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Nyhedsbrev nr. 3 – Oktober 2017. 

Siden sidst 
 

Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforeningens fem dages tur til Rügen. 
 

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 

afverdens   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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Traktorringridning: Én af årets gode arrangementer, 

der tiltrækker rigtig mange mennesker. 

Sogneforeningens store telt er her blevet 

vasket og kørt i vinterhi. Tak for de gode 

arrangementer, den har været med i. 

Glimt fra Sogneforeningens FaceBook side. 

 
 

 

 

 

 

Nr. Løgum Seniorer. 
Nr. Løgum Seniorer har sammen med Hostrup 

Seniorer og Skærbæk Pensionist Forening stået i 

en bod for Sønderjyllands Kreds i Danske 

Seniorer og fortalt om organisationen på Tønder 

Kommunes Borgertræf i Tønder Hallerne. Mange 

senior-, efterløns- eller pensionistforeninger i 

Danmark er medlem af Danske Seniorer. Og får 

tilbud om aktiviteter, udflugter og arrangementer 

igennem aktivitetskalenderen i bladet som 

udgives 8 gange om året.  

 

 

 

Der udgives håndbogen ”Pensionist 

eller Efterlønner” en gang om året.  

Yderligere arbejder Danske Seniorer for 

lovændringer og forslag på ældre-

området, bl.a. afskaffelse af lægeattest 

ved fornyelse af kørekort, det aktive 

seniorliv, der er to højskoler i Tisvilde 

og Rude Strand, kultur-, rejser- og 

medlemstilbud og aktivitetskalender for 

hele landet.  

 

Nr. Løgum Seniorer har været på kør 

selv tur i september til Bredebro og et 

besøg på, Æ loft. En meget spændende 

udstilling om Ecco virksomheden gennem tiden, og derefter var der kaffebord på Cafe Sko.  
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I oktober gik turen til Kohberg Brød i 

Bolderslev.  

Først fik deltagerne lidt historie og så en 

rundtur på fabrikken. Der måtte ikke tages 

billeder på fabrikken, men fotografen 

snuppede et billede, da deltagerne skulle 

iklædes røde træsko, beskyttelsesdragter, 

hårnet og skægnet. En meget hyggelig og 

informativ formiddag. 

 

 

 

 

Det sker 
 

 

Pakkebanko. 
Onsdag d. 25. oktober kl. 14.00 holder Nr. Løgum Efterløns- og Pensionistforeningen pakkebanko i 

Menighedslokalet. Hver deltager medbringer en pakke til 20/30 kr. Kort koster 5 kr. stykket og foreningen 

giver kaffen. 

 

Familiespejder. 
Fredag d. 27. oktober kl. 16.30 holder spejderne møde for de 3 – 6. årige med 

søskende og forældre ved Tohytt, Lemmosevej 8. Der er nogle udendørs aktiviteter 

for hele familien, men målrettet de yngste. Centralt i møderne er, at vi altid har 

bål, får spændende oplevelser i naturen sammen med dine børn og får gode 

venskaber og sunde interesser, som ofte varer ved i mange år. 

Der er møde 1 gang om måneden, hvor der sluttes med aftensmad. 

 

Fællesspisning. 
Torsdag d. 2. november, kl. 18.00: Fællesspisning for hele sognet i Menighedslokalet. Mød op og få en 

god ”unnen” og et hyggeligt samvær. Pris for voksne 50 kr. og børn 25 kr. Hjælpere til madlavning 

modtages gerne ! 

Tilmelding inden d. 30. oktober, max. 60 deltagere. Det er Nr. Løgum Seniorer, der står for 

arrangementet. 

 

Julefrokost for Nr. Løgum Seniorer. 
Fredag d. 24. november, kl. 12.00 på Centralhotellet: Vi siger god jul til 

hinanden med en dejlig og hyggelig julefrokost, med underholdning af 

”Citrondrengene”. Pris 200 kr. ikke medlemmer 250 kr. excl. drikkevarer.  

Tilmelding inden d. 14. november. 

 

 

 

 

 
 

Tilmelding til Nyhedsbrevet gøres ved at skrive til nedenstående. 

Husk at give besked ved ny mailadresse. 

Det har nu 108 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. 

mailto:jka@tohytt.dk


Nyhedsbrev fra Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 
 

4 
 

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.  

 

 

 

 

 

Oktober: 

27. Oktoberfest v/Nr. Løgum Seniorer 

27. Familiespejder kl. 16.30 ved Tohytt 

27. Spis sammen kl. 18.30 i Missionshuset 

 

November: 

2. Fællesspisning i Konfirmandstuen 

24. Julefrokost for Nr. Løgum Seniorer 

25. Papirindsamling 

 

December: 

7. Adventsfest kl. 19.30 i Missionshuset 

 

2018. 

Januar: 

11. Fællesspisning for hele Sognet 

24. Foredrag i Konfirmandstuen 

31.-2. Højskoleophold v/Nr. Løgum Seniorer 

 

Februar: 

7. Generalforsamling v/Nr. Løgum Seniorer 

24. Papirindsamling 

25. Spejderne holder generalforsamling 

Facebook: 

Ellum BMX klub 

Nr. Løgum Sogneforening 

Spejderne 

Foreninger under Ellum / Nr. Løgum Lokalråd: 

 Foreninger i Ellum 

 Missionshuset 

 Spejderne 

 Menighedsrådet 

 Nr. Løgum Seniorer  

 Sogneforeningen 

 Løgum Børnegård 

 Løgumgård Cykelforening 

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/
https://www.facebook.com/Ellum-BMX-Klub-762129270497869/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1004882176205769/?fref=ts
https://www.facebook.com/NoerreLoegumGruppe

