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Løgumkloster 
Handels- og 

Håndværkerforening  
ønsker alle en rigtig 

god jul samt et godt og  
lykkebringende nytår

Vi ønsker alle en 
rigtig glædelig jul
og et godt nytår!

Som du vel sagtens har bemærket, hersker der stadigvæk

den mening i Tønder Kommune, at der skulle bestå

et spændt forhold mellem Iversen og Frandsen. Jeg vil

forsøge at tilbagevise disse harmelige og oprørende rygter og

i overensstemmelse med sandheden betro dig, at folk i Tønder Kommune van-

skeligt tror på Torben Ravns propagandaløgne om, at vi van-

drer en tung og skæbnesvanger fremtid i møde.

Tværtimod kan der spores en vis tilfredshed, for skønt

Iversen vil fuldstændigt berøve os vort mangeårige ønskede

samkvem med den øvrige del af DK, så vil vi dog ikke få en mindre

frihed og ret til at bestemme den lokale udvikling,

og vi får nu lettere forbindelse med den øvrige del af kommunen.

Tilmed opfører Iversens tilhængere sig mildest talt u-

påklageligt, idet de følger det, der efter god moral er

anstændigt, ja forholdet til de kvindelige politikere er ligefrem

gentlemanlike, blottet for enhver sædvanlig kønsdiskriminerende form

af sexistisk karakter.
Tilfredsheden viser sig i stigende kraft og initiativ.

Der har derfor også i den senere tid været en del større op-

muntringer af teknisk art, bl.a. snedige tidssvarende op-

råb, som dog endnu ikke har fået tilstrækkelig udbredelse.

Nyorienteringen vil selvsagt præge det politiske liv.

Det er derfor forståeligt, at Iversentilhængerne altid møder

velvilje, og løsgængerne der er på retur, må finde sig i

åbenlys modstand og frafald i kredse, der før stod dem nær.

Det hænger sikkert sammen med beundringen for Iversen.

Der findes vel ingen anden mand i hele Tønder Kommune, der er mere for-

gudet af forretningsfolk og andre tro tilhængere og i den grad

agtet af alle end Iversen, og man undser sig ikke for

at sige, at sejren i Agerskov skyldes hans geni og godhed mod besejrede og

i symbolsk lignelse ligefrem at karakterisere ham som selveste Sa-

lamon og vel i endnu højere grad som barmhjertig og samari-

tan. Det hører man straks, hver gang talen er om Iversen!

Folk i Tønder Kommune ved, at han vil føre os ind i en ny, lykkelig Kommune.

Vi fra den gamle Løgumkloster kommune er u-

beskrivelig optimistiske, og efter omstændighederne så langt

lykkeligere end nogen, og vi håber, at Frandsen må

få tålelige vilkår, når Iversen nu meget snart kan

gå ud af kommunalvalget med sejrens palmer i hænderne.

Er du Iversentilhænger, skal du læse hele teksten. Er du derimod Frandsen-

tilhænger, skal du læse fra linje 1 og derefter springe hver 2. linje over.   

Julemanden har modtaget nedenstående læserbrev:

Frandsen og Iversen for eller imod
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Digepostens første redaktør svingede 
taktstokken til 100 år på byens avis
Det undrede ikke, at det blev 
en tysker, som blev udvalgt 
til at fremstille og udgive en 
dansk avis umiddelbart efter 
genforeningen. Det blev Peter 
Bahnsen, der efter sin uddan-
nelse som musiker på Musik-
konservatoriet i Kiel kom til 
Løgumkloster og flyttede med 
sin hustru Margarethe ind i 
bygningen, hvor nu Den Jyske 
Sparekasse har til huse. Her 
startede han samtidig med 
sit musikalske virke et lille 
bogtrykkeri til fremstilling 
af småtryksager. Hans hold-
ning var absolut upartisk og 
han var i øvrigt vellidt og leder 
af både den danske og tyske 
sangforening, så det ganske 
naturligt blev ham, man en-
stemmigt valgte til at løfte 
opgaven at udgive en dansk 
avis i by og opland.
Det første nummer af avi  - 
sen udkom den 28. september 
1920. Avisen var på 2 sider – ét 
ark i A3 størrelse, med tryk på 
begge sider. Noget, man i sam-
menligning med nutidens væld 
af information og reklamer 
kun kan have et skuldertræk 
til overs for. Dengang var det 
dog noget af en sensation og 
den eneste form for nyheder, så 
næsten alle i by og opland holdt 
den. Oplaget var 500 ugentligt. 
Prisen var 50 øre pr. kvartal.

Straks i det første nummer 
kunne man se forskellige oplys-
ninger om f.eks. brevportoen, 
som var på 10 øre. Men så var 
brevet også ude hos modtage-
ren senest dagen efter.
Ja, det var andre tider den-
gang. På byens værtshuse var 
kaffe- og tepunsche en stor del 
af menuen og omsætningen. 
En københavner kom en dag 
ind på Hotel Royal og sagde: 
- Ih, nu kunne jeg godt tænke 
mig en god bøf. – Det kunne 
jeg også svarede restauratøren. 
Men i dag gir det kun hvid-
kålsuppe.
Bahnsen fik sammen med 
sin kone 18 børn, fortalte en 
bekendt engang. Medfølende 
sukkede tilhøreren: - Ih, dog. 
Den stakkels kone. Men da 
han hørte, at Bahnsens bror 
Wilhelm også havde 18 børn, 
udbrød han: Da vel ikke med 
den samme kone. – Nej, de 
havde da hver sin.
Løgumkloster Tidende kom 
avisen til at hedde de første 
par år. Der udkom i forvejen en 
tysk avis, som hed Lügumklo-
ster Zeitung, der dog efter 3 år 
måtte dreje nøglen om. Deref-
ter tog Peter Bahnsen navnet 
Løgumkloster Avis, og sådan 
blev det i mange år. Senere fik 
en del af oplaget navnet Bre-
debro Avis, der endnu senere 

blev til Digeposten. I begyndel-
se af 1930erne havde avisen 
stadig adresse, hvor nu Spa-
rekassen ligger. Svigersønnen 
Hans Brag blev forlovet med 
Peter Bahnsens datter Sophie. 
Hans Brag boede dengang i 
Sønderborg, og mange gange 
gik turen til Løgumkloster, 
men det var en hel dagsrejse 
med tog og rutebil. Det for-
tælles, at han engang lænede 
sig for langt ud ad vinduet, så 
hatten fløj af. Resolut sprang 
han af toget, hentede hatten og 
løb tilbage til toget. Af hensyn 
til tiden var han nødsaget til 
at overnatte i Løgumkloster, 
hvilket han nok ikke havde no-
get imod. Et gæsteværelse med 
4 andre var dog ikke helt, hvad 

man kunne forvente sig. Det 
blev en våd omgang. Taget var 
så utæt, at det regnede ned, og 
de måtte til stor morskab ligge 
med en paraply i sengen.
I 1950 overtog Sophie og 
Hans Brag avis og trykkeri 
og fik efter den tids forhold en 
tidsvarende virksomhed op at 
stå med nye maskiner. Senere 
kom Günther Brag til og drev 
virksomheden videre i 40 år. 
Sidste led blev Stefan Brag, 
som moderniserede og udvikle-
de Digeposten med flere sider.
Günther boede i Sønderborg 
sammen med sine forældre og 
kunne fortælle: -Ved Kloster 
Mærken var jeg hvert år på 
besøg hos mine bedsteforældre. 
Ved åbningen tog min bedste-

far mig ved hånden og trak 
mig op til æ Mærken.
Det skal lige nævnes, at Peter 
Bahnsen var meget påholden-
de. Det siges, at han kunne 
bage pandekager på højkant 
for at spare på fedtet..
Vi gjorde ophold oppe ved Post-
gården, hvor teltholder Bøgh 
fra Haderslev havde opstillet 
sin raketbane – en forlystelse, 
der nok i dag ville få folk til at 
trække på smilebåndet. Men 
dengang var det en sensati-
on, der næsten tog vejret fra 
mig. Min bedstefar bemærkede 
min beundring og hans følelser 
oversteg for et øjeblik hans på-
holdenhed. Resolut tog han sin 
portmonæe og kradsede 35 øre 
op, gav mig dem, og nu kunne 

jeg få en tur i raketbanen. Da 
jeg steg op på vidunderet stod 
selveste Bøgh der og sagde til 
mig: - Er det din bedstefar, du 
er sammen med? – Jo, det var 
det da. – Ham kender jeg. Så 
skal du ikke betale. Hop du 
bare ind.
Da jeg glad løb ned fra raket-
banen, råbte jeg: - Jeg skulle 
slet ikke betale, Opa.
Ja, ich weiss schon, sagde han 
og rakte hånden hen imod 
mig. - Hier, abliefern. Og så 
måtte jeg pænt aflevere de 35 
øre igen.
I Løgumkloster havde man i 
mange år et dommerkontor 
i slottet oppe ved kirken. Da 
var det en ung mand, ja man 
kan vel sige en dreng på kun 
14 år, som var tiltalt i en fa-
derskabssag. En ganske uhørt 
begivenhed, som satte sindene 
og sladderen i gang i det lille 
samfund.
Drengen stod sammen med sin 
mor foran dommeren. Da rev 
hun pludselig bukserne ned på 
ham, tog et fast greb om den 
lille mand forneden og råbte 
harmdirrende: - Mener den 
ærede dommer da virkelig, at 
sådan en lille dings kan være 
skyldig i en sådan ravage?
Da råbte drengen, så det run-
gede i retslokalet: - Slip, mor, 
slip. Eisen taff vi æ sach.Et stemningsbillede af Digepostens domicil i Mellemgade fotograferet i julen 1968.
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Vi ønsker alle en 
glædelig jul og et 
lykkebringende nytårlykkebringende nytår

Hedelykkevej 2, 6240 Løgumkloster
Telefon: 7474 3818
E-mail: post@d-ts.dk
www.d-ts.dk

Vi lægger vægt på godt samarbejde - det giver godt byggeri!

Vi ønsker alle 
en glædelig jul  

&  
et godt nytår

Male Teknik Møllegade 20, Løgumkloster

Vi udfører bl.a.: 

• Malerarbejde
•  Tagrens/ 

Maling
•  Alge- 

behandlinger
•  Facade- 

renovering

Dansk Male Teknik Møllegade 20, Løgumkloster

Vi udfører bl.a.: 

• Malerarbejde
•  Tagrens/ 

Maling
•  Alge- 

behandlinger
•  Facade- 

renovering

Dansk Male Teknik Møllegade 20, Løgumkloster

Vi udfører bl.a.: 

• Malerarbejde
•  Tagrens/ 

Maling
•  Alge- 

behandlinger
•  Facade- 

renovering

Dansk

Dansk Male Teknik ApS • Møllegade 20 • 6240 Løgumkloster • Tlf. 21 67 28 33
Mail: ian@danskmaleteknik.dk • www.danskmaleteknik.dk

Vi ønsker
alle en 

glædelig jul 
og et 

godt nytår

Vi udfører bl.a.:
• Malerarbejde
• Tagrens/ 
 maling
• Alge- 
 behandlinger
• Facade- 
 renovering
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     NY PEUGEOT 208 & 2008 SUV – EDITION:210
OPLEV ESSENSEN AF 210 ÅRS ERFARING

210 ÅR

J

U
B I L Æ U M

NÅR DU KØBER NY BIL

20% PÅ TILBEHØR

Skadet bil – hvad gør jeg?

Vi kan hjælpe med det hele
Hos AutoMester har vi adgang til alle tekniske specifikationer, så vi  
effektivt og præcist kan lokalisere skaden. Vi hjælper gerne med at 

 udfylde skades
 

anmeldelsen og sørger for at reparere skaden, så du 
 bevarer fabriksgarantien. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber 

 og stiller gratis lånebil til rådighed.

Klosterbiler
Tønder Landevej 27
6240 Løgumkloster
Tlf.: 7474 3728
klosterbiler.dk

Preview

www.klosterbiler.dk

God jul!
Hilsen alle os fra 
KlosterbilerTlf. 72451000
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Kartoffelsnak
I 1784 sidder en smed og to bagere på Møllekroen i  
Løgumkloster og drøfter byens begivenheder og verdens 
gang, da smeden spørger:  

”Er jeres kartofler kommet op”? 

”Sikke da noget sludder, at sige”, siger den ene bager.

”Efter tre dag kommer der da ingen kartofler op”. 

”Da er mine det” påstår smeden.  

”Jeg satte dem i forgårs”. 

Der kom stor protest og væddemål ved bordet. Og enden 
blev at de tre begav sig ud vest for byen. 

”Ganske rigtigt” erkendte den anden bager. 

Mange af de lagte kartofler var kommet op. Blæsten havde 
fejet sandet bort, så knoldene nu lå blottet på jorden.  

Ret skulle være ret og smedetampen vandt med glans.

Hos Hanne
ønsker alle en rigtig glædelig jul 
og et lykkebringende nytår
Kærlig hilsen 
Hanne I wish

Markedsgade 9 b+c - Løgumkloster
Tlf. 30 24 51 21

 Ja, der er forskel
Hvorfor findes der kun sne-
mænd og ikke snekvinder?
Fordi det kun er mænd der hel-
lere vil stå ude i sneen dag og 
nat, end høre på en kold sne-
kvinde indenfor.

★ 

Diagnosen duede ikke
En ældre mand kom ind på læ-
gehuset. Han havde fået dårlig 
hørelse. Lægen undersøgte ham 
grundigt og spurgte: 
”Ryger du?”
”Ja, en hel del.”
”Drikker du alkohol”?
”Ja, en hel spandfuld om dagen”?
”Hvad med damer”?
”Ja, ih da. Alt for meget”?
”Det må du holde op med”, sagde 
lægen.
”Holde op her op til Julen. Er 
du rigtig klog. Du kan da ellers 
tro nej. Bare for at kunne høre 
bedre”.
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SuperBrugsen Løgumkloster
Østergade 25 · 6240 Løgumkloster · Tlf. 74 74 39 35

Glædelig jul og godt nytår

Åbent hver dag kl. 8-20 Find os på
Facebook
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Datoforvirring
To blondiner stod og talte om 
julen.
Den ene blondine:  ”Det er 
snart jul igen”.
”Ih bare det ikke falder på en 
fredag. Jeg er så overtroisk”.
”Åh ja. Det er jeg også. Bare 
datoen ikke bliver den 13.”

★ 

Alt ordner sig
 ”Doktor, det er sket noget for-
færdelig,” sagde manden. ”Min 
kone har bidt mit ene øre af. 
Kan De gøre noget ved det?”
”Et øjeblik”, sagde lægen og 
slog op i sin journal, bladede 
lidt i den og svarede: ”Deres 
kone er på slankekur ser jeg, 
og der er kun 39 kalorier i et 
øre”. Så der skulle ikke være 
nogen fare. Det ordner sig.

★ 

Lidt om sexchikane
”Var du ikke forlovet med en 
julemand”?, spurgte Gertrud 
sin veninde. Jo, men han havde 
op til flere piger på skødet, og 
glemte fuldstændigt mig. End-
da Juleaften. Og så skred jeg.”

★ 

Som der dog klages
Den unge pige havde fået job-
bet som husholderske hos en 
præst, men efter en måneds 
tid sagde hun pladsen op.
Hvad er der galt, Er der no-
get, du er utilfreds med lille 
Emma?” spurgte præsten. 
”Ja, der hænger i en ramme 
udenfor døren: Herren kommer 
til dig hver dag, Men du har 
ikke været der en eneste gang”.
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Ring og bestil på 
T: 30 545 545 
Min. 10 kuverter. Kørsel Løgumkloster 50 kr. 
Udenfor Løgumkloster 50 kr. plus 5 kr. pr. km

Julefrokost 
2020
– haps, haps, haps...

Glædelig JUL
HO HO HO HOOOO....

CL Partyservice tilbyder 
i år to forskellige  
julemenuer og vores  
kendte Tapas med  
smagen af jul.

F.eks.

• Velkomstdrink
• Middag 3 retter
• Fri hvid/rødvin, dessertvin, 

øl og vand under middagen 
• Kaffe m/kransekage
• Natmad.
• Fri øl, vand og hvidvinsbowle

under dansen. 

Ovennævnte er kun en af 
mange muligheder.
Ring 74 77 53 53 
og vi sender omgående 
en brochure til Dem.

Vi glæder os til at høre fra Dem.

Bredgade 24 · Øster Højst
6240 Løgumkloster Tlf. 74 77 53 53

HOLD FESTEN PÅ

Vi tilbyder helaftensarrangementer
i smukt udsmykkede og hyggelige lokaler.

HUSK
også vor
Dinertransportable

Kr.

498,-
pr. couv.

Kr.

 545,-pr. couv.

Kom til 
Løgumkloster i julen 

og besøg
KLOSTERBAGERIET

INGEN JULEFROKOST UDEN 
Det originale 

Løgumkloster Rugbrød

VI HAR ALT I JULENS BAGVÆRK
JULEKLØBEN - KLEJNER - BERLINERE - 
HONNINGKAGER - SMÅKAGER OSV.

Markedsgade 3 - Løgumkloster - Tlf.: 74 74 35 51

74 78 90 90
Ribelandevej 57B
www.toenderbilsyn.dk

GlædeliG 
jul
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GENFORENINGEN MED DANMARK

Lensgreve Otto Diderich 
Schack opråb til de 
sønderjyske vælgere før 
afstemningen 1920

Den 10. januar træder freden efter 1. Verdenskrig endelig 
i kraft. Tyske embedsmænd må forlade Løgumkloster. 
Lensgreve Otto Diderich Schack bliver den øverste em-
bedsmand i Tønder amts landsdelsråd. Han udtaler i 
slutningen af januar følgende: 

”Sønderjyder! Nu er dagen der, vi vil hjem! Hvad slægtled 
har troet på, fædrene kæmpet og mødrene grædt for, håbet, 
der har båret vore sønner over krig og død, skal nu gå i 
opfyldelse. Man har givet os nøglen i hænde til den låste 
dør, mod hvilken vi har hamret i et halvt århundrede, men 
vi må selv lukke døren op! Ryk grænsepælene op, og flyt 
dem langt mod syd! Vi danske vil vedblive at være danske, 
og afstemningsdagen skal vidne derom for kommende 
slægter. I syd og i nord, i øst og vest i vor landsdel vil 
vi samles om det fælles mål, skal det lyde enigt som fra 
bror og søster: Vi vil hjem, hjem til Danmark!”

Anton var kun 18 år gammel, du han blev indkaldt som soldat 
i 1. Verdenskrig. Da han var dansk i sind, var han heldig, da 
han efter kun 7 måneder i skyttegravene i Frankrig blev taget 
til fange af englænderne. Han sad først i en fransk fangelejr, 
men blev snart sendt videre til Felthamlejren, der lå 5-6 km 
sydvest for London og tilbragte resten af krigen her. 

Danmark sørgede nemlig for sine sønderjyske soldater i den 
tyske krig. Der blev således oprettet fangelejre i England godt 
hjulpet på vej af sømandspræst L. A. Troensegård Hansen, i 
Frankrig af den franske professor i skandinaviske sprog ved 
Sorbonne, Paul Verrier, men i Rusland havde man ikke en 
mand i området. Det lykkedes alligevel med en kontakt til 
enkekejserinde Dagmar, Zar Nikolaj d. 2.s mor og datter af 
Kong Christian d. 9. af Danmark.

Sømandspræsten, L. A. Troensegård Hansen, Newcastle,  
sørgede i 1916 for, at der blev lavet en speciel afdeling i Feltham. 
Her samlede man alle sønderjyske krigsfanger, der i øvrigt 
var spredt i krigsfangelejre i hele Storbritannien.

Lejren gik under betegnelsen Entente Friendly (gensidig 
venlighed) og var en lejrafdeling for sønderjyder, tjekkere, 
polakker og fanger fra Elsass Lothringen, der lige som Søn-
derjylland i en periode har været tysk. Mod krigens slutning 
var der i Felthamlejren omkring 2000 fangere, hvoraf over 
300 var sønderjyske fanger.

Troensegård Hansen holdt, skønt han boede i Newcastle, hyppi-
ge gudstjenester på dansk i lejrens kapel. Fangerne fik lov til at 
dyrke deres hobbyer, havearbejde, gymnastik og korsang. Og til 
jul var der juletræ, gåsesteg og en lille pakke til hver af fangerne.  
Alligevel længtes alle naturligvis efter våbenstilstandsdagen, 
frigivelsen og hjemsendelsen til Danmark. 

Hjemrejsen er i en artikel i Jyske Vestkysten på 60-årsdagen i 
1979, beskrevet af en af fangerne, Vesti Madsen fra Høruphav:

Anton Marius Erichsen, 
landmand og savværks-
arbejder, født 9. apr. 1896 
i Ellum, Løgumkloster. 
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www.ritasmode.dk ✂

25% 
Jubilæums- RABAT

på en valgfri vare*

Klip ud og medbring 
denne kupon 

senest lørdag 12.12.20 
og vi giver

Jubilæum

*Maks. 1 kupon pr. kunde
Gælder ikke gavekort og 
tilbudsvarer.

25 års

Dansk Revision Tønder I/S
Registreret revisionsinteressentskab
Alexandrinevej 1 - DK-6270 Tønder
Telefon: 74 72 37 37 | Telefax: 74 72 37 57

toender@danskrevision.dk I www.danskrevision.dk

Glædelig jul og godt nytår

”Efter spændt forventning og en afskedstale af lejrens engelske 
kommandant, marcherede de første hold af 300 dansksindede 
krigsfanger til banegården i Feltham, syngende en synnejysk 
version af ’It’s a long way to Tipperary...  

Der er langt hjem til Sønderjylland, 

der er lang Vej at gå,

gennem fremmede Herrers Lande,

over Bølgerne de blå.

Men Tankerne flyver,

for dem er der kort

til vor Hjemstavn hist i Sønderjylland,

det Land, som er vort.

Kommandanten oberstløjtnant L.W. Johnson havde for-
inden bl.a. sagt, at vi ikke længere var krigsfanger, men 
frie slesvigere. Soldaterne, der ledsagede os, måtte ikke 
betragtes som vagtmandskab, da de var ubevæbnede. De 
skulle ledsage os til Hull, hvor der lå en dansk damper, 
som skulle sejle os til København.”

Da Anton kom hjem, fandt han hurtigt Maren, hjemme 
i Ellum, og efter 3 år blev de gift. 

De første år boede de hos hans forældre på Ellum Bygade 
2 (Restaurant Bondehuset). 

Herefter købte de et husmandssted i Landeby, som de drev 
frem til starten af 1940, hvor de flyttede til Klostergade 
9 i Løgumkloster. 
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FAR & SØN
L Ø G U M K L O S T E R

T L F.  74  74  31  41

Vi ønsker alle vore kunder en

Glædelig Jul

LILLEGADE 11 • 6270 TØNDER • TLF. 74743342

Vi ønsker alle læsere og annoncører 
en rigtig glædelig jul

og et godt og
lykkebringende nytår!

Godt nyt til nuvæ-
rende og kommende 
gangbesværede:
Hygge Jul er blevet 
bekendt med, at en 
kreds af borgere står 
i begreb med at stifte 
en køreskole for Gang-
besværede i Løgum-
kloster under navnet:  

Sinne Gassss

Alle kan blive medlem af den-
ne forening. Her er der mu-

lighed for at blive undervist i 
vedligeholdelse og kørsel med 
rollator. Efter en forskole i at 
begå sig med spadserestok 
og afsluttende eksamen i kø-
reskole for rollator udstedes 
et kørekort, der kan danne 
grundlag for en videregåen-
de uddannelse til at begå sig 
i trafikken i kørestol - med 
prædikat og ret til at bære 
titlen mesterkører og bære 
kasket med svederem hvert 
år i juli måned.

Interesserede kan tegne et 
medlemskab i den kommende 
forening ved at indlevere en 

andragende med navn, adres-
se, telefonnr. og eventuelle 
bemærkninger. 

Ansøgningen afleveres i Jule-
mandens Hytte på Markeds-
pladsen i december måned. 
Ved fornøden opbakning vil 
der blive indkaldt til en stif-
tende generalforsamling først 
i det nye år.

Vel mødt –  
Køreskolen SINNE GAS.

Idéen bag stiftelse af denne 
forening er at forebygge ulyk-
ker ved rollatorkørsel.

Sinne Gassss
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NAVN: _______________________

ADR.: ________________________

____________________________

BY: _________________________

TLF.: ________________________

ALDER: _______________________

FARVELÆG
TEGNINGEN

og læg den i postkassen
ved Julemanden hytte

senest den 22. december.
Vinderen får direkte besked.

FARVELÆG JULETEGNINGEN
og deltag i lodtrækningen om 

JULEGAVEKORT 
til Løgumkloster’s Aktivbutikker.

KONKURRENCE
for ALLE børn

M A L E
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CENTRAL HOTEL

Vi ønsker alle en glædelig jul

Markedsgade 15
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 50 52

SPIS SÅ 
MEGET DU 
HAR LYST

-    og der følger  
en snaps 

med i handlen...

Sildebord 
samt lun fiskefilet

5500

TIRSDAG DEN 22. DECEMBER

FRA KL. 1100-1500

Gør din julehandel 
i  Løgumkloster KOM IND TIL OSOG FÅ VARMEN

BILLETTER 

TIL SILDEBORD 

SÆLGES FRA 

1. DECEMBER 

TIL KR. 75,-

Dravedvej 8
6240 LøgumklosterTorben Jensen

M A S K I N S T A T I O N
T E L E F O N  7 4  7 4  4 3  2 4

Vi ønsker alle
en rigtig 

glædelig jul og 
et godt nytår

Glædelig jul
og godt nytår

Løgumkloster Friskole
Markedsgade 35
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 52 20
www.loegumklosterfriskole.dk

AFLYST
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Løgumkloster 
Handels- & Håndværkerforening 
ønsker alle en
RIGTIG GLÆDELIG
JUL

VELKOMMEN TIL HYGGEJUL
i den gamle klosterby

Alle børn opfordres til at 
tage deres narresut med og hænge 
den på julemandens sprællemand

  - til gengæld har han
EN LILLE GAVE

  som han bytter med!

Bamsebyt 
i Julehyt!

Lørdag 19. december 
kl. 11.00-12.00

Aldersgruppe: 0-9 år
Du kan bytte et stykke 

hjemmelavet julepynt med 
en dejlig bamse.

Fiskedam
Lørdag 5. december

Søndag 20. december
kl. 11.00-12.00

Kom og fisk en lille gave 
i julemandens fiskedam

Alder 0-9 år

Skiløb
Søndag 

13. december
kl. 11-13

Alle kan deltage

Tider for ponyvognen
Lørdag 5. december kl. 11-12
Lørdag 12. december kl. 11-13
Søndag 13. december kl. 11-13
Lørdag 19. december kl. 11-12
Søndag 20. december kl. 11-12

Maling  
af tallerkener

Lørdag 12. december
kl. 11-13

Alle kan deltage
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   Gør julehandlen i Løgumkloster
- byen med de gode parkeringsmuligheder

KOM TIL

EKSTRA-ÅBENT i december:
Lørdag 12.12 åbent .........til kl. 15
Søndag 13.12 åbent .........kl. 11-15
Lørdag 19.12 åbent .........til kl. 15
Søndag 20.12 åbent .........kl. 11-15
FØDEVAREBUTIKKER HAR ANDRE ÅBNINGSTIDER!

BUTIKKERNE
BUGNER

MED MASSER
AF

JULEGAVE-
IDÉER!

JULE SALG

JULEGAVEIDÉ:
Køb byens gavekort Hos Hanne 
Lingeri & Parfumeri. Det kan 
indløses hos alle vore medlemmer. 
Se dem på www.løgumkloster.dk

SE JULE-MANDENSGÅTIDER PÅwww.klostersjulemand.dkog

Julegave-
maskinen

Tirsdag 22. december
kl. 13.00-14.30

Trop op og se hvad
julemanden har

fundet på
Alder 0-10 år

Pga. Covid 19
er alle planlagte 

aktiviteter med forbehold 
for ændringer / aflysninger.

Følg løbende med på
facebook siden 

Løgumkloster Handels-
og Håndværker-

forening.

Julen
åbner lørdag 

den 28. 
november
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Enghavevej 71  6240 Løgumkloster  vikanda@vikanda.dk  www.vikanda.dk

VIKANDA
Vi ønsker alle
en rigtig 
glædelig jul 
og et godt nytår

ALT I DØRE & VINDUER

Ring altid 
for aftale 

på tlf. 
7930 6212








 ?
 



Elektroniske 

Frekvensvibrationer 





 

 r

 

 

Når du handler lokalt, 
gør du faktisk klimaet 

en tjeneste.
Det er nemlig sundere 
at hente varerne selv 

og mere fornuft i 
end at få det leveret 

f.eks. fra lande i Østen.

Godt råd til en kold tid
Jeg skal love for, at din mand 
er flittig, sagde Jytte, Han har 
hugget brænde hele weekend’en. 
Ja, det er fordi han altid bliver 
nærgående, når vi har week-
end, og jeg kan jo ikke give efter 
hver gang. Så kunne det jo gå 
ligesom sidste vinter. Da var vi 
ved at fryse ihjel.

★ 

Ubestrideligt
Læreren: - Kan nogen af jer 
nævne mig en væske, der ikke 
fryser til is?”
Lille frække Frederik rakte 
straks fingeren i vejret,
”Det var godt, lad os så høre:,” 
sagde læreren.
” Ja, kogende vand, sagde 
knægten.

★ 

Noget om søvnløse ætter
Hos lægen;
”Doktor, jeg kan ikke sove om 
natten!”
”Det skal vi have gjort noget ved.”
”Ja, gerne, men ikke for meget.”
”Hvad, hvorfor mener du det?”
”Jeg er nattevagt”.

★ 

Det gik ikke helt som det skulle
Mor skulle til møde i syklubben, 
og far skulle passe lille Dorte og 
få hende i seng. Da lille Dorte 
var blevet badet og tørret godt, 
sagde faderen: ”Der kan du se. 
Vi kan klare det hele selv. Vi 
kan sagtens undvære Mor, om 
det skulle være.”
”Åh, jeg ved nu snart ikke. Men 
Mor plejer altid at tage skoene 
af, inden jeg skal i bad”.

★ 

Om at være gartner
Den nye forstander på Løgum-
kloster Højskole er en omhyg-
gelig kvinde, der kort tid efter 
indflytningen købte tre træer 
– to æbletræer og et pæretræ til 
plantning ved Højskolen.
”Ih, det er da også underligt, så 
sandet jorden er her”, sagde hun 
medfølende efter plantningen, 
”Jeg har ondt af de stakkels 
bønder, der skal få noget til at 
gro her på egnen.”
Det fik en af de forbipasserende 
til at trække på smilebåndet: 
” Ja, alt har jo sin forklaring, 
men mon det ikke er fordi, det 
er børnene fra de sidste beboe-
res  sandkasse, du har plantet 
træerne i?”
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Løgumkloster 
var engang 
kendt for sine 
mange 
udskænknings-
steder

Seleklubben

Lige efter Løgumkloster har 
afsluttet de sidste afstem-
ningsfester i 1920, får vi 
trukket de danske regler om 
beværtningsvedtægter ned 
over hovedet. Byrådet får de 
36 beværtninger begrænset 
til 17, men en beværterved-
tægt fra indenrigsministeriet, 
som træder i kraft den 1. jan. 
1922 kræver, at der kun må 
være 1 beværtning for hver 
350 indbyggere. Dvs. 5 stk. i 
Løgumkloster. 

Byrådet prøver at begræn-
se antallet på de 17 ved at 
lave en lov, der siger, at be-
villingerne skal fornys efter 
10 år, og at beværtningerne 
efterhånden ved handel og 
dødsfald skal bringes ned på 
9. Det får byrådet godkendt 
i ministeriet efter ændring 
af fornyelse af bevillinger til 

hvert 5. år. Og så bevarer man 
de mange ’Mærkens bevær-
terbevillinger’ i marts, juni og 
august. Den gang var der Klo-
ster Mærken i marts og juni, 
og Bartholemæusmærken i 
august (Det vi i dag kalder 
Kloster Mærken)

Men, men, men hvad gør Klo-
sterborgerne så. Jo, de laver 
da bare en masse foreninger, 
klubber, læsegrupper, hvor 
man efter et kort møde disker 
op med fest, god mad og dans 
m.m.

Og sådan er der stadig mange 
foreninger, klubber, studie- og 
læsegrupper m.m. i Løgum-
kloster, hvor formålet mest er 
fest, mad og glade dage.       

På generalforsamlingen, som 
for det meste foregår i Har-
ley Davidson klubhuset på 
Hedevej, vælges der hvert år 
formand, næstformand, kas-
serer samt 1. Bødemester og 
2. Bødemester. Bødemestrene 
skal sørge for, at der gives bø-
der til hinanden samt øvrige 
medlemmer, når de er forsam-
let. Bøderne kan f.eks. være 
for sent fremmøde, forkerte 
bukser, krøllet skjorte mv. 
Hvis alle overholder reglerne, 
finder man nye. Al bødeforlæg 
afregnes i øl eller spiritus.

Ved sommerfesterne tager 
drengene bl.a. på kanotur, 
cykler på skinnecykler, kører 
gokart m.m. og ved familiefe-
sten, den ene gang om året er 
kone og børnene med.

Man bliver medlem ved at 
nogen kender nogen. Nye 

medlemmer skal bære røde 
seler, indtil de er godtaget i 
gruppen.

For at bevare venskabet i voksenalderen stif-
tede en gruppe drenge fra den gamle Løgum-
kloster kommune i 2004 en seleklub. Hvorfor 
Seleklub? Ja, det kan Henning Matzen og 
formand Dennis Tastesen egentlig ikke rigtigt 
svare på. 

Formålet er at man mødes 3 gange om året. 
Ved hvert fremmøde skal man være iført hvid 
skjorte, sorte seler, sorte strømper, sorte sko og 
sorte bukser (ikke cowboybukser). 
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Medlem af Danske Malermestre

Wilhelmsen Maler ønsker 
alle en glædelig jul

Vi ønsker alle i by og på land
en rigtig glædelig jul

samt et lykkebringende nytår

VOGNMAND

PEDER SCHMIDT
Industrivej 21 • 6240 Løgumkloster

Tlf. 74 74 49 00

Gode råd 
og synlig inspiration 

er helt gratis, 
og overskygger nemt 

en lille prisforskel.

Klosterhallen ønsker alle en rigtig glædelig jul

Klosterhallen 
Henvendelse: 74 74 33 21

H

VIS JULEN HAR VÆRET FOR »FED«?

Hold en aktiv jul i Klosterhallen

Ønsker man at

få sig rørt sammen

med familien 

eller vennerne 

kan der lejes:

• BADMINTON

• FODBOLDBANER
(store og små)

• KEGLEBANER

EKSTRA-ÅBENT i december:
Lørdag 12.12 åbent .........til kl. 15
Søndag 13.12 åbent .........kl. 11-15
Lørdag 19.12 åbent .........til kl. 15
Søndag 20.12 åbent .........kl. 11-15
FØDEVAREBUTIKKER HAR ANDRE ÅBNINGSTIDER!

Sikke noget
En hotelejer havde investeret i 
et nyt toilet, men det var ikke 
noget helt almindeligt. Det 
havde blandt andre betydeli-
ge nyheder den egenskab, at 
når man satte sig på brædtet, 
begyndte en højttaler at spille 
en kendt melodi.
Selveste borgmesteren var 
inverteret med til indvielsen 
og skulle ”tisse for”, Han kom 
dog lidt efter ud, frustreret og  
med uforrettet sag og måtte 
meddele: 

”Det duer ikke, dette her. Da 
jeg satte mig spillede den nati-
onalsangen, og jeg måtte rejse 
mig og tage mundbind på. Da 
den var færdig, satte jeg mig 
ned og kunne tage mundbiddet 
af. Men så gik den i gang med 
at spille igen.

★

Det gik godt
”Gik det godt for din søn til 
eksamen?
”Ih, ja, sensoren var så impo-
neret, at han bad ham komme  
igen næste år.”
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Alt støbe- og
murerarbejde

LØGUMKLOSTER
MURERFORRETNING
v/Svend Aage Larsen · Tlf. 30 66 33 05

udføres for både private og erhverv

• Reparationer
• Nybyg og tilbygning
•  Alle former for 

flisearbejde

•  Om- og nybygning
  af stalde
• Gulve 
• Plansilo

Glædelig jul 

og godt nytår

Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår

Løgumkloster Forsamlingshus
Vænget 28  - Tlf. 74 74 36 18

Velegnet til familiefester, lejrskole, møder og meget mere

Den glemsomme julemand
”Hvad ønsker du dig så til Jul,” 
spurgte julemanden på Mar-
kedspladsen den lille dreng,
”Vil det sige at du ikke har læst 
det brev, jeg har sendt dig?”

★ 

Sørget for forplejning
En ung mand havde taget et 
stykke smørrebrød med til ju-
legudstjenesten. Kirketjeneren 
havde set det og henvendte sig 
høfligt til manden; ”Jeg må gøre 
dig opmærksom på, at det ikke 
er en spiserestaurant, det her”.
”Jeg ved det. Det er derfor jeg 
har taget mad med” 

★ 

Forrygende julehandel
Julehandlen gik strygende, selv 
om købmanden var alene ”På 
skansen”, som man siger. Da 
han hen mod fyraften betjente 
den sidste kunde, sukkede han 

opgivende: ” De må undskylde 
mig, men jeg har stået helt ale-
ne med det hele. Min kone og 
min medhjælper ligger begge i 
sengen. Den ene med et bræk-
ket ben og min kone er heller 
ikke kommet ovenpå efter sin 
migræne”

★ 

Hørt i svømmebadet:
”Er De frisvømmer?”
”Nej, jeg har betalt entre”.

★ 

Det kunne blive farligt
”Din kone er netop holdt op 
med at ønske sig en minkpels 
til Jul”.
”Ja, du ved jo, hun ikke fylder 
så meget i landskabet. Hun er 
jo fra Thailand, og hun er ban-
ge for at nogen skulle finde på 
at aflive hende, når hun har 
pelsen på!”

★

Enghavevej 73, 6240 Løgumkloster, Tlf. 7474 5131

El-XpertenA/SEl-XpertenA/S

Glædelig jul
og godt nytår
Glædelig jul
og godt nytår

M: 24 23 38 16

Glædelig

www.lme.dk

/loegumklosterefterskole

/loegumklosterefterskole

/l-efterskole

ønsker alle en

JUL
GOD

HYGGE
SÆRLIG

VIRKELIG
GLÆDELIG
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’DET BRUNE NEISGAFF’
Den ene formand var Henrik 
Ludwig Hagensborg, skræd-
der i Østergade – først i form 
over middag og herefter klart-
tænkende og tolerant, som 
han beskriver sig selv i en 
af foreningens blade ’Snøk 
op’. Om den anden formand 
skriver samme Hagensborg, 
at Günther Brag er underfun-
dig og lun. Det første meni-
ge medlem var slagter, Hugo 
Möller. 

Ideen til ’Det brune Neisgaff’ 
fik H. L.Hagensborg på en tur 
til Østrig. Hagensborg smug-
lede dengang 10 dåser snus 
med hjem, og Günther Brag 
blev helt vild med snus. På 
foreningens første generalfor-
samling kom det i et morsomt 
indslag frem, at Günther 
Brag i flere år var gået fra 
den ene generalforening til 
den anden uden at blive valgt 
til en eneste bestyrelsespost. 
Derfor besluttede de 2 at lave 
en forening, hvor Hagensborg 
og Brag er formand på skift 
og valgt på livstid.

Af ”MEDLEMSTATUTTER 
for DE SNUSFORNUFTI-
GE”

Betegnelsen ’De snusfornuf-
tige’ står for medlemmer af 
landsforeningen DET BRU-
NE NEISGAFF, den har 
sæde i den dengang 800 årige 

sønderjyske by, Løgumklo-
ster. Danmarks fornemste og 
sydligste kultur- og kurby, 
byen med de 36 foreninger. 

Byen var ellers kendt for sine 
36 beværtninger, men post-
mester Christoffersen, fædre-
ne ophav til den kendte Frode 
Christoffersen, har kunnet 
tælle de 36 foreninger. Den 
ældste af disse foreninger 
var den dengang 165 årige ’Æ 
Mai’grand, den yngste, Klok-
kebrødrene og den mest van-
vittige – Det brune neisgaff.

Foreningen 10 paragraffer 
var følgende:

§1 Optagelse kan alle, der 
sætter pris på en god pris 
tobak, en tår for tørsten og 
hyggelig snak uden sladder.

§2 Medlemmerne har pligt 
til altid at kunne byde på en 
pris på venskabsvis, og må 
bøde en bod på en flaske godt 
øl, når vennen ej med en pris 
snus kan vederkvæges.

§3 Medlemmerne har pligt til 
at agitere for snusens udbre-
delse blandt såvel kvindfolk 
som mandfolk, og dermed 
for sund snusfornuftig be-
varelse.

§4 Medlemskabet er livs-
varigt, når kontingentet 15 
øre er indbetalt. Dette ind-

meldelseskontingent kan 
dog pristalsreguleres, når 
hovedbestyrelsen træffer 
bestemmelser om sådant. 
(Ved indmeldelser pr. brev 
skal foruden kontingent ved-
lægges porto for medlemsbe-
visets tilbagesendelse).

§5 Bestyrelsen (Hovedbe-
styrelsen) består af 2 mand, 
valgt på livstid og kan ikke 
styrtes af menneskeværk. I 
tilfælde af anden naturlig 
afgang, kan den resterende 
bestyrelse indsætte et ud-
valgt medlem.

§6 Formand og næstformand 
skifter post ½ månedlig, og 
er ved den konstituerede for-
samlings første møde vedta-
get som følger:

Fra den 1. til den 15. i måne-
den beklædes formandskabet 
af bogtrykker Günther Brag, 
Mellemgade 4, 6240 Løgum-
kloster.

Fra den 16. til den 30. i må-
neden beklædes formandska-
bet af skræddermester, H. 
L. Hagensborg, Lunden 32, 
6240 Løgumkloster. (Hvor 
måneden har 31 dage holdes 
sabbat.)

I omvendt rækkefølge beklæ-
des næstformandsposten.

Mandag den 24. sept. 1973 tog en lille forening i Løgumkloster sin 
begyndelse. Foreningen bestod den gang kun af 2 formænd samt ét 
menigt medlem. Foreningens formål var at lave en forening for alle, 
der satte pris på at få sig en god snus tobak. 

Fortsættes på side 30
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GLÆDELIG  JUL

G O D T  N Y T Å R
&

Løgumkloster
Plæneklipperservice

v/Bjarne Juhl • Tønder Landevej15 • 6240 Løgumkloster

21 46 47 02 
Åben efter aftale Følg os på facebook

Havetraktor Service op til 17,5 hk
KR. 950,-

Alm. Roter Klipper Service
KR: 500,- 

Glædelig jul 
og godt nytår

EKSTRA-ÅBENT i december:
Lørdag 12.12 åbent .........til kl. 15
Søndag 13.12 åbent .........kl. 11-15
Lørdag 19.12 åbent .........til kl. 15
Søndag 20.12 åbent .........kl. 11-15

FØDEVAREBUTIKKER 
HAR ANDRE 

ÅBNINGSTIDER

Jürgensen Tømrer -
Snedkerforretning

v/ Lars Jürgensen • Damhusvej 3 • 6240 Løgumkloster
Tlf 2067 3176 • mail@j-ts.dk • www.j-ts.dk

  Vi ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår

   Boligforeningen ønsker alle i by og land
   en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

www.labolig.dk

Vi ønsker alle 
en glædelig jul og et godt nytår

           V i ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår

Alexandrinevej 1, 6270 Tønder  •  Telefon 28 70 93 98
liso@nomia.dk  •  www.nomia.dk
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DSH-REVISION ApS
Leif Hansen 

registreret revisor, medlem af FSR – danske revisorer

REVISION APS • STOREGADE 17 • 6240 LØGUMKLOSTER
TLF. 74 33 40 40 • E-mail: leh@dsh.dkDSH

Glædelig jul og 
godt nytår ønskes af

Kom ind og se vores nye lokaler.

GODE RÅD er ikke altid dyre 

GODE RÅD
er ikke altid dyre

Glædelig jul
og godt nytår

ønskes af

Totalløsninger
indenfor alt byggeri

Bygmestervej 2 · Øster Højst · 6240 Løgumkloster
Telefon 74 77 50 24

sorensen-byg@mail.dk · www.sorensen-byg.dk
Tømrermester Bjarke Sørensen

21 69 15 45
Murermester Kenn Sørensen

21 72 77 58

Tønder Landevej 25 · 6240 Løgumkloster
Telefon 74 74 59 99

www.cent ra lvasker ie t .dk

Centralvaskeriet ønsker
alle kunder en glædelig julGlædelig jul

Tlf. 70 77 74 77

Bliv set af  
dine kunder  
på Facebook!
WESO hjælper dig med udvikling og 
drift af din profil på sociale medier.  
Se mere på vores hjemmeside. 

www.weso.dk

Storegade 17 1. sal, 6240 Løgumkloster
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Henvendelser til bestyrelsen, 
skal altid ske til formanden, 
hvorfor ovenstående datoer 
må overholdes.

§7 Det er medlemmernes 
pligt (se §2) altid at have en 
dåse snus (SNUFF el.lign.) 
med sig i lommen el. i ta-
sken, for egen velbefinden-
des skyld, samt for at kunne 
agitere for nydelsens udbre-
delse, og komme en snusfor-
nuftig ven eller veninde til 
hjælp.

§8 Alle medlemmer har ret 
til at tegne sig med bogstav-
forkortelsen: M. DbN. (Med-
lem Det brune Neisgaff) og 
som man gerne ser ved ind-
byrdes korrespondance.

§9 Medlemmer som er passi-
onerede snuser, og som går 
ivrigt og aktiv ind for udbre-
delsen af denne passioneret 

snusfornuftighed, tildeles 
titlen som cand. snuff.

§10 Ved konkurrencer, by-
mæssig og på landsplan, kan 
opnås titler som bymester, 
landels- eller landsmester, li-
gesom dr. og prof. titler kan 
opnås ved etdragsindsnus-
ning på henholdsvis 20 og 30 
cm længde.

De snusfornuftiges hilsen: 
Man hilser hinanden ved at 
føre tommelfingerens hån-
drod op mod næsen, som om 
man ville tage en snus. 

Et medlemskab giver dem 
følgende fordele:

Mulighed for lungekræft og 
hjertekarsygdomme.

Stressede mennesker mere 
fart.

Øger pulsslaget med 20 %.

Forøgelse af hårvæksten i 
næsen og dermed et mere 
personligt ansigt.

Fremmer kønsdriften.

Ret til at pille næse.

Det brune Neisgaff voksede 
sig hurtigt stor, meget stor. 
Snart var flere af de kendte i 
Løgumkloster med i forenin-
gen. Den bredte sig det første 
år op igennem Jylland, men 
når snart til Fyn og Sjælland 
og resten af Europa. 

Der foregik rigtig mange ak-
tiviteter i foreningen og de 2 
formænd måtte tidligt i for-
eningens historie og gentagne 
gange præcisere over for med-
lemmerne, at det for dem kun 
er en fritidsbeskæftigelse, at 
de begge havde et arbejde at 
passe ved siden af. 

Brag holdt godt styr på økono-
mien og ethvert overskud gik 
videre til velgørende formål 
bl.a. Røde kors. 

Snustobaksforeningens før-
ste medlemsblad ”Snøk–op” 
udkom allerede i marts 1974. 

Historisk spadseretur og ef-
terfølgende generalforsam-
ling d. 1. sept. 1974 på Ho-
tel Løgumkloster, hvor der 
deltog 200 medlemmer. Det 
samlede medlemstal var nu 
oppe på 1750. 

Spadsereturen startede på 
Markedspladsen, hvor borg-
mester, Peter Nissen bød 
velkommen til de over 200 
fremmødte. Først gik turen 
op forbi handelshuset til (snu-
stemplet) - de nybyggede of-
fentlige toiletter. Videre gik 
turen til en lade i Klosterga-
de, hvor Jens Rosendahl for-
talte, herefter Grædemuren i 
Mellemgade, hvor man kun-
ne få sig et ordentligt snøk 
på snusmaskinen for bare 1 
kr. Videre gik turen til lille 
Libbes hus i Markledgade, 
hvor Hagensborg berettede 
om Libbes liv og levned og 
herfra direkte til vandtår-
net, hvor Christian Schmidt 
havde forslag til tårnets an-
vendelse. Han forestillede sig 
et øl-tårn med direkte øl-led-
ning til brandstationen i det 
gamle elværk i Allégade. Her-
fra videre via Goliats hus i 
Vindmøllegade, til Møllegade, 

hvor Jørgen Hee Welling for-
talte om udskænkningsstedet 
’Drei Mädelhaus’. Turen slut-
tede på æ Made ved møllen. 

Medlemstallet var november 
74 på 2000 medlemmer og 
inden årsskiftet, steg det til 
knap det dobbelte.

Snusfestivalen 1975 blev af-
holdt den 8. marts i Kloster-
hallen. Festivalen startede 
kl. 19, hvor borgmester Peter 
M. Nissen bød velkommen 
til de 800 medlemmer, der 
var mødt op i brune klæder, 
brun som snus. Derudover 30 
fra pressen, både avis, radio 
og TV.

Menuen var sønderjysk brun-
kul, en sammenkogt ret be-
stående af hvidkål, flæsk og 
oksekød. Desserten var brun 
som chokoladebudding. Under 
og efter maden var der flere 
underholdende indslag. 

Bl.a. snuskonkurrencer for 
både mænd og kvinder. Præ-
mierne som bl.a. gik til Huggo 
Möller og Henning Hansen 
begge Løgumkloster var 
sponsoreret af Assens To-
baksfabrik. Der blev herefter 
snust og danset til kl. 2.

Da foreningen nedlægges var 
der mere end 18.000 medlem-
mer.

Hørt på Postgaarden
”Bare jeg havde opfundet mobil-
telefonen,” siger den ene af gæ-
sterne.
”Næsten alle render rundt med de 
små smarte telefoner.”
”Bare jeg havde opfundet barber-
maskinen,” sagde sidemanden. 
Cirka halvdelen af befolkningen 
barberer sig dagligt, undtagen 
Julemanden.
”Hvis bare jeg havde opfundet 
toiletpapiret. Så havde jeg ikke 
siddet her” svarede Erling  efter-
tænksomt.

★ 

Det var da en løsning
”Far, må jeg få en tromme i ju-
legave?”
”En tromme? Du kan ellers tro nej. 
Den larmer alt for meget.”
Ja, far.  Men jeg lover kun at slå 
på den, når du sover!”

★ 

Så kunne det da være nok
Markedsgæsten bestilte fadøl 
nummer 16 på Klosterkroen, og 
hver gang fik han et papunderlag 
til at stille glasset  på.
Ved det sidste glas snøvlede han 
dog: ”Dakk – den er fin med øllet, 
men jæ ka ikke ha’ flere kiks. 

★ 

Sæsonarbejder
”Har du boet her hele dit liv? ”  
spurgte den lille pige.
”Nej, kun et par måneder om 
vinteren”
”Hvad laver du så?”
”Jeg er julemand!”

★ 

Sådan er mænd
”I begyndelsen var han opmærk-
som, venlig og kærlig, men nu læg-
ger han knap mærke til min nye 
julekjole,” sagde pigen til sin ven-
inde. Veninden: ”Sådan er mænd. 
Når de ved, hvad der er i pakken, 
er de ligeglad med emballagen”.
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LØGUMGÅRDE
AUTO
6240 Løgumkloster - Tlf. 74 74 34 64 - www.lgauto.dk
ALT I REPARATIONER PÅ PERSON- OG VAREBILER

Vi ønsker alle vore kunder 
og forretningsforbindelser 

en glædelig jul 
og et godt nytår.

GOD JUL OG
GODT NYTÅR

T 7474 3301 • loegumkloster-refugium.dk
Følg os på Facebook og Instagram

Vi ønsker alle en 
rigtig glædelig jul 
og et lykkebringende 
nytår

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Industrivej 8 • 6240 Løgumkloster • ingemjohnsen@hotmail.com •www.ren-service.eu
Rengøring . Vinduespolering . Skoler . Institutioner . Kontorer . Industri . Butikker . Klinikker . Private hjem . Hjemmeservice . Ferieovervågning . Og meget mere

v/ Inge Marie Hemme

2183 0390 . 7474 5673
SERVICE

ONKKO

SE
AKTTTA

VICEREERVICEREER

Vi ønsker alle 
en glædelig jul 
og et godt nytår

- brug

bedstekvi
nde

ibranchen
!

Kloster Hypnose • Tlf. 42170402 • klosterhypnose.dk

Se mere på 
klosterhypnose.dk

ALLE ØNSKES EN
GLÆDELIG JUL OG
ET HELSEBRINGENDE 
NYTÅR
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Natur, Arrangementer, Praktisk info, 
Byens butikker og Erhverslivet
Få mere information ét sted!
Lokalrådet og Handels- & Håndværkerforeningen har i tæt 
samarbejde udviklet en webportal til 6240 Løgumkloster. 
Der vil løbende blive opdateret med aktuelle nyheder mm.

W W W . L O E G U M K L O S T E R . D K
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Det kunne blive farligt
”Har du hørt om vor ven 
August. Han fik et par vandski 
i julegave?”
”Næh?”
”Jo, han er godt træt af dem. 
Han render stadig rundt for at 
finde en sø med bakker på!”

★ 

En årsag
En mand fra Løgumkloster 
mødte op på skadestuen i 
Aabenraa.
”Jeg har smerter i det meste af 
kroppen,” sukkede han.
”Hvor har De haft det værst”, 
spurgte lægen.’

”Det var da vi kørte over 
bumsene ved de mange omkørs-
ler. Man bliver helt rundtosset.”

★ 

Musik giver ikke altid glæde
Den ældre kvinde gav koncert i 
kirken og indledte med en ræk-
ke sentimentale julesange, som 
fik en af tilhørerne til at græde, 
så tårerne trillede ned ad kin-
derne på hende.
”Synes De også, det var så 
smukt” spurgte sidemanden.
”Nej, bestemt ikke. Jeg er sang-
pædagog på Kirkemusikskolen.

★ 

EKSTRA-ÅBENT i december:
Lørdag 12.12 åbent .........til kl. 15
Søndag 13.12 åbent .........kl. 11-15
Lørdag 19.12 åbent .........til kl. 15
Søndag 20.12 åbent .........kl. 11-15

FØDEVAREBUTIKKER 
HAR ANDRE 

ÅBNINGSTIDER



35

Kørsel med:
Foderstoffer • Suge-blæsebil • Med kran • Med truck

Branderupvej 4 • 6240 Løgumkloster
Tlf.: 74 74 43 45 • lv.aps@mail.dk

Glædelig
jul

og godt
nytår

Kørsel med:
Foderstoffer • Suge-blæsebil • Med kran • Med truck

Småenge 10 • 6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 43 45 • mh@lvf.dk

Markedsgade 23 • 6240 Løgumkloster
Tlf. 74 75 11 19 • Fax 74 75 11 21 • E-mail: Kloster@bogpost.dk

Kig ind i butikken
Vi lagerfører Herrnhuter julestjerner 
i alle størrelser.

Lægeeksamineret fodplejer Linda Dam Havmøller · Storegade 8B · Løgumkloster
Tlf. 20 83 74 55 · www.klinikhimmelblaa.dk

Glædelig jul & godt nytår

Glædelig jul og godt nytår 
ønskes af

Holger Tygesen
Møbel- og Bygningssnedkeri / Værksted: Hedevej 23, 6240 Løgumkloster

v/ snedkermester
Carsten Tygesen
Lillegade 13, 6240 Løgumkloster

tlf. 74 74 44 44 • mobil 30 70 04 45 • e-mail: carsten.tygesen@mail.tdcadsl.dk
Åbningstider: tirsdag-fredag kl. 8.00-17.30 · lørdag kl. 8.00-12.00

www.kisbaek-slagteri.dk  •  Følg os på

 KISBÆK SLAGTERIginegårdsvej 3
kisbæk · 6240 løgumkloster

Tlf. 74 74 40 17

Glædelig jul og godt nytår

Øster Højst Autoværksted ApS
Bredgade 23, Ø. Højst
6240 Løgumkloster
Tlf. 7477 5131

Øster Højst Autoværksted ApS
Bredgade 23, Ø. Højst
6240 Løgumkloster
Tlf. 7477 5131

Vi ønsker alle en 
rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende nytår!

Hver gang du handler 
på  nettet bliver mange 
forældre kede af det.

Så bliver det nemlig endnu 
sværere at finde en 

praktikplads for de unge.

Det kunne ikke være ham
To søstre, der for år tilbage bo-
ede i Allegade havde alarmeret 
dyrlægen for at tilse deres kat. 
Den havde det ikke godt, sagde 
de. Da dyrlægen havde under-
søgt katten sagde han: ”Det er 
ikke så underligt. Katten er jo 
med killinger”.
”Det ka’it pass” sagde den ene 
søster. ”Æ kat kommer aldrig 
ud, og vi har ingen han kat her,” 
”Ja, men sådan er det,” sagde 
dyrlægen.
I det samme kom en stor hankat 
listende ind ad døren, og gik 
hen til sin kurv. ”Ih, der har vi 
jo synderen,” sagde dyrlægen.
”Ork ham”, sagde begge søstre-
ne i kor. ”Det er da bare mine 
kattes bror”. 

★ 

Et rimeligt ønske
 Sinne Peter havde købt sig et 
par nye træsko nede hos Tæ-
stensens Skotøjsbutik. Næste 
dag kom han igen med små 
bitte skridt.
”Hvad er der i vejen,” spurgte 
den venlige dame bag disken.
” Jo, æ will gern’ ha jen, med en 
længere snor imellem.

★ 

En ganske naturlig forklaring 
”Hvorfor er du så tyk om ma-
ven, mor”
” Det er fordi jeg har en baby 
derinde, som far har givet mig.”
Så løber den lille Lise ind til 
faderen og råber:
”Har du givet mor en baby?”
”Ja, det kan man vel godt sige. 
Troede du, det var julemanden.” 
” Nej, nej det var jo dig, far. Men 
hvorfor har mor så ædt den”.

★ 

Ja kvinder er overflødige
”De forbandede kvindfolk,” sag-
de lille Emil til Julemanden 
efter et skænderi med sin mor.
” Ja, ja, men hvem skal så repa-
rere dine bukser, hvis kvinder 
ikke fandtes?”
”Men så behøvede vi jo heller 
ingen bukser!”

★ 

Ingen er uundværlige
”Ja, chef, jeg er da glad for, at 
jeg kan blive her, selv om jeg 
går ned i  løn, sagde Niels Otto 
i slutningen af jobsamtalen. ” 
Jeg var næsten bange for, at jeg 
skulle erstattes af en computer.
Kære ven, smilede chefen. For 
at erstatte dig behøver vi bare 
en lille lommeregner.

★ 
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RIG PA TUR
Tønder Kommune ønsker

Glædelig jul og godt nytår

Løgumkloster 
Handels- & 
Håndværkerforening

ønsker alle

en glædelig jul 
og et godt og 
lykkebringende 
nytår!


