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Nyhedsbrev nr. 2 – april 2016. 

 

Siden sidst 
 

 

Efterløns- og pensionistforeningen har været på besøg hos Okholm Lightning. 

Nr. Løgum Efterløns og Pensionistforening har været på virksomhedsbesøg på Okholm Lighting i Tønder. 

Chefen viste rundt og fortalte om arbejdsgangene på fabrikken. De arbejder med lys og miljø og laver alt i 

belysning også til store rum. De har bl. a. lavet den nye belysning i Løgumkloster kirke. Det var meget 

interessant og spændende at se nogle af de meget smukke lysekroner, som de både laver og renoverer. Efter 

rundvisningen kørte vi til Løgumkloster og fik en lækker 2 retters menu på Centralhotellet.  

 

Miljøstyrelsen forsøger at bremse spejdernes papirindsamling – opdatering. 
Tønder Kommune har nu meddelt spejderne, at de har været ved at undersøge 

reglerne nærmere for indsamling af genanvendeligt affald. De er kommet frem 

til, at de har overfortolket reglerne, da reglerne går på, at det er genanvendeligt 

affald fra virksomheder, der skal kontrolleres.  

Det betyder, at spejderne fortsat indsamler aviser og blade – uden en stor udgift. 

 

Genopfriskningskursus i førstehjælp og brug af hjertestarter.  
De 21 deltagere i kurset fik rigtig repeteret førstehjælp og brugen af hjertestarter.  

Der blev trænet, og dukkerne blev flittig brugt. Vi 

føler os lidt mere rustet, hvis en situation skulle 

dukke op.  

En stor tak til Tage 

Nissen for et godt 

kursus.  

Det blev også et 

møde, hvor smile-

båndene rigtig blev 

rørt undervejs. 
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Det sker 
 
 

 

Privat loppemarked. 
Hos Heidi og Polle Martensen Nørregade 24, er man ved at gøre klar til 

loppemarked den 16. og 17. april kl. 10-17. 

Alle er meget velkomne. 

Mange fine ting. Der kommer flere ting endnu. Her er et billede af 

noget af det, der tilbydes. 

 

 

 

 

Affaldsindsamling 2016 
Vi mødes søndag d. 17. april kl. 11.00 ved Nr. Løgum 

Kirke.  

Så bliver der fordelt ruter rundt i byen. Efter 

affaldsindsamlingen, som tager en lille times tid, giver 

Lokalrådet en grillpølse og en øl eller sodavand som tak 

for hjælpen med, at holde byen ren. 

Vi glæder os til at se dig. 

Lokalrådet 

 

 

Fællesspisning – ændring af koncept: Nu gratis  
KFUM Spejderne Nr. Løgum inviterer til fællesspisning fredag den 29. 

april kl. 17.00 ved spejderhytten Tohytt, Lemmosevej 8, Nr. Løgum, 

hvor der er mulighed for at gå en lille tur i skoven.  

Der er aftensmad kl. 18.00. Vi afslutter med en gang kaffe og kage. 

Kom til en gang gratis spisning. Det eneste, du skal tage med, er dit gode 

humør. 

Man kan købe øl og sodavand for 5 kr. 

Tilmelding skal senest ske den 22. april 2016: Mobil: (Steffen) 25716627 

eller (Jenna) 26745994 

E-mail: steffenljorgensen@gmail.com eller jennakramer@gmx.com  

 

Vær en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed, der er en landsdækkende aktivitet. 

Alle er velkommen.  

 

Tidspunkt for Landsbyfest. 
Der var en fejl i sidste Nyhedsbrev, så derfor denne rettelse:   

Landsbyfesten i år foregår fra torsdag d. 19. maj til lørdag d. 21.  

Torsdag aften: Banko 

Fredag aften: Sodavands diskotek 

Lørdag aften er der helstegt pattegris. 

 

 

 

 

mailto:steffenljorgensen@gmail.com
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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 

 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

April: 

17. Affaldsindsamling kl. 11 ved Kirkepladsen 

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

29. Fællesspisning i Tohytt 

 

Maj: 

10. Tur til Egernsund v/ Efterløns- og pensionistforening 

19.-21. Sognefest 

29. Spejderne deltager i distriktsturnering 

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

 

Juni: 

18. Papirindsamling v/ Spejderne 

23. Sct. Hans ved Nørre Løgum Centralskole 

 

Juli: 

2.-9. Spejderne er på sommerlejr 

 

September: 

  8. Tur til Klægager v/Pensionistfore. 

  8. Nak og æd v/ Spejderne 

 

November: 

  4. Fællesspisning v/ Pensionistfore. 

19.  Papirindsamling v/ Spejderne 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres ved at skrive 
til nedenstående. 

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. 

Næste nyhedsbrev udkommer i slutningen af 

juni måned, så deadline er d. 15. juni. 

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
mailto:jka@tohytt.dk

