så langt ud og fik blot 2522 kr. med det halve antal 

indsamlere. I år var beløbet en 'lille 10 er' pr. husstand i sognet. Vi nåede ikke ud i 

alle hjørner af sognet, som fx Kløjingområdet og dele af Landeby og Branderupvej osv. Så indsamlerne var 

glade og tilfredse med det opnåede resultat, mens de bagefter fik en tallerken suppe til at varme ganen og de 

blåfrosne hænder på. 

Landsresultatet var på omkring 14 millioner kr. 

 

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har d. 5. marts holdt Årsmøde i konfirmandstuen i Løgumgårde. 
Der blev orienteret om Lokalrådets arbejde i årets løb. 

Nr. Løgum Centralskoles bygninger arbejder kommunen stadig med en ide om, at bygningerne skal være et 

samlingspunkt for foreninger fra hele kommunen. Men for tiden er ideen skrinlagt, da Dansk Flygtningehjælp 

har lejet lokalerne til d. 31. december 2017. 

Det ser ud til at børnene og forældrene er godt tilfredse med at skolegangen i Løgumkloster. Men det er mere 

problematisk med deres tilhørsforhold til lokalsamfundet. Det er mærkbart i forhold til antallet, der vil 

konfirmeres og gå til spejder i Nr. Løgum. KFUMspejderne har derfor lavet et samarbejde med Bedsted og 

Løgumkloster. Det er naturligt at børnene vil være sammen med de kammerater, de kender fra skolen, og det 

trækker dem væk fra lokalsamfundet. 

Lokalrådet har været involveret i debatten om vindmøller, fordi mange borgere i lokalområdet følte sig utrygge 

ved de mange og høje møller, som var planlagt til opstilling i Ellum og V. Terp/Fælled. 

Lokalrådet har været med til affaldsindsamling. Der var mange deltagere. I år er affaldsindsamlingen d. 26. 

april kl. 11. på kirkepladsen. Ved sognefesten er rådets arbejde blevet præsenteret, og der kunne deltages i en 

konkurrence. Der er flere arbejdende udvalg under Lokalrådet. 

Trafiksikkerhedsudvalget er glade for, at der kommer en forsøgsordning i et år hvor Kalhavevej lukkes for 

biltrafik. På Koldingvej ud for Kalhavevej har Vejdirektoratet lavet vejen, så cyklisterne kommer mere sikkert 

over vejen. 

I løbet af 2015 skal udvalget se på de meget ujævne fortove på Sognegade og Nørregade. 

Der gøres stadig opmærksom på at Lobæk/Landebyvej er meget smal og derfor farlig at færdes på. 

Et lille udvalg står for pasning af lysstandere ved indfaldsvejene til Løgumgårde. 

Stiudvalget arbejder stadig på at få etableret en bro over Lobæk ved Skovbrynet i Nr. Løgum. Nu har 

kommunen givet tilsagn og drift og vedligehold af broen så fondsøgningen kan fortsætte. 

Stien op til Vongshøj er blevet renoveret 

på grund af at Borgerforeningen i 

Løgumkloster laver Kløversti derop. 

Hjemmesideudvalget udgiver et nyheds-

brev ca. 8 gange om året. Der er nu 99 

husstande som får nyhedsbrevet. Der er 

mulighed for at få nyhedsbrevet ved at gå 

ind på hjemmesiden og meld til på: 

www.loegumellum.infoland.dk. Det er 

vigtigt, at alle selv sætter ind eller husker 

at sende nyheder til Jens K. eller Erik til 

bladet og hjemmesiden, så det bliver 

spændende, at se hvad der sker i området. 
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Flagudvalget hejser flaget på Vongshøj på flagdagene og om søndagen i maj, juni, juli og august måned. 

Der var orientering om hvad der arbejdes med i Landdistriktsudvalget. Udvalget behandler de ansøgninger der 

kommer fra Lokalområderne til forskellige projekter og er primus motor omkring hjemmeside, og hvilke fonde 

der kan søges. 

Landsbypedel ordningen har ændret sig, så nu er det nyttejobber, som arbejder ude i områderne. 

Tour de Tønder var sidste år for bed and breakfast og kunsthåndværkere, som var rundt i kommunen. I år 

handler det om at være turist i egen kommune, for at gøre borgere til bedre ambassadører for kommunen. Turen 

bliver d. 25. april med opstart i Løgumkloster. Der er forskellige ture, man kan melde sig på. Så hold øje med 

invitationen. 

Kirsten Nissen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Heidi Martensen valgt til lokalrådet for Nr. Løgum. Nu 

ser Nr. Løgum og Ellum Lokalråd sådan ud: Formand: Kirsten Damm, Sekretær: Heidi Martensen og Friedrich 

W. Nicol repræsenterer Ellum som menigt medlem. 

Derefter gav Lone Clausen en sandfærdig beretning om et spændende og udfordrende liv fra by til land. Hun 

fortalte om sin barndom på stenbroen i København og om dit liv som landhusmor på en gård i Rejsby. Hun 

krydrede sit foredrag med sange som Else Kirsten Ehmsen akkompagnerede. 

I fremtiden vil Nr. Løgum og Ellum Lokalråd bruge den byvandringsbrochure om Nr. Løgum og Ellum, som er 

ved at blive udarbejdet sammen med. Landdistriktsudvalget. Brochuren kan deles ud til turister og tilflyttere. 

Lokalrådet vil arbejde for at børn og unge får et tilhørsforhold til lokalsamfundet og at det gode samarbejde i 

Fællesrådet mellem foreningerne bibeholdes. 

 

 

Det sker 
 

Affaldsindsamling. 
Når du møder op på Kirkepladsen søndag d. 26. april kl. 11.00, har 

du mulighed for at gøre en indsats for miljøet i Løgumgårde og 

samtidig få noget frisk luft og motion. Vi går rundt i byen i små 

hold og samler det affald op, som er tabt. Samtidig er der tid til en 

god snak undervejs på ruten, der tager under én time. 

 

 

Så tar´ vi cyklerne frem. 
Her har du lidt billeder fra vores første cykelaften i den 5. 

sæson, vi var 12 personer med, og vi kunne ikke have ønsket 

os et bedre vejr til starten, fint solskin og stille vejr. Vi fik 

cyklet 13½ km, fra Kirkepladsen i Løgumgårde kl. ca. 19.00, 

gennem Sparekasseskoven ud til Kalhavevej, videre til 

Ellum, hvor vi 

holdt pause ved 

forsamlingshuset 

og så med 

Tøndervej til Løgumkloster, ned på stien ved søen og gennem 

Mølleparken/Rugmarken og hjem via Lobækvej tilbage til 

Kirkepladsen, hvor vi var igen lidt over kl. 20.00. 

Kom og vær med – hver mandag aften kl. 19.00. 

 

Papircontainerne flytter plads. 
Da pladsen ved ”Gavegalleriet” skal bruges til andet, bliver containerne snart flyttet. De bliver placeret i 

et nyt skur i baghaven hos Vera og Finn Jørgensen, Sognegade 2. Der er indgang fra Nørregade, hvor 

kanotraileren står. Datoen for flytninger er ukendt, men hvis du opdager, at de er væk fra den gamle plads 

– er det sket  
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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 

Vongshøj 

 

Facebook: 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

 

 

 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

April: 

26. Affaldsindsamling kl. 11.00 

28. Efterløns- og Pensionistf.: Tur til Filsø 

 

Maj: 

28-30. Sognefesten 

 

Juni: 

20.  Papirindsamling 

23. Sogneforeningen: Sankt Hans 

 

Juli: 

11. Sogneforeningen: Traktortræk 

 

August: 

1. Sogneforeningen: Traktorringridning 

 

September: 

26. Sogneforeningen: Høstfest 

 

November: 

21. Papirindsamling 

 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på hjemmesiden: 

loegumellum.infoland.dk 

Det har nu 99 modtagere. 

 

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.coast-alive.eu/node/13047
https://www.facebook.com/groups/1004882176205769/?fref=ts
https://www.facebook.com/NoerreLoegumGruppe
http://www.loegumellum.infoland.dk/
mailto:jka@tohytt.dk

