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Nyhedsbrev nr. 4 – December 2017. 

Siden sidst 
 

Sognefesten. 
 

Torsdag banko 

Så fik vi sparket sognefesten i gang 

med det traditionelle bankospil, hvor 

85-90 deltog. Tak for det fine 

fremmøde. 

Samtidig vil vi sige stor tak til alle de 

flotte sponsorerede gevinster 😄 

Festen fortsætter i morgen med 

sodavandsdiskotek fra kl 19. Hvor 

der er voksenbar ved siden af. Der 

kan købes slik, +-Chips slushice, grill 

pølser, pommes mm 😄 håber vi ses 

 

Fredag sodavandsdiskotek 

Så har vi endnu en dejlig aften afsluttet. Der har nok været omkring 140-

150 børn plus en masse voksne. Så der var gang i den over det hele, lige fra 

salg af pølser, pommes slik og meget andet godt 😄🎉Helt fantastisk at se 

så god en tilslutning. Tak for god musik. Tusind tak for det. Håber at se 

ligeså mange i morgen formiddag når der skal afholdes OL du kan nå det 

endnu 😁 

 

Lørdag 

Morgenmad arrangeret af cykelforeningen der har nok været omkring 100 til 

morgenmad. Der var enkelte boder og børnegården havde en stor fin tombola. 

Der blev afholdt OL hvor der blev dystet til den store guldmedalje 😄😄 

 

 

 

 

 

Så fik vi afholdt fællesspisning i teltet, hvor der var 218 

spisende gæster tilmeldte. Det er helt fantastisk at se den 

store opbakning. 

I år blev musikken leveret af Men with Manners .😁 

Vi vil hermed sige tak til alle dem der har besøgt os de 

sidste 3 dage. Der skal helt klart også lyde en stor tak til 

alle dem, der har været og hjælpe, lige fra klargøring, 

ryddet op, grillet pølser og lavet pommes, bagt kage, lavet sandwich og meget, meget mere 

 

 



Nyhedsbrev fra Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 
 

2 
 

Sankt Hans 

Så har vi endnu engang haft en vellykket aften, nemlig Sankt Hans. Trods vejret med regn, må vi sige tusind tak 

for det fine fremmøde 🎉 hvad vi sådan har kunnet tælle os frem til, har der nok været omkring 140-150 

besøgende. Rigtig flot. Der skal også lyde en stor tak til Stephanie Loose for en fin båltale 🎁🎁 tak til Mai-Britt 

fordi hun ville synge i mikrofon ved sangene alt i alt tak for en hyggelig aften. 

 

Traktortræk 
Igen i år blev der afholdt et godt traktortræk. Med en 

masse damp og røg....Vejret var med os hele dagen, så 

det var rigtig godt besøgt omkring 1000 -1200 

besøgende. 

Der var rigtig godt gang i både øl og madteltene. 

Madteltet måtte melde alt udsolgt til sidst. 

En stor tak til publikum og alle de frivillige, vi har i 

gang sådan en dag. Uden jer kan det ikke lykkes. Tak til 

Klaus for flagning med kran 😄😄 alt i alt en god dag. 

 

Traktorringridning 
Så fik vi igen i år afviklet vores årlige traktorringridning og 

havetraktortræk i sogneforeningen... 

Der var 53 kørere til traktorringridning, og 26 til havetraktortræk. 

Der var fine præmier til alle der kørte med, og pokaler til 

havetraktortræk. 

Tak til dem der deltog og til det publikum der var til stede, samt en stor 

tak til alle de frivillige der var godt beskæftiget 😁😁😁 

 

Høstfest 
Så fik vi afholdt vores sidste arrangement for i år, nemlig vores årlige høstfest. Det blev igen i år afholdt i 

Ellum forsamlingshus, sammen med Ellum ungdoms og idrætsforening. 

Vi var 62 der deltog, og vi havde en rigtig hyggelig aften med god mad og rigtig godt musik. Så tak til alle jer 

der valgte at tilbringe en hyggelig aften sammen med os 🎉🎉🎉 

 

 

Pakkebanko. 
Nr. Løgum Seniorer har 

spillet pakkebanko. Alle 

deltagerne havde hver 

medbragt en pakke, så det 

blev en rigtig hyg-gelig 

eftermiddag med mange 

gode gevinster. 
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Fællesspisning. 

Først i november havde Nr. Løgum Seniorer, Fællesspisning for hele Sognet. Menuen var stegt  flæsk med 

kartofler og persillesovs. Husk næste Fællesspisning er torsdag d. 11. januar kl. 18.00.  

 

Stolemotion. 

  
Nr. Løgum Seniorer har startet stolemotion op i Menighedslokalerne i Løgumgårde. Det er en rigtig god 

form for motion. Det foregår hver fredag fra kl. 10 til kl. 11. Nu lige er der juleferie, men det starter op 

igen fredag d. 5. januar og foregår i januar og februar måned. Alle er velkommen til at  deltage. 

 

Julefrokost for Nr. Løgum Seniorer.  

 

Nr. Løgum Seniorer har holdt julefrokost. Der var rigtig god mad fra Centralhotellet, som også havde 

sponsoreret kaffen og småkagerne. Citrondrengene spillede julemusik og senere på eftermiddagen, var det 

også mulig at få en dans til musikken. Foreningen sagde på den måde, en rigtig Glædelig Jul og et godt 

nytår, med tak for mange gode oplevelser i det gamle år, til medlemmerne. 
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Det sker 
 

Juletræer indsamles.   
Husk, at spejderne samle juletræer i Løgumgårde lørdag d. 6. januar fra kl 14. 

Information til dem, der ikke har haft besøg af spejdere, så koster det 20 kroner 

at få det hentet og som bindes i træet og stilles ved vejen.  

 

Messy Church:  
En fredag hver måned kan man opleve fælles spisning, lege, musik og en kort gudstjeneste.  

Messy Church er for børn, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.  

Drop in kl. 16.30 i Kirkens menighedslokaler, Nørregade 7. Afslutning ca. kl.  19.00 

Se datoerne i kelenderen. 

 

Kontakt  

Sognepræst Bent Oluf Damm, 7474 3343 

Kirkemedarbejder, Birte Møller, 2990 2409 

 

Nørre Løgum kirkes Juniorklub. 
Hvad?  Nr. Løgum Juniorklub er en del af kirkens børnearbejde i Nr. 

Løgum Sogn, og er som sådan med i Danmarks Folkekirkelige 

Søndagsskoler. 

Hvert år ved generalforsamlingen vælger vi 3 repræsentanter til 

børnerådet, som sammen med lederne laver halvårsprogram. 

 

Hvornår?  Vi mødes hver tirsdag 19.00 – 20.30. 4 gange om året har 

vi juniortræf, hvor vi begynder med at lave mad og spise sammen. 

Disse aftener er kl. 17.30- 20.30. 

 

Pris?  Det koster 75,- kr. at være med pr halvår. Denne pris dækker alle udgifter – f.eks. svømmebadet og 

fællesspisning. 

 

Ledere: 

Lars Birkmose: 24935686  

Bent Oluf Damm: 74743343 

Birte Møller: 29902409 

Cecilie Woetmann Petersen 

Camilla Fisher Enig 

Mia Nissen 

 

Datoer for møder: 

9. januar:  Banko 

16. januar:  Bibel- og spilleaften  

23. januar:  Kl. 17.30: Juniortræf med årsfest  

 og valg til børneråd  

30. januar:  Udklædningskonkurrence 

6. februar: Mørkeløb v. ung-lærere fra LME 

20. februar:  Bibel- og legeaften  

27. februar: Pige/drenge aften  

6. marts: Det gyldne minut 

13. marts:  Påskeløb 

20 marts:   Bibel- og spilleaften 

 

Juniorklubben er for dig der: 

 Går i 4. 5. 6. eller 7. klasse 

 Kan lide at have det sjovt med andre 

 Kan lide at lave forskellige aktiviteter 

 Gerne vil høre mere om, hvem Gud er 
 

3. april:  Velkommen til 3. klasse  

10. april: Bowling 

17. april:  Bibel og legeaften 

24. april: 17.30: Efterskole-elev for en aften 

1. maj: Den mørke bage-dyst 

8. maj: Snitte aften 

15. maj:   Cykeltur 

22. maj:  Bibel- og spilleaften 

29. maj:  17.30: Juniortræf 

5. juni:  Fri pga. Grundlovsdag 

12. juni:  Så er det slut for denne gang 

21. august:  Vi er klar igen – Fotoløb 
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Formiddagscafé  
Menighedslokalerne, Nr. Løgum præstegård, Nørregade 7. 

Deltagelse: 30,- kr. pr formiddag.  Rabat: Betal for alle 6 formiddage: 150,- kr. 

Øvrige oplysninger: Bent Oluf Damm, tlf. 7474 3343 

 

Tirsdag 23. januar kl 9.30  ” Med stetoskopet om halsen og evangeliet på hjertet i Manila”  

 Medicin-studerende, Anne Line Birkmose 

 

Tirsdag 20. februar kl 9.30  ”En fremmed kan blive min ven – store muligheder og udfordringer i mødet 

med nydanskere i sognet” 

 Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen vil fortælle om Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe

 Stift, og hvordan mange lokale kristne tager imod nydanskere i deres sogn  

 

Tirsdag 13. marts kl. 9.30  ”Glæden ved at se det andet menneske”  

 Café-leder på Café Parasollen, Haderslev, Lene Margaard Pedersen, Løgumkloster 

 

Tirsdag 17. april kl. 9.30  ”Fra bondedreng til præst.”  Mennesker jeg har mødt. 

 Henry Raabjerg, Agerskov 

 

Tirsdag 15. maj kl. 9.30  ”Ruth i krig” Et levende og medrivende foredrag om sine oplevelser som 

forstående og lyttende ”mor” for udsendte danske soldater i Irak, Libanon og Afganistan  

 Pædagog, diakon, soldaterhjemsleder mm. Ruth Brik Christensen, Herning 

 

Tirsdag 19. juni kl. 9.30  ”Fra bomber til Buller” 

 Krigsveteran, Michael Ransby fortæller om livet som udsendt, om hunden Buller og de spor  

 det har sat i hans liv 

 

Julehilsner 
 

 

Nr. Løgum og Ellum Lokalråd ønsker alle i lokalsamfundene en rigtig glædelig 

jul og et godt nytår.  
Tak for et godt samarbejde med alle foreninger i Fællesrådet og det arbejde 

som Hjemmesideudvalget/Nyhedsbrevet, Trafiksikkerhedsudvalget, Stiudvalget 

og Flagudvalget har ydet i årets løb. 

 

Spejderne vil hermed ønske alle en glædelig jul og alt godt i det nye år. Tak for 

opbakningen i årets løb. Tak for de store mængder papirvarer, der afleveres ved 

vore indsamlinger og i Avishytten på Nørregade. Den indtægt er virkelig noget, der betyder noget. 

 

En glædelig jul og et godt nytår ønskes af Løgumkloster 

Kanoudlejning. Det har været et år, hvor ikke mindre end 63 

forskellige selskaber har været ude at sejle på Brede Å. Det betyder, 

at mellem 500 og 700 personer har nydt den skønne natur. 

Løgumkloster Kanoudlejning – en aktivitet under spejderne i Nr. 

Løgum. 
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Nørre Løgum Sogneforening: 

Hej allesammen 🎉 

Så kan vi herfra sogneforeningen kun sige, at vi lige startede vores nye sæson op, med et brag af en 

fastelavnsfest. 🎉 

Tusind tak til de frivillige, som bla har bagt kage, hjulpet med opstilling, hjulpet med oprydning, samt 

hjulpet med salg af diverse i dag....også en tak til vores to dommer, som kom på hårdt arbejde 😀 

Også en stor tak til dem der har sponsoreret til slikposer, til  alle de flotte udklædte børn (Lars Petersen, 

Henning Christiansen, Hans Werner Holdt, Jan Andersen og Klaus Nissen) til sidst en stor tak til de flotte 

børn og deres forældre, der var 164 børn tilmeldt og næsten ligeså mange voksne. Så dejligt at se.  

Til sidst vil vi gerne fra bestyrelsen sige tak for et godt år og tak til alle dem som har ydet en frivillig 

indsats og ikke mindst en tak til alle der har støttet vores arrangementer i 2017. Håber vi ses igen i 2018.  

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og sundt nytår 🎄🎄⛄️⛄️🎉🎉 

 

 

Kalender for lokalrådets foreninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 

Januar: 

5. Stolemotion kl. 10.00 – 11.00 

6. Spejderne samler juletræer i Løgumgårde 

11. Fællesspisning kl. 18.00 for hele sognet 

18. Generalforsamling i Missionshuset kl. 19.30 

21. Pizzagudstjeneste kl. 16.30 

23. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

24. Foredrag i Konfirmandstuen 

29. Sogneforeningen holder generalforsamling 

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

 

Februar: 

2. Messy Church i Kirkens menighedslokaler 

7. Generalforsamling v/Nr. Løgum Seniorer 

8. Pakkefest i Missionshuset kl. 19.30 

11. Fastelavn i Klosterhallen kl. 14.00 

20. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

24. Papirindsamling fra kl. 9.00 

24. Kredsmøde i Missionshuset kl. 14 og 19.30 

25. Spejderne holder generalforsamling 

 

Marts: 

2. Messy Church i Kirkens menighedslokaler 

6. Møde i Missionshuset kl. 19.30 

7. Møde i Missionshuset kl. 19.30 

9. Møde i Missionshuset kl. 19.30 

13. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

17.-18. Spejderne har fælles gruppetur 

 

April: 

2. Løgumgårde Cykelforening starter op 

6. Messy Church i Kirkens menighedslokaler 

17. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

 

 

 

Maj: 

4. Messy Church i Kirkens menighedslokaler 

15. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

24.-26. Sognefest 

 

Juni: 

8. Messy Church i Kirkens menighedslokaler 

14. Møde i Missionshuset kl. 19.30 

16. Spejderne har papirindsamling fra kl. 9.00 

19. Formiddagskaffe kl. 9.30 i menighedslokalerne 

23. Sankt Hans 

 

Juli: 

14. Traktortræk 

 

August: 

4. Traktorringridning 
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Lokale links 
 

 

 

 

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. 

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 
 

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 

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
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/

