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Nyhedsbrev nr. 5 – December 2016. 

Siden sidst 
 

Pensionistforeningens banko. 
Her er lidt fra Nr. Løgum Efterløns- og Pensionist-

forenings pakkebanko. Hver deltager havde en pakke 

med som der blev spillet banko om. 

En sjov og hyggelig eftermiddag. 

 

Magnetfelt Terapi  
Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening har haft besøg af Lone Kjeldsen Hessellund fra  Bioteknik, 

underdyner med Pulserende Magnetfelt Terapi. Flere prøvede underdynerne. Det var en hyggelig 

eftermiddag. 

 

Fuld hus til Fællesspisning !!! 
Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening har holdt Fællesspisning for hele sognet. Der kom 60 deltagere, så 

der var fuld hus i Konfirmandstuen. Menuen stod på hjemmelavet oksekødssuppe med boller og ris, oksekød 

med kartofler, peberrodssovs og kaffe med hjemmebagte småkager. Det var Syng dansk dag, så aftenen sluttede 

med sange fra højskolesangbogen.  

Tak til Majken Dethlefsen, Ulla Hansen, Laila Holdt og Sigrid Christiansen for rigtig dejlig og veltillavet mad 

og til deltagerne for en rigtig god aften. 
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Julefrokost. 
Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening har holdt julefrokost på Centralhotellet. Med vældig lækkert 

mad, musik af Brøns Harmonika Trio og besøg af julemanden med mandelgaver. Det var en rigtig dejlig 

og jule-hyggelig eftermiddag. 

 

Jul i Løgumgårde 
Nu er julelysene blevet tændt i Løgumgårde. Der er kommet nye metal træer ved indkørslen til byen  fra 

Lobækvej. Det ser rigtig flot ud i hele byen. Tak for det til alle i julelys arbejdsgruppen. 

 

Genbrugsindsamling. 
Ved sidste indsamling samlede spejderne 8.420 kg aviser og blade. Mange tak for det. 

 

Det sker 
 
 

Fællesspisning for hele sognet.  
Det foregår i konfirmandstuen torsdag d. 12. januar. Mød op og få en god 

”unnen” og et hyggeligt samvær. Pris for voksne er 50 kr. og børn 25 kr.  

Hjælpere til madlavning modtages gerne.  

Tilmelding inden d. 9. januar. 

 

Foredrag om flugten under krigen. 
Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforening inviterer torsdag d. 26. 

januar kl. 14.00 i Konfirmandstuen til et foredrag ved Hans-Peter 

Tams. Han fortæller om sin 8 måneders flugt gennem Nazityskland 

med ansvar for sine 5 små søskende. Et spændende og rørende 

foredrag. Kaffen koster 25 kr. 

Tilmelding inden d. 16. januar. 

 

http://tdvcommunity.dk/wp-content/uploads/2014/12/Logo.jpg
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Generalforsamling i Efterløns- og Pensionistforeningen. 
Onsdag d. 8. februar inviterer Efterløns- og Pensionistforeningen til generalforsamling med banko. Det 

foregår i Konfirmandstuen kl. 14.00. 

 

Bustur til Esbjerg. 
Efterløns- og Pensionistforeningen inviterer til bustur. Fra Kirkepladsen kører vi med 

Bingo Rejser til Esbjerg. Vi spiser på Den Røde Okse og kører videre og ser SE – 

landets største elselskab. Efter rundvisningen får vi kaffe og småkager.  

Pris: 250 kr. Ikke medlemmer 300 kr. excl. drikkevarer. Tilmelding før d. 27. februar. 

 

Tilmelding til alle Efterløns- og Pensionistforeningens arrangementer foregår til Allan Jensen, 7474 5017 

eller Sigrid Christiansen, 7474 3646. 

 

Julehilsner 
 

 

Det har været en aktiv år for spejderne i Nr. Løgum. De har nydt 

samværet og de mange gode aktiviteter, og dermed udviklingen af 

den enkelte. 

Tak til alle, der på den ene eller anden måde har støttet foreningen. 

Det er utrolig godt at mærke støtten fra så mange sider – til fordel 

for børnene og de unge. 

Spejderne vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Sogneforeningen skriver på Facebook: 

Vi vil gerne fra bestyrelsen, ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi vil gerne sige tak for den 

store opbakning i det forgangne år og håber på ligeså mange gode timer i det nye år. 

 

 

Lokale links 
 

Hjemmesider: 

Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 

Ellum BMX Klub 

Ellum Forsamlingshus 

Ellum Rideklub 

Ellums hjemmeside 

Jan Drøhse Tømrer og Snedker 

Løgumkloster Kanoudlejning 

Markvejsvandringer 

Nr. Løgum Kirke 

Spejderne i Nr. Løgum 

Vongshøj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres ved at skrive 

til nedenstående. Husk at give besked ved ny 

mailadresse. 

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. 

Facebook: 

Ellum BMX klub 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhzYjuqY_RAhWFDywKHfBVDLcQjRwIBw&url=http://voddersogn.dk/aben-hus-med-sydenergi/&psig=AFQjCNGmi6Su4CDmIufNpm9GzwOD0DN1CA&ust=1482754703084543
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://nrloegum.gruppesite.dk/
http://loegumellum.infoland.dk/turist/vongshoj/
mailto:jka@tohytt.dk
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.  

 

 

 

 

 

Januar: 

  7. Spejderne henter juletræer i Løgumgårde 

12. Fællesspisning for hele sognet v/ Pensionistf. 

19. Generalforsamling i Missionshuset kl. 19.30 

26. Foredrag v/ Pensionistforeningen 

 

Februar: 

  5.  Generalforsamling hos spejderne 

  8. Generalforsamling v/ Pensionistforeningen 

  9. Pakkefest kl. 19.30 i Missionshuset 

 

Marts: 

  7. Bustur til Esbjerg v/ Pensionistforeningen 

10. Møde kl. 19.30 i Missionshuset 

18. Papirindsamling v/ Spejderne 

 

April: 

19. Besøg på Renbæk v/ Pensionistforeningen 

 

Maj: 

17. Rundtur i Højer v/ Pensionistforeningen 

18.-20. Sognefest 

29. 5 dages tur til Polen v/Pensionistforeningen 

 

Juni: 

24. Papirindsamling v/ Spejderne 

Foreninger under Ellum / Nr. Løgum Lokalråd: 

 Foreninger i Ellum 

 Missionshuset 

 Spejderne 

 Menighedsrådet 

 Efterløns- og Pensionistforeningen 

 Sogneforeningen 

 Løgum Børnegård 

 Løgumgård Cykelforening 


