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Affaldsindsamling 
Vi mødtes søndag d. 17. april kl. 11.00 ved Nr. Løgum kirke. Der var ca. 30 deltagere, som mødte op. Det 

var rigtig flot. Der blev fordelt ruter rundt i byen. Der var næsten ingen affald i selve byen, fordi Cito 

event (geocaching) havde samlet affald i byen om lørdagen. Men så blev der samlet affald de steder, hvor 

de ikke havde været. Så der blev alligevel indsamlet 61,5 kg. 

Efter affaldsindsamlingen, som tog ca. 1 time, var Lokalrådet vært ved en grillpølse og lidt drikkelse, som 

tak for hjælpen med, at holde byen ren. Det var et par rigtig hyggelige timer. 

 

TV Syd havde gæster. 
Nr. Løgum Efterløn- og Pensionistforening har været 

på besøg hos TV Syd i Kolding. To unge gæve tøser   

viste meget professionelt rundt i ”Det runde hus” og 

fortalte om stationen. Vi så 2 film om de forskellige 

optagelser og aftenens udsendelse.  

Senere blev der mulighed for at hilse på aftenens 

programvært Mikkel Skovsgaard. Det var en god og 

informativ aften. 
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Fællesspisning – Folkebevægelsen mod ensomhed. 
Spejderne havde sagt ja til at deltage i 

arrangementet ”Danmark spiser sammen” i 

slutningen af april. De ca. 50 deltagere havde 

nogle hyggelige timer, som startede med en lille 

vandretur i skoven ved Tohytt. Derefter var der 

gratis aftensmad i hytten, hvor snakken gik 

lystelig. 

  

Sognefesten.  
Torsdag aften: 

Sognefest blev skudt i gang med bankospil. Der var 

omkring 100 til banko i teltet den aften, hvilket vi var 

rigtig glade for, at folk bakker op omkring. Det skal i 

alle have tak for. 

Samtidig vil vi gerne have lov til at sige tusind tak, til 

alle dem der har sponsoreret en gevinst til vores 

banko, vi syntes selv, vi har haft rigtig fine gevinster. Børnegården solgte amerikansk lotteri, med mange 

fine gevinster. Super dejligt at vi havde en dejlig aften. Tak derude.  

Fredag aften: 

Så blev der endnu en fantastisk aften vel 

overstået. Fredag aften blev der afholdt 

sodavands diskotek. Der har nok været 

omkring 110 børn og 60-70 voksne. Tusind 

tak for sådan en god opbakning. Der var liv og 

glade dage, tror alle hyggede sig, både ude og 

inde. Nogle dansede, andre spillede fodbold 

osv. Der var også været godt gang i slik salg, 

samt pølser og pommes. Alt i alt en helt 

fantastisk aften. 

Lørdag: 

Lørdag startede med gratis rundtykker i teltet, 

arrangeret af cykelklubben, har nok også 

været omkring 100.  

Støtteforeningen til Børnegården havde en 

stor flot tombola, fiskedam og anden 

konkurrence. Der var enkelte boder udenfor. 

Spejderne havde bål, mm. Spejderne afholdte 

senere dyst i mega-bordfodbold, der var 12 

hold der skulle dyste, det var virkeligt sjovt. 

Kan godt gentages næste år.  

Teendance var også at finde på pladsen. 

Børnegården stod med forskellige ting. 

Lokalhistorisk arkiv kunne man finde 

indenfor.  
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Der blev afholdt kagekonkurrence, der var 5 kager. 

Dommerne var Susanne skov, Jane Harpøth, Poul Thude. 1. 

Pladsen gik til Tina Petersen, 2. Pladsen til Heidi Martesen 

og 3. Pladsen gik til Merete F Larsen. 

Lørdag aften var der 215 til helstegt pattegris. 6 feet var helt 

klart med til, at det blev til en festlig aften. Tusind tak for 

det ;-)  

 

Vi vil gerne fra bestyrelsen side, sige tusind tak for kanon god Sognefest. Der var rigtig god opbakning 

hver dag. Det er bare så dejlig at se.  

En stor tak til alle, som har besøgt os i løbet af torsdag fredag eller lørdag. Uden jer går det jo ikke.  

En meget stor tak skal lyde til alle de frivillige vi har, som har hjulpet med at gøre klar og ryddet op, plus 

har hjulpet de forskellige dage. Uden jer blev vi jo aldrig færdige ; -) 

 

Håber vi ses til næste år igen, men også til nogle af de andre arrangementer der kommer fremad. Følg med 

i de opslag, der bliver lagt op på Facebook. 

 

Efterløns- og Pensionistforening har været på en fem dages tur til Rügen med Nilles Rejser.  
Da vi kun var 25 tilmeldte fra foreningen, havde vi Bingo Rejser til at køre os til Rødekro og derefter 

foregik rejsen med Nilles Rejser. 

Vi boede på hotel Rügen i Sassnitz på øen 

Rügen på et dejligt hotel med udsigt ud 

over Østersøen.  

Første dag var vi på byrundtur og så den 

gamle bydel, langs strandpromenaden og til 

den hyggelige lille fiskerihavn. Om 

eftermiddagen gik turen til Putgarten, hvor 

et traktortog bragte os ud til kap Arkona, 

Tysklands Nordkap. En enkelt af deltagerne 

vovede sig ned af den lange trappe, på eget 

ansvar, til stranden langt nede. På 

hjemvejen så vi en lille meget speciel kirke, 

Alten Kirken i Bobbin. 

Dagen efter kørte vi til Putbus ”Den hvide 

by”, hvor vi så de centrale pladser Circus, 

Markt og slotsparken. Vi kørte med 

damplokomotivet ”Rasender Roland” til 

Binz, Rügens mest mondæne badeby med 

en fantastisk lang og flot badebro. Senere 

kørte vi til Prora, hvor Hitler lod et af 

verdens største feriehoteller opføre. Det 

meste var nu meget forfaldent, og noget 

bliver brugt til Jugend Herberge. 

Den sidste dag sejltur på Østersøen i 1½ 

time langs de imponerende kridtklinter 

med klippefremspringet ”Kongestolen”. 

På trods af, at havet var forholdsvis roligt den dag, gyngede det meget og et par stykker blev søsyge. 

Derefter kørte vi over på fastlandet til den gamle hansestad Stralsund. Vi gik en byrundtur og så det gamle 

torv, rådhuset og Nicolaikirche. 

Det var en dejlig tur, vi havde fantastisk vejr og der er meget flot natur på Rügen. Vi hyggede os og nød 

det sociale samvær både i bussen og om aftenen. Tusind tak for en skøn tur.  
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Sct. Hans. 
Udpluk fra Facebook: 

# Fra bestyrelsen: Så kan vi kun med 

begejstring i stemmen sige, at en vellykket Sankt 

Hans aften er godt overstået. Der kom en hurtig 

byge ca. 18.30, men så gav det også det 

skønneste vejr bagefter.  

Vi mener der har været omkring 150 besøgende, 

det var jo helt fantastisk at se. Så Tusind tak til 

jer, der lagde vejen forbi Sankt Hans i 

Løgumgårde. Også en tak til vores bål taler, som 

var Peter Bruhn, forstander på Sine idræts 

efterskole.  

I aften takkede vi også de frivillige, som har lagt 

en del arbejde i vores pavillon, som er blevet 

rigtig flot. Tak for det. 

# Tusind tak for en hyggelig Sankt Hans aften ude hos jer. Dejligt at se så mange mennesker , der støtter 

jeres forening. 

# Tak for en god aften. I gør det godt, det var mega hyggeligt. 

# Tak for en super hyggelig aften og med dejligt vejr. 

 

Traktorringridning/dyst. 

 

Familiespejder. 

Spejdernes afdeling for familiespejder sluttede af 

til sommerferien med en sejltur på Brede Å. En 

fantastisk tur gennem vores smukke natur, der 

sluttede ved aluminiumsbroen i Løgumkloster, hvor vi indtog den medbragte madpakke. Vi håber at se jer 

alle igen efter sommerferien, når vi er klar til nye oplevelser. 
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Det sker 
 

 

Traktortræk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bustur til Ribe. 
13. september, kl. 14.20: Fra kirkepladsen kører vi med Bingo Rejser til Ribe.  Her vil en guide vise os 

rundt i Ribe i ca. 11⁄2 time. kl. 18.00 spiser vi på Restaurant Backhaus. Efter en hyggelig middag går vi 

kl. 20.00 med vægteren på hans rundgang i Ribe. 

Pris: 300 kr. for medlemmer af Efterløns- og Pensionistforeningen. Ikke medlemmer 350 kr. excl. 

drikkevarer.  

Tilmelding inden d. 4. september. 

 

Pakkebanko. 
D. 5. oktober kl. 14.00 Spiller Efterløns- og Pensionistforeningen pakkebanko. Hver deltager medbringer 

en pakke til 20/30 kr. Kort koster 5 kr. stykket og foreningen giver gratis kaffe.  

 

Nak og Æd. 
KFUM Spejderne i Nr. Løgum afholder Nak og Æd den 8. oktober 2016 for alle der 

er barske nok til dette. 

Arrangementet foregår ved spejderhytten Tohytt, Lemmosevej 8 i Nr. Løgum. Vi 

starter kl. 10.00 og slutter ca. 20.00. Som sagt så kan alle være med, og man vil blive 

delt i børn og voksne.  

For de voksne vil der bl.a. være partering og tilberedning af dagens nedlagte bytte på 

forskellige måder over bålet. Derudover er der indsamling af krydderurter, 

svedehytte, afkøling i Lobæk. 

For børnene vil der være halshugning, slagtning, bål og leg. 

Alle aktiviteter er udendørs uanset vejret. Så praktisk påklædning og husk badetøj  / håndklæde.  

Prisen er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. 

Tilmelding til:  Christian Lagoni på E-mail chr.lagoni@gmail.com tlf. 5116 0853 eller 

Senest 24/9.   Bo Hansen på E-mail bohansen51@gmail.com tlf. 5099 5713 

mailto:chr.lagoni@gmail.com
mailto:bohansen51@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.  

 

Juli: 

2.-9. Spejderne er på sommerlejr 

9. Traktortræk kl. 15.00 v/ skolen 

 

August: 

6. Traktorringridning v/ skolen 

10. 1. møde for spejdere og ulve 

12. 1. møde for bæverne 

25.  Basar i Missionshuset kl. 19.30 

 

September: 

8. Tur til Klægager v/Pensionistfore. 

8. Nak og æd v/ Spejderne 

13. Bustur til Ribe v/ Pensionistfore. 

22.  Høstfest i Missionshuset 

 

Oktober: 

  5. Pakkebanko v/ Pensionistfore. 

26. Møde om magnetterapi v/ Pensionistfore. 

28.  Spise sammen aften i Missionshuset kl. 18.30 

 

November: 

  3. Fællesspisning v/ Pensionistfore. 

7.+8.  Møderække i Missionshuset kl. 19.30 

19.  Papirindsamling v/ Spejderne 

25. Julefrokost v/ Pensionistfore. 

29. Adventskomsammen v/ Pensionistfore. 

 

December: 

1.  Adventsfest i Missionshuset 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres 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 slutningen af 

september måned. 

2017: 

Januar: 

12. Fællesspisning for hele sognet v/ Pensionistf. 

26. Foredrag v/ Pensionistfore. 

 

Februar: 

  8. Generalforsamling v/ Pensionistfore. 

 

Marts: 

  7. Bustur til Esbjerg v/ Pensionistfore. 

 

April: 

19. Besøg på Renbæk v/ Pensionistfore. 

 

Maj: 

17. Rundtur i Højer v/ Pensionistfore. 

18.-20. Sognefest 

29. 5 dages tur til Polen v/Pensionistforening 

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

