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Siden sidst 

Markvejsvandring. 
Markvejsgruppen under By og Land – Vestslesvig har 

holdt markvejsvandring ved Gåsblok i Kløjing.  

Vi vandrede på markvejene ud den flotte natur i det helt 

åbne landskab, på toppen af Toftlund Bakkeø, med 

udsigt ned over Kløjing og Gåsblok enge.  

Johannes Hansen, Senior havde skrevet om gårdene og 

beboerne i Kløjing. Hans søn Johannes Hansen, Junior 

fortalte, under hele turen, ud fra hans fars beskrivelser 

om naturen, landbruget og de mennesker der boede der 

og små anekdoter om hans egen barndom og ungdom i 

området.  

De 100 deltagere nød turen, fortællingerne og 

landskabet.   

 

Nr. Løgum Seniorer har været på en 5 dages tur til Vinbyen Altenahr ved Mosel. 
Der var 29 deltagere, som rejste med Gislev Rejser 

og boede på det familiedrevne hotel Lang, med 

dansktalende vært. På hotellet var der restaurant, 

casino, spillemaskiner og indendørs svømmebassin 

på nabohotellet.  

Vi boede i den lille by Altenahr. Vi så byen og var 

på udflugt til middelalderbyen Ahrweiler, som 

havde velholdte huse med træudskæringer og 

gavlmalerier. Vi besøgte Tysklands ældste andels-

ejede vinkælder og smagte vinen til. Dagen efter en 

rundtur i den lille romantiske vinby Beilstein. Her 

sejlede vi på Mosel fra Beilstein og til Cochem og 

nød de stejle vinbjerge, der gled forbi. I Cochem så 

vi den gamle bydel og Mosel promenaden.  

 

På tredjedagen gik udflugten til Eifel-området ved 

Laacher-søen, et tidligere vulkanlandskab. Vi så 

Benediktinerklostret Maria Laach, hvor der var ca. 60 

munke, som drev restaurant, landbrug og gartneri, samt 

bådudlejning på søen. Under turen blev én af 

medlemmerne 80 år, og det blev fejret med 

fødselsdagssangen.  

Det var en fantastisk tur med en god chauffør, en dejlig 

rejseleder og megen hygge, grin og et dejligt fællesskab 

mellem alle deltagerne. 

 

Spejderne samlede store mængder aviser og blade. 
Vi ville takke alle som altid kommer og aflevere deres aviser i vores Avishytt. Dette er en stor hjælp for os, og 

gør det muligt, at spejderne kan komme på nogle spændende ture. Indsamlingen i juni gav den store mængde på 

7.820 kg aviser og blade. Tak for det. Næste indsamling er 27. oktober. 



Nyhedsbrev fra Ellum / Nr. Løgum Lokalråd 
 

Nyt fra KFUM Spejderne Nr. Løgum.      
KFUM Spejderne Nr. Løgum har i årets løb været meget aktive. Siden sommerferien har vi haft gang i små 

projekter. 

Vi startede med at have en stand til Klostermærken, hvor vi i år valgt at lave tip en 13. og en tegne 

konkurrence, samt at vi har solgt kaffe og kage. Desværre var vejret da ikke lige på vores side. 

Weekenden efter kunne man finde Nr. Løgum spejderne i Skærbæk til Stafet for Livet, hvor vi og KFUM 

spejderne fra Brøns havde vores spejderland, til underholdning for alle børn til Stafetten og dem som kom på 

besøg. 

Vi startede igen med vores møder, og lige nu har vi Familiespejder (3-6 år), Bæver(0.-2. klasse) og Ulve (3.-4. 

klasse). De møder den sidste fredag i måneden. Vi starter 16.30 med aktiviteter og slutter klokken 18.00, hvor 

vi så spiser aftensmad sammen, så man hurtig kan komme hjem til Disney Show.  

Alle er velkommen til at komme forbi og deltage.  

Følgende ny møder er planlagt:  

Fredag den 26.10 Vi har emnet Halloween 

Fredag den 30.11 Juleafslutning 

Det vurderes derefter, om der er mulighed for at holde møder i hver uge for 

Bævere og Ulve. 

Seniorspejderne holder møde hver onsdag kl. 18.30 – 20.30 

 

Det sidste ny er, at vi spejder fra Nr. Løgum har i samarbejde med Jem og Fix 

bygget en fin Blomsterkassebænk. Den kan man finde i Løgumgårde på parkeringspladsen foran kirken. 

Samarbejde gik ud på, at vi kom med en ide, hvad vi kunne tænke os at bygge og skrive de materialer op, som 

vi havde brug for. Alt materiale og blomster blev sponsoreret af Jem og Fix. 

Vi arrangerede en byggedag på Markedspladsen i Løgumkloster, hvor KFUM spejder Øster Højst også deltog. 

Her byggede vi to fine bænke, den ene til Løgumgårde og den anden til Øster Højst, og vi byggede også nogle 

fine fuglekasser.  

Det var en meget effektiv og hyggelig dag, med masser af kage og kaffe og byggeri. 

 

Nr. Løgum Seniorer i Friedrichstadt. 

  
Nr. Seniorer har været med Bingo Rejser på tur til Friedrichstadt. Vi havde Lau Nørregård med som guide hele 

dagen. Vi kørte over Rudbøl og ned gennem alle Kogene. Spiste middag i Friedrichstadt og var på 

kanalrundfart med dansktalende guide. Derefter kørte vi til Eider Sperrewerk, som er en kæmpestor sluse, der 

kan køres ind igennem. Dagen sluttede med kaffe i en gammel marskgård. En meget hyggelig, spændende og 

informativ tur. 

 

Enghavevej i Løgumgårde. 
Der er planlagt nyt asfalt og trafikhæmmende foranstaltninger på Enghavevej. I følge kommunen kommer der 

nyt asfalt på i efterår 2018 eller forår 2019. Når det er lagt, så arbejdes der videre med, om der er behov for 

trafikhæmmende foranstaltninger, og om det kan lade sig gøre? Det er der nogle eksperter, der skal se på. Vejen 

er ikke så bred, så det der eventuelt bliver besluttet skal være til mindst gene for beboerne. Lokalrådet og 

Trafiksikkerhedsudvalget bliver kontaktet, når der evt. der er forslag klar. 
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Nr. Løgum Seniorer har været på en 5 dages tur til Vinbyen Altenahr ved Mosel. 
Der var 29 deltagere, som rejste med Gislev Rejser og boede på 

det familiedrevne hotel Lang, med dansktalende vært. På hotellet 

var der restaurant, casino, spillemaskiner og indendørs 

svømmebassin på nabohotellet.  

Vi boede i den lille by Altenahr. Vi så byen og var på udflugt til 

middelalderbyen Ahrweiler, som havde velholdte huse med 

træudskæringer og gavlmalerier. Vi besøgte Tysklands ældste 

andelsejede vinkælder og smagte vinen til. Dagen efter var vi på 

en  rundtur i den 

lille romantiske 

vinby Beilstein. 

Her sejlede vi på 

Mosel fra Beilstein og til Cochem, og nød de stejle vinbjerge 

der gled forbi. I Cochem så vi den gamle bydel og Mosel 

promenaden. På tredjedagen gik udflugten til Eifel-området ved 

Laacher-søen, et tidligere vulkanlandskab. Vi så Benediktiner-

klostret Maria Laach, hvor der var ca. 60 munke, som drev 

restaurant, landbrug og gartneri, samt bådudlejning på søen. 

Under turen blev én af medlemmerne 80 år og det blev fejret 

med fødselsdagssangen. Det var en fantastisk tur med en god 

chauffør, en dejlig rejseleder og megen hygge, grin og et dejligt 

fællesskab mellem alle deltagerne. 

 

 

Det sker 

Jubilæum hos Seniorerne.  
Fredag d. 5. oktober, kl. 12.00: Nr. Løgum Seniorer holder 70 års jubilæum på 

Centralhotellet i Løgumkloster. Vi håber, at se rigtig mange af medlemmerne. Vi får en 

dejlig middag og hygger os sammen med musik fra H. C. Eichner. Pris: 200 kr., ikke 

medlemmer 250 kr. Tilmelding inden d. 24. september. 

 

Nr. Løgum Seniorer besøger Kartoffelmelsfabrikken. 
Onsdag d. 9. oktober, kl. 13.30 fra kirkepladsen, kør selv tur til Andels-kartoffelmels 

fabrikken, AKS, Koldingvej 3, 6520 Toftlund. Vi ser en film om fabrikken, får kaffe og kage. 

Derefter rundtur på fabrikken. Husk udendørs tøj/fodtøj, ingen smykker. Deltagerne skal være 

godt gående, da der er mange trapper. Pris: 50 kr., ikke medlemmer 100 kr. Max 45 deltagere. 

Tilmelding inden d. 1. oktober. 

 

Stolemotion. 
- i Menighedslokalet, opstart fredag d. 12. oktober, derefter fredage i oktober, november, januar 

og februar. Undtagen d. 2-11, 11-1, 1-2. Ved Nr. Løgum Seniorer 

 

Pakkebanko. 
Onsdag d. 24. oktober kl. 14.00 i Menighedslokalet spiller Nr. Løgum Seniorer 

pakkebanko. Hver deltager medbringer en pakke til 20/30 kr. Kort koster 5 kr. stykket, 

og foreningen giver kaffen. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwies8zrqY3bAhWFCpoKHRz3DHgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.syngenta.dk/kartoffel&psig=AOvVaw3HxdQScYo3m_aTsdKjL8Yz&ust=1526666351443798
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb_sTw-NbdAhXDbFAKHZ7zDRoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.123hjemmeside.dk/aktiveseniorergoerlev/2300302&psig=AOvVaw13K91FrVP4xlnl8u0eh8zy&ust=1537991998001341
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnvdfH-dbdAhUObVAKHXKcAxgQjRx6BAgBEAU&url=https://skraeppebladet.dk/blad/2012-08/kommentaren/de-mange-runde-fodselsdage/&psig=AOvVaw1oVO0b9mZvZ-QIGVHF9usA&ust=1537992188800479
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimweeY-tbdAhUQb1AKHT1sBAYQjRx6BAgBEAU&url=https://deal.dk/d/19525:odense-bingo-banko-4&psig=AOvVaw3a2o-e7T5E9h987euNgFjY&ust=1537992336522826
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Fællesspisning for alle. 
Torsdag d. 1. 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! Arrangør er Nr. Løgum Seniorer. 

Tilmelding inden d. 29. oktober, max. 60 deltagere. 

 

Julefrokost. 
Fredag d. 23. november, kl. 12.00 på Centralhotellet: Vi siger god jul til 

hinanden, med en dejlig og hyggelig  julefrokost, med underholdning af ”Kun 

for sjov”. Pris 200 kr. for medlemmer af Nr. Løgum Seniorer - ikke medlemmer 

250 kr. excl. drikkevarer. Tilmelding inden d. 14. november. 

 

Foredrag. 
Onsdag d. 9. januar kl. 14.00 i Menighedslokalet: Foredrag ved Birthe Wilke om hendes spændende liv. Pris: 

incl. foredrag, kaffe og kage 50 kr. Ved Nr. Løgum Seniorer. 

 

Fællesspisning for alle. 
Torsdag d. 24. januar, 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! Arrangør er Nr. Løgum Seniorer. 

Tilmelding inden d. 21. januar. Max. 60 deltagere. 

 

Tilmeldinger til alle Nr. Løgum Seniorers ture og arrangementer sker til enten Allan Jensen: 7474 5017 eller 

Sigrid Christiansen: 7474 3646 / 2033 6546. 

 

 

 

Kommende arrangementer: 

Oktober: 

5. Nr. Løgum Seniorer holder jubilæum 

9. Nr. Løgum Seniorer besøger Kartoffelmelsfabrikken 

12. Opstart af stolemotion /Nr. Løgum Seniorer 

18. Førstehjælpskursus - genopfriskning 

27.  Spejderne samler aviser og blade fra kl. 9 

 

November: 

1. Fællesspisning i Konfirmandstuen 

23. Nr. Løgum Seniorer: Julefrokost 

28. Førstehjælpskursus 

 

December: 

1. Spejderne omdeler juledekorationer 

4. Adventskomsammen i Konfirmandstuen 

 

2019. 

Januar: 

9. Foredrag v/ Nr. Løgum Seniorer 

24. Fællesspisning i Konfirmandstuen 

 

 


