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Nyhedsbrev nr. 6 – november 2015. 

 

Siden sidst 

Forsamlingshuset i Ellum renoveres. 
Som det ses på billedet, så er ribberne fjernet under 

renoveringen. God arbejdslyst – vi venter på resultatet. 

 
FamilieSpejd er godt startet op. 
Familiespejder er et tilbud til småbørns-familierne. 

Målgruppen er børn fra 3 – 6 år. De får lov til at 

snuse til spejderlivet, sammen med mor og far – evt. 

sammen med deres søskende. 

Møderne foregår som regel omkring Tohytt på 

Lemmosevej. Her er et dejligt stykke natur, som 

indbyder til leg, læring og gode oplevelser. Som 

udgangspunkt er vi ude hele året, men bliver vejret 

for slemt, trækker vi ind i hytten. 

Der er pt. deltagelse af seks meget engagerede 

familier. Se mere på gruppens hjemmeside 

“nrloegum.gruppesite.dk”, eller på Nørre Løgums 

Facebook side, for der er plads til mange flere. 

Næste møde er fredag d. 27. november kl. 16.30. Vi 

slutter cirka 18,30 – efter at vi har spist aftensmad. 

Kontaktperson er Elsi Clausen – elsiclausen@live.dk 

 

Høstgudstjeneste. 
HøstGudstjeneste og derefter mere end 80 til høstfrokost i 

konfirmandstuen 

 

Messe i Klosterhallen. 
Så er messen for længst overstået for i år. Nr. Løgum 

Sogneforening havde en konkurrence, se billedet. 

Det rigtige svar var B:301 medlemmer inden messen startede.  

Dirk Andresen fra Bylderup Bov vandt vores "hyggekurv"  

Til lykken med det. 

 

Spejderne havde lavet en fælles stand sammen med spejderne fra 

Løgumkloster. 
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Turen til Israel. 
Nr. Løgum Efterløns og Pensionistforening har haft et 

foredrag med Bent O. Damm. Han fortalte om hans og 

Helgas tur til Israel. Først lidt om landet og bagefter om 

de historiske og bibelske steder, som de havde besøgt. 

Foredraget var krydret med flotte billeder fra landet. Det 

var en rigtig hyggelig eftermiddag. 

 

 

 

Efterløns- og pensionistforening har været på tur til Flensborg. 
D. 6. oktober var Nr. Løgum Efterløns og Pensionistforening på tur til Flensborg. Vi besøgte 

Schiffartsmusæum Flensburg hvor vi blev guidet gennem skibsfartens historie og rom og sukkerrutens 

fodspor og om den handel, der havde været med både slaver og sukker fra både Afrika og De vestindiske 

øer. Frokosten blev indtaget i Porterhouse im Gnomenkeller, en gammel vinkælder fra 1583. Det var en 

rigtig dejlig Flensborg tur, som var arrangeret af Bingo Rejser.   

 

 

 

Genforeningsstenen er blevet renoveret !! 
Nr. Løgum Efterløns og Pensionistforening har fået 

5000 kr. i sponsorstøtte fra Den Jydske Sparekasse.   

Pengene er blevet brugt til at få teksten på 

genforeningsstenen opmalet og få stenen renset. Så 

nu fremstår den flot på 95 året for genforeningen. 

 

 

 

Besøg på Klægager. 
I september var Nr. Løgum Efterløns og 

Pensionistforening på tur til Klægager, Den gamle 

Digegreves gård. Først var vi på en guidet tur ud i 

marsken. Vi hørte om marsken, digerne, vandmøllen 

og så det lille museum, der ligger derude. Der blev 

vist, hvordan man med en springstang kunne springe 

over kanalerne. Der var fint vejr, så vi nød den høje 

himmel og skønne natur derude. Så vendte vi til bage 

til Klægager til en god ”undern” og historien omkring 

marskgården fra før i tiden og til i dag, hvor der er bed 

and breakfast og festlokaler. 
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Det sker 
 

Spejderne indsamler juletræer. 
Onsdag d. 18. november omdeler spejderne Hyggejul i byen. Samtidig er der mulighed for at 

lave en aftale om at få sit juletræ afhentet efter nytår. En mærkat til at binde på træet koster 

20 kr., og træet lægges ud lørdag d. 9. januar kl. 9.00. 

 

Julefrokost. 
I Efterløns- og Pensionistforeningen siger vi "God jul" til hinanden med en dejlig julefrokost d. 20. november 

kl. 12.00 på Centralhotellet med underholdning af "Arne Smalbro´s Trio". Pris: 150 kr. for medlemmer og 200 

kr. for ikke medlemmer - excl. drikkevarer. Tilmelding inden d. 11. november til Allan Jensen, 74745017 

 

Fællesspisning for hele sognet. 
Torsdag d. 14. januar kl. 18.00 er der fællesspisning i Konfirmandstuen. Pris for voksne er 50 kr. og halv 

pris for børn. Tilmelding inden d. 6. januar til Allan Jensen, tlf. 7474 5017. Det er Efterløns- og 

Pensionistforeningen, der står for det. 

 

 Julehilsner 
 

Julehilsen fra spejderne. 

På børnenes og ledernes vegne skal der lyde en stor tak for 

opbakningen i årets løb til det lokale spejderarbejde. Bl.a. den store 

mængde papir, vi får til vore indsamlinger, betyder meget. 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd ønsker alle i Lokalsamfundene en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

Tak for et godt samarbejde med alle foreninger i Fællesrådet og det arbejde som 

Hjemmesideudvalget/Nyhedsbrevet, Trafiksikkerhedsudvalget, Stiudvalget og Flagudvalget har ydet i 

årets løb. 

 

Nr. Løgum Efterløns og Pensionistforening ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for 

mange gode oplevelser i det gamle år !!! 

 

 

Lokale links 
 

Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 

Ellum BMX Klub 

Ellum Forsamlingshus 

Ellum Rideklub 

Ellums hjemmeside 

Jan Drøhse Tømrer og Snedker 

Løgumkloster Kanoudlejning 

Markvejsvandringer 

Nr. Løgum Kirke 

Restaurant Bondehuset 

Spejderne i Nr. Løgum 

Vongshøj 

 

Facebook: 

Ellum BMX klub 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

 

http://loegumellum.infoland.dk/foreninger/lokalraadet-for-ellum-og-nr-loegum/
http://loegumellum.infoland.dk/foreninger/lokalraadet-for-ellum-og-nr-loegum/
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://www.tohytt.dk/index.asp?pageid=10
http://www.byogland-vestslesvig.dk/
http://www.nrloegumkirke.dk/index.php?id=2
http://bondehuset-ellum.dk/
http://nrloegum.gruppesite.dk/
http://loegumellum.infoland.dk/turist/vongshoj/
https://www.facebook.com/Ellum-BMX-Klub-762129270497869/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1004882176205769/?fref=ts
https://www.facebook.com/NoerreLoegumGruppe
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Kalender for lokalrådets foreninger.  

18. Spejderne omdeler Hyggejul i Løgumgårde 

 samt sælger ”afhentning” af juletræer 

20. Julefrokost v/ Efterløns- og pensionistforening 

21.  Papirindsamling ved spejderne 

 Pony legestue v/ Ellum Rideklub 

27. Familiespejd kl. 16.30 ved Tohytt 

28. Spejderne uddeler dekorationer til de ældre i sognet 

 

December: 

1. Adventsmøde v/ Efterløns- og pensionistforening 

3. Adventsfest i Missionshuset 

16.  Julekoncert kl. 19.00 i kirken ved Tønderkoret  

29. Julefest i Missionshuset 

 

Januar 2016: 

9. Spejderne indsamler juletræer i Løgumgårde 

14. Efterløns- og pensionistforening: Fællesspisning 

27. Foredrag om Kaj Munk v/ Efterløns- og pensionistf. 

 

Februar: 

11. Pakkefest kl. 19.30 i Missionshuset 

17.  Generalforsamling v/ Efterløns- og pensionistf. 

20. Papirindsamling 

28.  Spejderne holder generalforsamling i Tohytt 

 

Marts: 

8., 9. og 11.  Møderække i Missionshuset 

18. Virksomhedsbesøg v/ Efterløns- og pensionistf. 

 

April: 

12. Forårsmøde i kirken v/ Missionshuset 

27. Besøg hos TV Syd v/ Efterløns- og pensionistf. 

 

Maj: 

10. Tur til Egernsund v/ Efterløns- og pensionistforening 

26. – 28.  Sognefest i Løgumgårde 

29. Spejderne deltager i distriktsturnering 

30. – 3. juni  Tur til Rügen v/ Efterløns- og pensionistf. 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres på 

hjemmesiden: loegumellum.infoland.dk, eller 

ved at skrive til nedenstående. 

Det har nu 105 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. 

Næste nyhedsbrev udkommer i begyndelsen 

eller midt af januar måned. 

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

