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Nyhedsbrev nr. 5 – september 2015. 

 

Siden sidst 

 

Sct. Hans aften. 
Indlæg fra Sogneforeningens Facebook side: 

Så har vi igen i år haft en rigtig hyggelig Sankt Hans i Nr Løgum sogneforening. Der har nok været omkring 

130-140 besøgende. Rigtig dejligt med god opbakning. Også en stor tak til Kirsten Godskesen for en god tale  

 

 

Traktortræk d. 1. juli. 
Så er traktortrækket veloverstået. Vi har haft over 1000 besøgende, og Vorherre leverede 

et fantastisk vejr.  

Vi vil gerne takke udvalget og alle de frivillige hjælpere, for uden dem kunne det ikke 

lade sig gøre. Der skal også lyde en stor tak til alle sponsorer og kørere for et godt show. 

Vi ses igen næste år til træk. 

 

Kommentarer på FaceBook til arrangementet: 

- Tak for en rigtig hyggelig dag, og selvfølgelig er vi klar til at  

  hjælpe igen næste år 

- Selv tak! Dejlig at se, at man efter 21 år med traktortræk i Nr.  

  Løgum, kan trække så mange til. Bestyrelsen skal også have  

  stor ros. Har fået flere tilbagemeldinger om, at der bare er styr  

  på det. 

- Tusind tak, for en fantastisk god dag, det gik jo hamrende godt. 

- Rigtig gode billeder - og mange glade mennesker - vejret var jo  

  super for jer alle. 

- Det var en rigtig dejlig og hyggelig dag, og som sædvanlig står  

  vi klar på hjælper-holdet igen næste år 

 

 

Spejder for en dag. 
Nr. Løgum spejdergruppe afholdt sammen med Løgumkloster 

gruppe et større agitationsarrangement på pladsen midt i 

Løgumkloster by lørdag d. 22. august. 

Vejret viste sig fra sin allerbedste side, og vi havde en rigtig god 

dag. Aktiviteter var der nok af. Og heldigvis også mange 

besøgende. Vi håber, at det giver pote på sigt, således at 

grupperne kan få fremgang i medlemstallet. Vi modtager børn 

og unge i alle aldersgrupper. 

Der var kæmpe bordfodbold, karrusel, fiskedam, pudekamp, 

telte pionerarbejder og naturligvis bål. 

 

Tider for spejdermøder på onsdage: 

Bæver- og ulvemøder (0. – 4. klasse): Kl. 18.30 – 20.00 

Spejdere (5. klasse -): Kl. 18.30 – 20.30 
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Møde om Trafikproblemer på Enghavevej !! 
Der er blevet klaget over meget og for hurtigkørende trafik på Enghavevej. 

Derfor afholdt Nr. Løgum og Ellum Lokalråd et møde onsdag d. 19. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i 

Løgumgårde for alle beboerne på Enghavevej og Bakkevej. 

Kommunens vurdering var, at problemet kunne løses ved, at vejen lukkes nord for Bakkevej eller i vejens 

nordlige ende, som ville være en billig løsning. Hævet flade, bump eller chikaner vil være dyre løsninger, som 

der ville gå lang tid, inden de kunne etableres. 

Der kom 40 deltagere til mødet. De gik i dialog om hvilke 

problemer, de havde oplevet på vejen. Der var for megen tung 

trafik, firmabiler, lastbiler, for høj hastighed og mange knallerter 

især på Bakkevej. 

Så kom der mange forslag til hvordan problemerne kunne løses. 

Derefter var der en prioritering af forslagene, som endte ud i 3 

prioriterede forslag, som skulle sendes til kommunen. 

1.  Gennemkørsel forbudt, hastighedsgrænse på 30 eller 40  

     km. Skilt med legende børn. 

2.  Chikane ved Bakkevej, skal ses inden opsætning. 

3.  Rundkørsel ved Bakkevej/Enghavevej. 

 

Ingen af deltagerne ønskede en lukning af Enghavevej. De gav udtryk for, at det var en alt for drastisk 

beslutning i forhold til problemstillingen på vejen. 

Efter flere henvendelser til kommunen blev resultatet, at man selvfølgelig ikke vil lukke vejen, når beboerne 

alle er imod det. Det vil være en god ide, at kontakte boligforeningen i forhold til knallerter og de omkring 

liggende firmaer i forhold til den tunge trafik. Blomsterkummer får vi ikke lov til at stille op (det kunne ellers 

gøre tiltaget billigere). De arbejder videre med en løsning der hedder 2 chikaner i stil med dem på Leosalle i 

Tønder og hastighedsbegrænsning på 30/40 km/t. Så nu må vi se, hvornår politikerne kan finde penge til denne 

løsning ? 

 

Markvejsvandring ved Ellum. 
D. 6. september havde Markvejsgruppen inviteret til en vandretur 

med start i Ellum. Den 5,5 km lange tur gik ad gode markveje rundt 

om Stadebjerg. Noget af ruten gik ad den gamle drivvej. 

De ca. 40 deltagere fik en god information om naturen, udviklingen 

af træsorter, jordfordeling i forbindelse med slyngning af Brede Å, 

historier tilbage i tiden og fremtidige planer for noget af området. 

 

 

 

Det sker 
 

Småbørnsfamilier se her: 
Giv dette videre til naboer eller andre som kunne være interesseret i at deltage. 

Som noget nyt vil Nr. Løgum genstarte Familie Spejd arbejdet. Dette tilbud henvender sig til FAMILIER med 

mindre børn. Målgruppen er ca. 3 - 6 år, altså førskolealderen. Tanken er, at man mødes en gang pr. måned, og 

laver leg, hygge og læring i naturen sammen med børnene. Vi starter op fredag den 11. september kl. 16.30. 

Mødet slutter med fælles aftensmad kl. ca. 18.00 for 

hele familien. Mere info kommer her på siden og på 

gruppens hjemmeside www.nrloegum.gruppesite.dk    

Evt. yderligere spørgsmål kan rettes til Elsi Clausen på 

2849 4237 eller på elsiclausen@live.dk  

 

http://www.nrloegum.gruppesite.dk/
mailto:elsiclausen@live.dk


Nyhedsbrev fra Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 
 

3 
 

 

 

Efterløns- og pensionistforening tager på tur til Flensborg. 
D. 6. oktober kl. 9.30 køres der fra Kirkepladsen i bus. Vi besøger Schiffahrtsmuseum Flensburg, hvor vi 

hører om rom og sukker rutens fodspor og om den handel, der har været med De vestindiske øer. Derefter 

skal vi med på byrundtur og se nogle af de gamle købmandsgårde. Frokosten indtages i Porterhouse im 

Gnomenkeller. En gammel vinkælder fra 1583. 

Pris 300,00 kr. Ikke medlemmer 350,00 kr. excl. Drikkevarer. 

Tilmelding inden d. 28. september 2015 til Allan Jensen: 74745017. 
 

JOTA/JOTI 
Hvad er nu det ?  Jo, det er et helt specielt lejr, som spejderne i Nr. 

Løgum deltager i. Den foregår d. 17. – 18. oktober, og foregår over 

hele verden samtidig. Formålet er, at spejdere fra hele verden 

kommer i kontakt med hinanden ved hjælp af radioer eller ved at 

chatte med hinanden på internettet.  

Alle er velkommen til at besøge spejderne i Tohytt lørdag d. 17. 

oktober mellem kl. 10.00 og 17.00. Vi har en kop kaffe på kanden, og 

måske har du kage med  
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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.  

September: 

11. Start af FamilieSpejd 

24.  Høstfest i Missionshuset 

26. Sogneforeningen: Høstfest 

 

Oktober: 

3. – 4.  Spejderne deltager i messe i hallen 

6. Efterløns- og pensionistforening - Flensborg 

17.-18. Spejderne holder JOTA/JOTI 

30. Møde i Missionshuset 

 

November: 

4. Efterløns- og pensionistforening: Fællesspisning 

6.- 8. Spejderne har fælles weekendtur 

20. Julefrokost v/ Efterløns- og pensionistforening 

21.  Papirindsamling ved spejderne 

 

December: 

1. Adventsmøde v/ Efterløns- og pensionistforening 

3. Adventsfest i Missionshuset 

29. Julefest i Missionshuset 

 

Januar 2016: 

9. Spejderne indsamler juletræer i Løgumgårde 

14. Efterløns- og pensionistforening: Fællesspisning 

 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på 

hjemmesiden: loegumellum.infoland.dk 

Det har nu 103 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/
https://www.facebook.com/groups/1004882176205769/?fref=ts
https://www.facebook.com/NoerreLoegumGruppe
http://www.loegumellum.infoland.dk/
mailto:jka@tohytt.dk

