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Nyhedsbrev nr. 1 – Marts 2017. 

Siden sidst 
 

Referat fra Lokalrådets årsmøde. 
Nr. Løgum og Ellum Lokalråd har d. 1. marts 2017 holdt Årsmøde i Konfirmandstuen i Løgumgårde. 

 

Der blev orienteret om Lokalrådets arbejde i årets løb. 

Nr. Løgum Centralskole bruges til undervisning for ca. 100 uledsagede unge flygtninge. Indtil videre har 

Dansk Flygtningehjælp har lejet lokalerne til d. 31. december 2017.  

Lokalrådet står for affaldsindsamling i Løgumgårde. I år er affaldsindsamlingen d. 2. april kl. 11. på 

kirkepladsen. Ved sognefesten er rådets arbejde blevet præsenteret og der kunne deltages i en 

konkurrence. Der er flere arbejdende udvalg under Lokalrådet.  

  

Trafiksikkerhedsudvalget: Der ønskes stadig chikaner og nedsat hastighed på Enghavevej og nyt asfalt. 

Der gøres stadig opmærksom på at Lobæk/Landebyvej er meget smal og på grund af den megen trafik 

både af bilister og cyklister er den farlig at færdes på. Ellum ønsker stadig gadelys i Ellum bygade, 

Skansen og ved busstoppestedet. 

 

Et lille udvalg står for pasning af lysstandere ved indfaldsvejene til Løgumgårde. Der ønskes også 

lysstandere på omkørselsvejen ind til Løgumgårde. 

 

Stiudvalget broen over Lobæk ved Skovbrynet i Nr. Løgum blev indviet først på efteråret. Der var rigtig 

mange deltagere og folk var glade for den. Men det var en stakket frist. Nu har lodsejeren lukket skoven 

så broen ikke kan bruges. Så nu arbejder stiudvalget på at finde en ny rute og flytte broen.   

 

Hjemmesideudvalget udgiver et nyhedsbrev 4 gange om året. Marts, juni, september og december. 

Nyheder til nyhedsbrevet skal sendes til Jens K. Der er mulighed for at få nyhedsbrevet ved at gå ind på 

hjemmesiden og meld til på: www.loegumellum.infoland.dk. Vi har fra Landedistriktsudvalget fået 2 

Infoskærme. Den ene skal sidde i Konfirmandstuen og den anden arbejder vi på at finde et godt sted til..  

 

Flagudvalget hejser flaget på Vongshøj på flagdagene og om søndagen i maj, juni, juli og august måned.  

 

Der var orientering om hvad der arbejdes med i Landdistriktsudvalget. Udvalget behandler de ansøgninger 

der kommer fra Lokalområderne til forskellige projekter og er primus motor omkring hjemmeside og 

hvilke fonde der kan søges. 

Der har været en tur til Ærø for lokalrådene, for at få ny inspiration. Det var en stor succes. Nu arbejdes 

der med udvikling af Lokalområder i tønder Kommune. 

 

Heidi Martensen ønskede ikke genvalg i 

stedet blev Margrethe Konstmann valgt 

til lokalrådet for Nr. Løgum. Nu ser Nr. 

Løgum og Ellum Lokalråd sådan ud: 

Formand: Kirsten Damm  

Sekretær: Margrethe Konstmann   

Henrik Petersen repræsenterer Ellum 

som menigt medlem. 

 

Derefter gik deltagerne i dialog omkring 

lokalrådets fremtid og brug af 

hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook. 

 

http://www.loegumellum.infoland.dk/
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Gave fra brugsen i Løgumkloster. 
Super Brugsen, Løgumkloster har skænket 4266,00 kr. til 

julebelysning i Løgumgårde. 

Det er julebelysningsopsætnings holdet meget glade for. 

Hele Lokalsamfundet nyder den flotte julebelysning, og holdet 

hygger sig med op og nedtagning af lysene, og gør et stort arbejde 

for, at det ser godt ud. 

 

Succesfuld affaldsindsamling i Løgumgårde.  
Nr. Løgum og Ellum Lokalråd havde d. 2. april inviteret til affalds-

indsamling i Løgumgårde. 29 deltagere mødte op og indsamlede 32 

kg. affald. Det er en succes i sig selv, at der ikke var flere kg. 

Nærmere betegnet var noget af affaldet, 100 dåser uden pant, flere  

tomme flasker, cykel- og metalrester og en enlig gummistøvle. 

Hvad der ikke var så spændende, var en masse cigaretskod, 

fyrværkeri rester, fyldte hundeposer og en del løse hunde høm 

høm`er på gader og stræder. Så derfor kommer der en opfordring fra 

indsamlings-gruppen, om at passe på miljøet og huske at smide 

affaldet i hjemmenes affalds- og genbrugsbeholder og ikke i 

naturen. 

 

Det sker 
 

Løgumgårde Cykelforening 
- starter på en ny sæson mandag den 3. april kl. 19,00 fra Kirkepladsen.  

Lige som sidste år, laver vi 2 hold:  

* Hold 1 er for børn, uøvede og de, der i øvrigt kun vil cykle korte ture ud af lige  

   landevej for hyggens og motionens skyld 

* Hold 2 er for dem, der gerne vil udfordre sig selv med lidt længere ture, lidt op 

og ned af bakker og lidt på grus- og markveje. 

Kom og vær med – det er gratis at deltage, du skal bare komme med din cykel og en flaske vand, eller 

hvad du kunne tænke dig af forfriskning undervejs. 

 

Påskearrangement ved Tohytt. 
KFUM Spejderne i Nr. Løgum vil gerne invitere alle familier påskesøndag til  at 

komme ud til spejderhytten på Lemmosevej 8 for at lede efter påskeharen i skoven. 

Alle må være med, store som små. og til alle små børn bliver der udleveret 

påskegodter. 

Der vil også være kaffe og te på kanden til alle voksne, samt der vil være 

skumfiduser over bål. 

Kom forbi søndag den 16. april mellem 10:00 og 11:30. 

Det koster 20,-kr per barn, som skal have en slikpose. 

Senest tilmelding den 12.04.2017 på Sms: 26745994 

Mail: jennakramer@gmx.com  

                                   Eller på Facebook: Jenna Kramer 

 

Efterløns- og Pensionistforeningen skal i fængsel. 
19. april kl. 18.30: Fra kirkepladsen kører vi i egne biler og ser 

Statsfængslet Renbæk, Renbækvej 12.  (Højst 30 deltagere, så først til 

mølle princippet). 

Tilmelding inden d. 10. april. 
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Besøg i Højer 
17. maj, kl. 11.00: Fra kirkepladsen kører Efterløns- og 

Pensionistforeningen i egne biler til Højer, hvor vi spiser 

middag på Dinas Cafe, Æ Lamskind, Buen 4.  

Derefter kan Højer Mølle eller det ny renoverede vandtårn 

besøges.  

Kl. 14.30 besøger vi Fruens Vilje, Ved Gaden 3, ser hvad hun 

laver af lækkerier i chokolade og får ta` selv kaffe. 

Pris: 150 kr. Ikke medlemmer 200 kr. 

Tilmelding inden d. 8. maj. 

 

Nu skal du ud og nyde naturen 
Spejdernes kanoer er nu klar til at komme i vandet. Book en tur sammen med familie eller venner på 

hjemmesiden: www.tohytt.dk  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

 

 

 

 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres ved at skrive 

til nedenstående. Husk at give besked ved ny 

mailadresse. 

Det har nu 106 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. 

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: 

15. Møde i Missionshuset 

24. Papirindsamling v/ Spejderne 

Facebook: 

Ellum BMX klub 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

Foreninger under Ellum / Nr. Løgum Lokalråd: 

 Foreninger i Ellum 

 Missionshuset 

 Spejderne 

 Menighedsrådet 

 Efterløns- og Pensionistforeningen 

 Sogneforeningen 

 Løgum Børnegård 

 Løgumgård Cykelforening 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz9azfn4bTAhUFEJoKHY3TBKQQjRwIBw&url=http://www.vadehav.dk/da/oplev-vadehavet/med-guide-i-vadehavet/hoejer-moelle/&psig=AFQjCNEfHjQNANFmtb1kU8GfbEsy3xVC1g&ust=1491238794717052
http://www.tohytt.dk/
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
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