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I tårnets sydmur er indmuret en gravsten
Løgsted Kirke er fra ca. 1200. Tårnet er
dog først bygget omkring 1400. På tårnet
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”Løgstør”.

(nu nærmest udtørret), Sct. Hans kilden

Da er motivet et kors på stav, med buer på

opkaldt efter Johannes Døberen. Kilden er

højre side og trekanter på venstre side.

helt sikkert ældre end kirken. Det er

Buerne kan være en stiliseret udgave af
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Efter at have været tilknyttet firmaet
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