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NYHEDSBREV TIL LØGUMKLOSTER BORGERFORENING/LOKALRÅD FEBRUAR 2020 
 

Der er et behov for at Løgumkloster i højere grad taler med en stemme især i forhold til Tønder Kommune. 

Der er også behov for, at vi kan samle kræfterne om at koordinere og prioritere opbakningen til større 

projekter i Løgumkloster.  

 

Derfor blev det på sidste års generalforsamling besluttet, at Løgumkloster Borgerforening skulle omdannes 

til en paraplyorganisation for alle foreninger og borgere i byen og ikke mindst et talerør og forbindelse til 

kommunen. Derfor består bestyrelsen i Løgumkloster Borgerforening nu af 4 borgervalgte personer samt 5 

personer fra forskellige interesseområder. På generalforsamlingen den 28. marts 2019 blev følgende valgt til 

bestyrelsen som borgervalgte repræsentanter: 

 Søren Andersen 

 Leif Hansen 

 Linda Scholz 

 Kevin Petersen 

Kevin er nu flyttet fra byen, så hans post er vakant ind til dette års generalforsamling. 

 

Følgende blev valgt fra interesseområderne: 

 Jan Muus, Handels- og Håndværkerforeningen 

 Hans Chr. Hein, Institutionsområdet 

 Henning Christiansen, Klostermærken 

 Jørn Nørgaard, Frie skoler 

 Kira Ørbækker, Idrætsområdet  

Jan Muus er også flyttet fra byen, så hans plads er overtaget af Monica Drøhse. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Leif Hansen som formand, Søren Andersen som næstformand, Jan Muus 

som sekretær og Henning Christiansen som kasserer.    

På dette års generalforsamling, som afholdes torsdag den 26. marts kl. 19 på Central Hotel vil foreningen 

tage navneændring til Løgumkloster Lokalråd. 

Områdefornyelsen 

Områdefornyelsen, som i sin tid blev startet op af borgerforeningen, er nu næsten i mål. Der vil blive afholdt 

indvielse på projektet sidst i april måned. Der er stadig visse ting, som skal rettes til, hvilket vi har fat i 

kommunen for at få styr på. Bl.a. synes vi, at skiltning i byen har taget fuldstændig overhånd – det håber vi 

kan gøres anderledes og noget mindre opsigtsvækkende. 

Kommunikation 

En af de første ting, vi har taget fat på i den nye konstellation, er kommunikation internt, til jer medlemmer 

og borgere. Derfor er vi i samarbejde med Handels- og Håndværkerforeningen i gang med at lave en ny 

hjemmeside til Løgumkloster. I første omgang bliver alle medlemmer af Handels- og Håndværkerforeningen 

oprettet med links til deres egne hjemmesider, og bagefter kommer turen så til foreninger, turistattraktioner, 

institutioner og hvad der ellers kunne have interesse i at ligge på hjemmesiden. Siden som skal kunne tilgås 

med løgumkloster.dk, loegumkloster.dk eller 6240.dk forventes uploaded i slutningen af marts måned. Vi har 

også oprettet en facebookside, som bare hedder Løgumkloster, og hvor Linda Scholz ligger alle 

begivenheder og arrangementer op, som sker i Løgumkloster og omegn. Så hvis du eller din forening har 

arrangementer, som I gerne vil have lagt op, så kontakt Linda. 
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Kommende arrangementer 

Lokalrådet er med i flere arrangementer hen over året. Sidst i april vil områdefornyelsen i Markedsgade blive 

markeret. Søren Andersen fra Lokalrådet har sammen med et par hjælpere gjort meget på legepladsen nede 

ved Ungdomshuset, og han vil også lave nogle bænke til Markedsgade. 

Vi er i samarbejde med Landdistriktsudvalget ved at arrangere en event på pladsen ved fredsegen, hvor du 

kan komme med ideer til, hvad der skal være på pladsen.  

Genforeningen 2020 

Lokalrådet er også med i markeringen af genforeningen. Distriktsskolen og den tyske skole er gået sammen 

om et arrangement fredag den 5. juni – grundlovsdag – på Markedspladsen. Lokalrådet deltager i 

arrangementet sammen med flere andre foreninger. Vi har indledt et samarbejde med Ellum/Løgumgaarde 

Lokalråd, hvilket har betydet, at de har flyttet Sognefestens sodavandsdiskotek til Markedspladsen denne 

dag. Da det jo også er grundlovsdag, vil der også være grundlovstale ved Mette Bock denne dag. 

Sankt Hans 

Som det har været tilfældet de seneste to år, vil Lokalrådet også stå for et Sankt Hans arrangement på 

Slotsengen om aftenen den 23. juni. Og vi håber, at Klosterkoret og Efterskolen igen vil bidrage til dette 

arrangement.  

Sparke dæk 

Temaet for byfornyelsen har været Liv i Løgumkloster. Bent Jessen vil fra april til september i denne ånd 

starte et Sparkedæk arrangement op hver onsdag fra kl. 17.30 på Markedspladsen. Dette bakker Lokalrådet 

selvfølgelig også op om. 

Pulje til aktiviteter 

Lokalrådet har i forbindelse med Byfornyelsen fået stillet en pulje til rådighed, som kan bruges til 

arrangementer, aktiviteter m.v., som skaber Liv i Løgumkloster. Så hvis du eller din forening har nogle ideer 

til dette, så spørg endelig ind til disse midler hos Lokalrådets medlemmer.  

Mølledammen 

Efter lang tids venten og med midler fra byfornyelsen har kommunen nu fået lavet en undersøgelse af 

bundforholdene i Mølledammen. Det har vist sig, at aflejringerne holder sig under grænseværdierne, således 

at det burde være muligt at opgrave Mølledammen, uden at jorden skal deponeres. 

Lokalrådet med Linda Scholz som primus motor har lavet et lille udvalg, som nu ser på, hvordan vi kan få 

gjort Mølledammen og området omkring pænt igen, således at det første indtryk af byen, når folk kommer 

hertil, er præsentabelt. Dette skal gøres i samarbejde med forskellige natur- og handicapforeninger, så 

området genetableres med hensyn til både planter, dyr og mennesker.  

 

 

Bestyrelsen vil til stadighed drøfte, hvordan vi kan få sat Løgumkloster på dagsordenen både lokalt, men 

også i forhold til den kommune, vi er en del af. 

 

Støt arbejdet ved at forny dit medlemskab. Mød op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen. 
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