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Støt ”Set & Sket” sponsorerne - 
De støtter os 

 

Se fotos af vores sponsorer i bladet 
 

For rømmeser og andet godtfolkFor rømmeser og andet godtfolkFor rømmeser og andet godtfolkFor rømmeser og andet godtfolk    

SET OG SKET 
PÅ RØMØ 

 
 

 
Nyheder * Aktivitetskalender * Foreninger 

Samfund * Indsigt * Temaer * Lokalstof * Omegn 
 

August udgaven  -  04 
 

Årgang 20  -  August 2021 

 

Læs også Set & Sket på www.romo6792.dk 
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Rømø Lokalråd - for Rømmeser og andet godtfolk 

Bliv sponsor - og støt Rømø Lokalråds arbejde 
Ønsker din virksomhed eller forening at blive sponsor ? Så kontakt vores kasserer:  
Niels Hobolt, Lyngvejen 7, Tlf. 31218700, Mail: nielshobolt@hotmail.com for nærmere aftale:  
Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000,00 pr. år og frivillige foreninger for kr. 500,00 
pr. år.  I prisen er inkluderet et billede/logo med telefonnummer samt en omtale i bladet og på 
www.rømø6792.dk / www.romo6792.dk. Rømø Lokalråd takker  alle sponsorer, som støtter  
foreningens arbejde. 

STØT SET & SKET’s SPONSORER, DE STØTTER OS… 

Rømø Cykler og Legetøj 88 93 50 40 

Rømø Havn  tlf. 74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  tlf. 74 75 52 00 

Kutteren HV 35 ”Cicilie” 

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky Tlf. 88 93 51 52 

Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00 

Havneby Kro   74 75 75 35 
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Lokalrådet håber alle har enLokalrådet håber alle har enLokalrådet håber alle har enLokalrådet håber alle har en    

God Sommer God Sommer God Sommer God Sommer     

 

Hyggelig og velbesøgt Sankt Hans 

Årets Sankt Hans fest ved spejderhytten blev en 
stor succes. Vejret var med os, og der var ca. 
400 deltagere, der havde en hyggelig aften.(det 
er vist ny rekord). Tak til alle, der gjorde arran-
gementet muligt: Årets båltaler, Palle Gravers-
gaard, Gunnar Graff for lån af forstærkeranlæg, 

Torben Wollesen for lån af telt,  

 
Rømø Frivillige Brandværn, der sørgede for 
brandsikkerheden, alle giverne til tombolaen, 
alle de frivillige hjælpere og selvfølgelig til 
publikum for fremmøde. 

Regnskabet er endnu ikke gjort endeligt op, 
men der bliver et meget pænt tilskud til arran-
gørernes arbejde. Endnu en gang tak til alle! 

Mange hilsner fra 
Rømø Spejderhytte og Rømø U.I.F. 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Nationalmuseets Kommandørgaard 
tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 
Tlf. 74 75 51 36 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Generalforsamling og jubilæum 
 
Rømø Lokalhistorisk Forening 
afholder generalforsamling i telt på  
Vestervej 9A, Toftum 
Lørdag d. 11. 9. 2021 kl. 15:00 
Dagsorden i henhold til vedtægter. 
Efter generalforsamlingen er der 
Stand-up show ”Sønderjysk humor- 
osse for danskere” ved Sven-Erik Ravn. 
 
Søndag d. 12.9.2021 kl. 10:00-15:00 
markeres foreningens 25-års jubilæum, 
et år forsinket på grund af corona, 
med en reception og udstilling om  
afstemningen i 1920 og genforeningen. 
Alle er velkomne på Vestervej 9A, Toftum. 
 

Trafikplan for Rømø 

Tønder Kommune har fornylig haft en trafikplan 
for Rømø i høring. Der har været en længere ar-
tikel i Tønder Ugeavis d. 30. juni, så vi vil ikke 

skrive så meget her. Blot at vi i Rømø Lokalråd 
har indgivet høringssvar: Vi mener, at der er rig-
tig mange gode tiltag i planen, men også nogle 
ting, vi er uenige i. Det har vi selvfølgelig skre-
vet i vores høringssvar. Nogle få af disse ting er 
herefter ændret eller taget op til overvejelse / 
undersøgelse. Herefter blev trafikplanen endelig 
vedtaget på Kommunalbestyrelses-mødet d. 30. 
juni. Hele trafikplanen + høringssvar kan ses i 
dette link    (pkt 12): https://www.toender.dk/
demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-
referater/kommunalbestyrelsen/2021-06-30-19-
00-5451/ 

 

Bibliotek i Medborgerhuset 

Bibliotek med selvbetjening er i princippet fort-
sat åbent, når der er aktiviteter. Og altid tirsdage 
kl. 19 - 20. Vi har fået en hel del bøger i løbet af 
sommeren. 
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Rømø Musikfestival 
i telt i skolegården, Engvej 5, Havneby 

Lørdag d. 31. juli kl. 19-21 : NYT: Vi starter 
blidt ud med fællessangsaften i teltet. Vi synger 
gode (mest) danske sange, bl.a. fra Højskole-
sangbogen, men også en del andre. Hvis du har 
en god sang, så tag den med i ca. 30 eksempla-
rer. Vi håber / forventer at blive ca. 20-40 per-
soner.  

Øl, vin, vand samt kaffe og hjemmebagt kring-
le kan købes. Fri entré. 

N.B. Aht. planlægning er tilmelding til denne 
aften nødvendig til Bodil Thye. Mail: BodilT-
hye@gmail.com. Tlf. 42312074 senest fre. d. 
30. juli kl. 18. 

Søndag d. 1. aug. kl. 13 - ca 21: RØMØ MU-
SIKFESTIVAL: 

Flg. bands kommer og spiller: 

N.B. Vi har de seneste uger fået 2 afbud, men 
har været heldige at have fået gode erstatnin-
ger: 

* Europa-trioen 

* Leif Band 

* Stjernetrioen 

* Michael Korup 

* Court House Band 

 

Øl, vin, vand og pøl-
ser kan købes. Desuden vil der i år også være 
tombola med rigtig gode præmier sponsoreret 
af lokale erhvervsdrivende fra Rømø og Skær-
bæk.  Tak for det og også tak til de mange er-
hvervsdrivende, der har støttet med kontante 
beløb, så vi i år har kunnet lave 2 scener. 

Husk coronapas 

Vi overholder selvfølgelig de til enhver tid gæl-
dende Corona-regler. Sandsynligvis vil dette i 
år betyde forevisning af Coronapas. 

Fri entré 

Rigtig hjertelig velkommen til Rømø Musikfe-
stival. Og der er som sædvanlig fri entré. 

Da vi godt kan tro, at der kan blive mangel på 
borde og stole, er man meget velkommen til 
selv at medbringe. Evt. også en parasol. 

Musikhilsner 

Rømø Musik 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Som støttemedlem af Rømø Lokalråd deltager du 
automatisk i lodtrækningen om 2 flasker  
Rømøvin. Der bliver udtrukket 2 vindere, hver 
gang bladet udkommer.  

Lodtrækningen foretages af Notarius 
”Publikum”. Gevinsterne bliver afleveret        
personligt til vinderne. 

Man kan blive støttemedlem i Rømø Lokalråd for 
kr. 50,00 om året for enkeltpersoner og  
kr. 100,00 pr. husstand. 

Beløbet kan indbetales på vores konto i  
Sparekassen: 9839 8850465747 via netbank  
eller kontant til kassereren. 

Vinderne denne gang:  

Christoph Nörtemann 
Gl færgevej 4 
 
Sigrid Hansen 
Vibevej 7 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 

N.B. Vi kan rigtig godt bruge hjælp til opsæt-
ning / klargøring, under festivalen og til nedtag-
ning. Der er helt sikkert også en passende op-
gave til dig. Tilsagn om hjælp - evt. bare en 
time eller to - vil være en stor hjælp. Henven-
delse til Bodil Thye. På forhånd tak. 



- 6 - 

 

 

Rømøspejlinger 

Den 7.-15. august har Rømøspejlinger udstilling 
i Havnekontoret og tilstødende lagerbygning på 
Flyndervej. 

Fernisering er den 7. august,  kl. 15.00 hvor  
Jens Erik Ravn holder åbningstalen. 

Alle er velkommen. 

Man får i udstillingsperioden mulighed for at 
møde kunstnerne. Der er ca.  20 udstillere – 
mange herboende, andre som har tilknytning til 
Rømø. 

Velkommen til Iris og Heinrich fra 
Dem alten Land 

Rømø Lokalråd vi gerne byde Iris og Heinrich 
velkomne. Her lidt om hvem de er:  

Vi hedder Iris og Heinrich Bell, og vi er flyttet 
ind i en af de tre lejligheder i Forstærkerstatio-
nen på Sønderbyvej. 

Vi arbejder på Sild som frugthandlere. Vi sælger 
alt, hvad der kommer fra ”Das alte Land” (ved 
Hamborg). For tiden hovedsageligt jordbær, kir-
sebær, lækre blåbær, hindbær og æbler. Vi selv 
kommer også fra ”Das alte Land”.  

Vores hobby er at køre på motorcykel. Vi synes 
rigtig godt om at være på Rømø, og er blevet 
godt modtaget. Vi elsker denne skønne ø. Meget 
søde og flinke mennesker. Heinrich har i 20 år 
leveret æbler til Danmark for Firmafrugt. 

Kærlige hilsner 
Iris og Heinrich 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Feriecenter Rim Rømø tlf. 74 75 57 58 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 

Code of conduct for vores natur 

Det er et udtryk, der bruges mere og mere om 
vores adfærd i naturen. 

Og måske vil det være godt for os at have nogle 
retningslinjer at gå efter, når vi er så mange, der 
opholder os de samme steder. 

De nye stier på sydøen vil forhåbentlig gøre, at 
flere vil holde sig til stierne, og på den måde 
udvise "code of conduct". Naturen uden for sti-
erne får på den måde mere ro. Vi må se om et år 
eller to, om det holder.  

Så lad os vente med flere stier, til vi har set ef-
fekten af det, vi har nu. 

Men hvad hvis man kun ser på os lokale. Er vi 
gode til "code of conduct" ?  Jeg har andre ste-
der set sjove skilte som fx "din hund, din hun-
delort",  "din is, din ispind",  "din cigaret, dit 
cigaretskod". Og man kunne tilføje "din have, 
dit haveaffald". 

Vi har i årevis hørt om løse hunde, hundelorte, 
folk, der vader tværs over private grunde, støj, 
diverse affald i naturen osv. Men er vi ikke alle-
rede godt på vej ? 

Jeg håber det. Og tror at viljen til at passe på 
vores ø er stor nok. 

Fortsat god sommer. 

Jonna Rasmussen, på vegne af  
Foreningen Venner af Rømøs Natur. 

 

Udflugt for Rømø Sogn 
 
I år går vores sogneudflugt til Fyn torsdag den 
2. september, hvor vi skal se Fåborg  
Kunstmuseum og Horne Kirke. 
Vi kører til Als og tager færgen fra Fynshav til 
Bøjden, hvor der på færgen er bestilt  
kaffe og et rundstykke. 
Frokosten spises på ”Restaurant Klinten”.  
Drikkevarer betaler hver deltager selv, og her  
er der ”høflig selvbetjening”: øl 30 kr, sodavand 
25 kr og et glas vin 50 kr. 
På hjemturen drikker vi kaffe i bussen serveret  
sammen med den fynske ”nationalkage.” 
Pris pr. person: 150 kr 
Tilmelding senest søndag den 29. august til 
Kirsten Rasmussen tlf.:  21427933 eller  
 mailadr.:  krprilen@stofanet.dk 
 
Kl. 07.35   opsamlingsstart Rømø skole. 
Kl. 07.45   Kongsmark 
Kl. 07.55   Juvre 
Kl. 08.00   Tvismark 
Kl. 10.00   afg. færgen fra Fynshav 
Kl. 10.50   ank. Bøjden 
Kl. 11.15   ank. Fåborg Kunstmuseum 
Kl. 12.30   ank. Restaurant Klinten 
Kl. 13.45   ank. Horne Kirke 
Kl. 15.00   afg. færgen fra Bøjden 
Kl. 17.30   ank. Rømø 
 
Vi glæder os til en god tur. 
 
Rømø Menighedsråd 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Tak fra sognepræsten 
Tak til alle for en varm modtagelse ved min ind-
sættelse sidst i maj, tak for smil, ord, hilsener og 
smukke folkedragter. Tak også for opbakningen 
til befrielsesgudstjenesten og kongebesøgsguds-
tjenesten. Det var godt at fornemme, at ting kan 
lade sig gøre og med de mange lempelser kan vi 
kun se frem til sensommerens og efterårets akti-
viteter. Men først ønskes alle en god sommer! 
Venligst Ian  
Årets sidste konfirmation 
Søndag d. 19. september kl. 12.00 konfirmeres: 

Just Olai Hoel, Vestervej 13, Toftum 
Telegrammer og hilsener til Just kan afleveres 
på dagen mellem kl. 11.30-12.00 i våbenhuset. 

Konfirmand Just ønskes en god dag!  
Næste års konfirmation 
I 2022 holdes der konfirmation i Sankt Clemens 
Kirke fredag d. 13. maj, nemlig bededag. Under-
visningen foregår i konfirmandstuen på Rømø 
og på ture til relevante steder. Man kan godt be-
gynde, selvom man ikke er døbt og også, hvis 
man ikke er helt sikker på, om man vil konfir-
meres, men gerne vil vide mere om, hvad man i 
givet fald vælger fra. Tilmelding sker ved at for-
ældrene ringer eller skriver til sognepræsten. Ef-
ter sommerferien bliver der holdt et forældremø-
de. Jeg ser frem til at møde de nye konfirman-
der. Ian 
Kirkekoncerter i august 
I august holdes der to kirkekoncerter, der må si-
ges at spænde bredt. Først koncert er tirsdag d. 
3. august kl. 19.30 i konfirmandstuen med pia-
nist Jesper René, der vil fortrylle publikum med 
sit klassiske spil på Steinway-flyglet. Anden 
koncert er tirsdag d. 24. august kl. 19.30 i kirken 
med sangeren Karsten Holm, der på medrivende 
vis vil fortolke Elvis Presleys gospelsange. Til 
begge koncerter er der en entré på kr. 75,- og 
begge aftener afvikles efter gældende coronareg-
ler. Alle er meget velkomne til to gode aftener 
med hvert deres musikalske præg. 
 

Filmaften  
Tirsdag den 28. september kl. 19.00 
 i Rømø Præstegård vises filmen ”Druk” 
Filmen handler om fire gymnasielærere, spillet 
af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars 
Ranthe og Magnus Millang. 

Dramaet tager udgangspunkt i tankerne  
fra en norsk filosof, der mener, at men- 
nesket er født med en alkoholpromille, 
der er 0,5 for lav. 
Gymnasielærerne, der alle er groet fast i deres 
tilværelse, beslutter sig for at igangsætte et ek-
speriment, hvor de dagligt og i arbejdstiden vil 
ramme en promille på 0,5. Resultaterne er slåen-
de, alt føles ligesom lettere og mere frit, men et 
alkoholindtag hver dag er heller ikke uden kon-
sekvenser. 
Vi glæder os til at vise filmen, der vandt en 
”Oscar” i april 2021 med Thomas Vinterberg  
som instruktør. 
 
Der serveres kage og kaffe til en pris à 25 kr. 
                Rømø Menighedsråd 
 
Kirkebil kan benyttes af øens fastboende ved 
henvendelse dagen før til Frifelt Taxa, tlf.: 
74757215 
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Gudstjenester  
 
August 

Søndag d. 1. august  
9. s. e. trin. 
Rømø: 10.30 

Søndag d. 8. august  
10. s. e. trin. 
Rømø: 10.30  

Søndag d. 15. august  
11. s. e. trin. 
Rømø: 10.30 Ea Dal 

Søndag d. 22. august  
12. s. e. trin. 
Rømø: 10.30  

Søndag d. 29. august  
13. s. e. trin. 
Rømø: 10.30 Christina Rygaard Kristiansen 

September 

Søndag d. 5. september    
14. s. e. trin. 
Rømø: 9.00 

Søndag d. 12. september   
15. s. e. trin. 
Rømø: 9.00 

Søndag d. 19. september   
16. s. e. trin. 
Rømø: 10.30  

Søndag d. 26. september    
17. s. e. trin. 
Rømø: 14.00 Bent Oluf Damm 

Kirkens hjemmeside: 
www.sctclemensromo.dk 

 
Sommerkirche 
 
Warum sind draußen an der 
Kirche eigentlich zwei Um-
randungen von Türen zu er-
kennen? 
Wer unter anderem das wis-
sen möchte, ist herzlich eingeladen zur Kirchen-
führung: 
Ab Mitte Juli bis Ende Augst finden am Mitt-
woch um 15.30 Uhr jeweils parallel eine deut-
schprachige und eine dänischsprachige 
Kirchenführung statt.  Im Anschluss daran um 
17.00 Uhr feiern wir in der Kirche eine gemein-
same dänisch-deutsche Abendandacht. Die 
Abendandachten folgen dabei den Tagen der 
Schöpfungsgeschichte. Keine Predigt, nur ein 
paar Gedanken als Anregung, Lesungen, Musik 
und Lieder, Vaterunser und Segen. In der Mitte 
der Woche zur Ruhe kommen. Luxus im Alltag, 
aber ein Genuss im Urlaub.  Seid herzlich Will-
kommen. 
Und sonntags ist Gottesdienst: jeweils um 10.30 
Uhr feiern wir den dänischen Gottesdienst und 
um 12.15 Uhr feiern wir nach deutscher Litur-
gie.  
Seid herzlich eingeladen in unsere schöne 
Kirche. Ich freue mich, mit Euch zu feiern! 
Dorothea Lindow, Pastorin 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2021 

Hver mandag  Gymnastik / Fitness m/Martina Dölwes 
kl. 18.30-19.30 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver tirsdag  Biblioteket er åbent med selvbetjening 
kl. 19.00-20.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver tirsdag  Motionsvolleyball 15-80 år m/k inde/ude efter vejret  
kl. 19.00-21.00 Udendørs ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver onsdag Stavgang m/Inger Paulsen  
Kl. 09.30  Kontakt Inger på tlf. 30532622 for mødested 

Hver onsdag  Politikontoret er åbent  
Kl. 15.00-17.00 Hattesvej 17 

Hver torsdag  Fodbold 20-80 år m/k  
kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening 

kl. 14.00  fra P-pladsen ved Hundeskoven på Langdalsvej  
Hver torsdag  Cykelture med Rømø Husholdningsforening 

kl. 18.30  fra P-pladsen ved skovlegepladsen  

Juli 
Lørdag 31.07 Rømø Musikfestival - Fællessang i teltet 

Kl. 19.00-21.00 Skolegården, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

August 
Søndag 01.08 Rømø Musikfestival - Musik med forskellige bands  

Kl. 13.00–17.00 Skolegården, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Tirsdag 03.08 Kirkekoncert m/pianist Jesper René  

Kl. 19.30  Konfirmandstuen, Havnebyvej 154, Rømø 

Lørdag 07.08 Rømøspejlinger (Fernisering 07.08 kl. 15.00)  
- Søndag 15.08 Havnekontoret og lagerbygning, Flyndervej 
Lørdag 21.08 Rømø Motorfestival 

Kl. 10.00  Lakolk Strand  

Tirsdag 24.08 Kirkekoncert m/sanger Karsten Holm   

Kl. 19.30  Sct. Clemens Kirke, Havnebyvej 152, Rømø 

Lørdag 28.08 Hyggelig og sjov aktivitetsdag for alle  

Kl. 13.00-17.00 Bag Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Mandag 30.08 Fordeling af tider til badminton / bordtennis 

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

September 
Onsdag 01.09 Smag på Rømøs planter m/RHF 

Kl. 16.00-18.30 fra P-pladsen Sønderstrand  
Torsdag 02.09 Sogneudflugt - til Fyn til Fåborg Kunstmuseum og Horne Kirke   

Fredag 03.09 Dragefestival 

- Søndag 05.09 Lakolk Strand 
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VELKOMMEN 
til nye tilflyttere og nyfødte  

Rømø Lokalråd vil gerne byde tilflyttere velkommen med 2 flasker  
"Rømø-vin". Så hvis I har kendskab til nogen, der er flyttet til Rømø,  

så giv os lige et praj !  
Rømø Lokalråd har også besluttet, at nybagte forældre får en velkommen- 

til-verden-buket.Så også her: Giv os lige et praj, tak.  
Kim Wittrup, Rømø Lokalråd, Tlf. 29468641, e-mail kimwittrup@hotmail.com 

Onsdag 08.09  Tur til Letbæk Plast m/Rømø Husholdningsforening  
08.00  - 18.00 Afgang fra Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Lørdag 11.09   Rømø Lokalhistorisk Forening Generalforsamling 

kl. 15.00  Vestervej 9A, Toftum 

Søndag 12.09 Rømø Lokalhistorisk Forenings 25 års jubilæum med reception  

kl. 10-15  og udstilling. Vestervej 9A, Toftum. Se annonce i bladet. 

Onsdag 15.09 Store rengøringsdag 

Kl. 16.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Søndag 19.09 Konfirmation  

Kl. 12.00  Sct. Clemens Kirke  
Tirsdag 21.09 Svampetur m/RHF 

Kl. 16.00-18.00 Brøns Mølleå 

Tirsdag 28.09 Filmaften—filmen ”Druk”   

Kl. 19.00   Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø  

Torsdag 30.09 Rømø Husholdningsforenings generalforsamling   
kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Oktober 
Onsdag 06.10 Generalforsamling i Rømø Lokalråd  

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Onsdag 13.10 Generalforsamling Rømø Husholdningsforening 

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Torsdag 14.10 Sangaften m/Leif Band 

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Tirsdag 26.10 Filmaften i Præstegården (info følger)  

Kl. 19.00  Havnebyvej 154, 6792 Rømø 

Torsdag 18.10 Ølsmagning 

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

November 
Fredag 12.11 Festaften med buffet og revyviser m/RHF (info følger) 

kl. 18.00  Enjoy Resorts Rømø, Vestergade 31, 6792 Rømø 

 

Se også kalenderen på www.romo6792.dk og www.facebook.com/romo6792.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
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Hyggelig og sjov aktivitetsdag 
Kom med til hyggelig og sjov aktivitetsdag 

Som skrevet i seneste Set og Sket holder Rømø 
U.I.F. aktivitetsdag lørdag d. 28. august kl. 13 - 
17 bag "Rømø Skole". Der vil være sjove aktivi-
teter, lege og konkurrencer for ALLE: store, 
små, unge, gamle - og dem midt imellem.  
Kom og vær med til en sjov og hyggelig dag. 

Vi vil også kåre Rømø-mesteren i gummistøvle-
kast i forskellige klasser. 

Kaffe, kage, øl, vand og pølser kan købes. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

Rømø Motorfestival 

Vel én af de største publikumsmagneter på Rø-
mø, Rømø Motorfestival, finder i år sted lørdag 
d. 21. aug. fra kl. 10 på Lakolk Strand. 

På deres hjemmeside 
www.romomotorfestival.dk er der vigtig info 
om, hvordan stranden er opdelt. 

 

 

Badminton / bordtennis 
Fordeling at timer i gymnastiksalen til badmin-
ton / bordtennis til den kommende sæson fore-
går mandag d. 30. aug. kl. 19 i Æ Fristej. 

N.B. I år vil vi gerne bede om, at betaling for 
deltagelse også foregår denne aften. Kassereren 
vil medbringe en dankort-maskine. Pris per per-
son: 360 kr. (uændret de seneste par år) 

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

Aktiviteter i Rømø U.I.F. 
Stavgang: Onsdage kl. 9.30 

Fodbold 20 - 80 år: Torsdage kl. 17-18 

Volleyball 15 - 80 år m/k: Tirsdage kl. 19-21 

Efterårets / vinterens aktiviteter omtales i næste 
Set og Sket, men vi kan allerede nu sige, at der 
bliver gymnastik / fitness m/k med Martina Döl-
wes mandage kl. 18.30 - 19.30 (selvfølgelig un-
der forudsætning af, at der er tilstrækkelig op-
bakning) 

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

Medborgerhus, Rømø Børnecenter 
og øget bosætning 
I august 2020 forelagde kommunen et forslag 
for forældrene i Rømø Børnecenter (RBC) om 
at reducere arealet ved at rive en fløj ned. Det 
var der selvfølgelig stor utilfredshed med, for 
det var lokaler, man ikke kunne undvære. Sene-
re på året blev så foreningerne inddraget, fordi 
en nedrivning af denne fløj + i øvrigt aulaen og 
fløjen med naturskoleværksted og Labyrintpark-

Rømø Lokalråd - for Rømmeser og andet godtfolk 

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

toiletter også ville påvirke Medborgerhuset 
"Rømø Skole" og foreningslivet rigtig meget. 

RBC forhandler vist stadig med kommunen. Og 
foreningsrepræsentanter med Rømø Lokalråd i 
spidsen har haft 2 møder med repræsentanter fra 
kommunen (forvaltningen). Vi har gjort det 
klart, at vi ønsker at bevare de nedrivningstrue-
de lokaler. Det er vigtigt for os, der allerede bor 
på Rømø, og for øget bosætning, at vi har et 
Rømø Børnecenter og et medborgerhus med go-
de lokalemæssige faciliteter. Og man sparer så 
relativt lidt ved en nedrivning - og det gør så 
meget skade. 

Kommunen (forvaltningen) vægrer sig dog ved 
at trække forslaget tilbage, så vi påtænker i Rø-
mø Lokalråd til september at indkalde repræ-
sentanter fra kommunen og de politiske partier 
til et borgermøde for at høre, hvilke tanker de 
har om at bevare lokalerne. Vi håber selvfølge-
lig på massiv opbakning. 

Det er endnu ikke afgjort, om mødet også skal 
omhandle, hvad "man" i øvrigt har gjort sig af 
tanker for at øge bosætningen på Rømø. 

 

HUSK 

Generalforsamling i Rømø Lokalråd ons-
dag d. 6. oktober kl. 19 i Medborgerhuset 
"Rømø Skole". Dagsorden i følge vedtæg-
terne.  

Efter generalforsamlingen vil vores nye 
præst, Ian Ørtenblad, fortælle. Alle er vel-
komne. Det er dog kun fastboende, der 
har stemmeret. 
Hilsen Rømø Lokalråd 

 

Juletræsfest og Julebanko 
De seneste år har vi i Rømø U.I.F. valgt at af-
holde de to arrangementer samme dag, og det 
vil vi også gøre i år: 

Søndag d. 5. december 

Kl. 14.30 Juletræsfest i gymnastiksalen 

Kl. 19:00 Julebanko hos Holms 

Hilsen Rømø U.I.F. 

Rømø Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50 

RØMØ SEJL KLUB 

   Medlem af    

Kilebryggen 12,1.    
Havneby   6792 Rømø 
Formand Niels Jonny Vejrup  
tlf. 40 45 19 30 
Mail: njvejrup@gmail.com 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 
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 Arkitekturstrategi på vej – kom til cafear-
rangement den 27. august og hør mere 

Som en del af  Rømø Udviklingsplan, er der nu 
udarbejdet et forslag til en arkitekturstrategi for 
Rømø. Forslaget kan du finde på kommunens 
hjemmeside. 

Arkitekturstrategien skal sætte retningslinjer 
for, hvordan Rømøs arkitektoniske kulturarv 
bevares, og hvordan vi i det fremtidige byggeri 
og byinventar på Rømø kan styrke Rømøs arki-
tektoniske karakter.  

”vi skal værne om den oprindelige byggeskik 
på Rømø. De karakteristiske Rømøhuse er 
usædvanlig smukke, og hele Rømøs oprindelige 
bygningskultur er vigtige i fortællingen om Rø-
mø”, siger chefkonsulent Karsten Hagel Jensen. 
”Med arkitekturstrategien får vi nu et værktøj, 
som kan bruges både af fastboende og sommer-
husejere, og den vil selvfølgelig være vigtigt i 
forbindelse med kommunens planarbejde frem-
over. Nu glæder vi os rigtig meget til at vise 
forslaget til arkitekturstrategien frem og få en 
god dialog med interesserede om de mulighe-
der, den giver.” 

Fredag den 27. august 2021 kl 13.30- 16.30 vil 
der blive afholdt et cafe-arrangement ved Tøn-
nisgård, hvor der er mulighed for at møde op i 
løbet af eftermiddagen at høre nærmere og spør-
ge ind til arkitekturstrategien. På dagen vil du få 
mulighed for at snakke både med arkitekten bag 
og repræsentanter fra Tønder kommune. 

På mødet i følgegruppen for Rømø Udviklings-
plan den 21. juni var der stor opbakning til det 
arbejde, der er lagt i at få udarbejdet en arkitek-

turstrategi. Det er derfor en samlet følgegruppe, 
der nu ser frem til, at tankerne i arkitekturstrate-
gien kan føres ud i livet.  

En anden ting, der blev behandlet på mødet i 
følgegruppen, var den første ansøgning til initi-
ativpuljen. Der var enighed om, at støtte, at der 
sættes henvisningsskilte op til Rømø skole/
medborgerhuset. Andre gode initiativer, der kan 
støtte op om arbejdet med udviklingsplanen, 

Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

kan se frem til at blive støttet. Man kan læse 
yderligere, om hvordan der søges, på Tønder 
Kommunes hjemmeside 

Fakta: 
Udviklingsplanen – Én fælles retning for Rømø 
2025 beskriver en vision for Rømø baseret på 
Rømøs DNA: historie, kulturmiljøer, landskab, 
natur, indbyggere, turisme og erhverv. Bæredyg-
tig helårsturisme er vækstmotoren, der skal dri-
ve udviklingen på Rømø.  Med fokus på bære-
dygtig helårsturisme skal der skabes vækst i tu-
rismen hele året, og der skabes afledt heraf flere 
arbejdspladser - ikke kun i turismen - samt øget 
bosætning 
Udviklingsplanen bygger på 5 strategier 

Styrk identiteten  
Styrk naturoplevelsen  
Forskøn ankomsten  
Styrk bymiljøet  
Saml kræfterne 

De 15 parter bag udviklingsplanen for Rømø er 
Tønder Kommune, Tønder Erhvervsråd, Busi-
ness Region Esbjerg, Rømø-Tønder Turistfor-
ening, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, 
Tønnisgård, Enjoy Resort, Rømø Lys, Novasol 
Rømø, Feriepartner Rømø, Rømø Havn, Rømø-
Sylt Linie, Havneby Centerforening og Rømø 
Foreningen. 
Kontakt: Chefkonsulent Karsten Hagel Jensen, 
mobil 2042 1989 
 
De nye ejere af Rømø Aktivitets– 
og Labyrintpark 
I påsken åbnede vi Rømø Aktivitets- og Laby-
rintpark og fik en forrygende start på vores før-
ste sæson som nye ejere af parken. Vejrguderne 
var med os næsten hele ugen og det var en stor 

fornøjelse at byde velkommen til forventnings-
fulde børn og voksne, der kunne smide overtøjet 
og nyde solens varme stråler, mens de samarbej-
dede om parkens mange aktiviteter. 

Man bliver aldrig for gammel til at lege og det 
sørger vi for, at ingen glemmer, 

når de besøger vores aktivitetspark. Her tænker 
ingen på hverdagens praktiske opgaver og logi-
stik, når man går på labyrint jagt eller giver sig i 

kast med én af vore 28 andre udfordrende akti-
viteter. Så tag endelig familie og venner med 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 under armen og nyd et anderledes pusterum, der 
højner samvær og fællesskab på tværs af stør-
relse og alder. 

Naturen på Rømø er smuk men også rå, og da 
parkens aktiviteter hovedsagligt består af træ, 
har vi brugt en del kræfter på at shine parken 
op, og afrense og oliere træet, så vi kan bevare 
parkens oprindelige udtryk og kun bruge et mi-
nimum af tid til vedligeholdelse fremover. Men 
ak, den første start på året med masser af regn, 
sne og slud har drillet lidt i forhold til tidspla-
nen, så vi er stadig i fuld gang. 

Selv er vi ikke andet end tre voksne legebørn 
fra Sjælland, der har fået en enestående mulig-
hed for at udvikle, nytænke og bygge videre på 
Rømøs attraktive familiepark. Derfor er det og-
så kreative tanker, skøre indfald og en god por-
tion fantasi, der præger de lange køreture til og 
fra Rømø, mens vi planlægger alle de nye akti-
viteter, vi håber at kunne præsentere vores gæ-
ster for i nær fremtid og løbende over de kom-
mende år. 

Er I nysgerrige på, hvem vi er, så stik endelig 
hovedet indenfor i caféen og hils på. I år satser 
vi nemlig på selv at bemande parken det meste 
af tiden, så vi kan blive klogere på, hvilke for-
ventninger og ønsker alle de besøgende har til 

parken.      Hilsner fra Lennart, Martin og Tina. 
 

Aktivitetskalender på hjemmesiden, og 
hjemmesiden generelt 

Vi har indtil nu ikke rigtig fået brugt vores akti-
vitetskalender på hjemmesiden. Det er den man 
ser i venstre side på forsiden af vores hjemme-
side www.romo6792.dk.  

Det vil vi gerne lave om på, og vi opfordrer der-
for alle foreninger til at samle jeres aktiviteter 
med dato, tidspunkter, aktivitetsbeskrivelser og 
mødesteder, og sende det til mig på 
c.terhart@gmail.com, så opretter jeg det på 
hjemmesiden. Aktiviteten vil derefter fremgå af 
kalenderen. Når man så fører musen henover 
den pågældende dato kan man se overskriften. 
Når man klikker på den, så åbnes den for at man 
kan se alle detaljerne. Fremsendelse bør ske i 
tekstformat, således at det kan kopieres og ind-
sættes. Eventuelle billeder fremsendes som jpg-
filer. I må også gerne sende tekster til indsættel-
se på hjemmesiden.  

VIGTIGT! Da arrangementer og andre nyheder 
også skal kunne fremgå i Set & Sket bedes i 
samtidig fremsende dem til vore redaktør på  
romo6792dk@gmail.com. 

Christiane Terhart 
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Foreningsnavn og hjemmeside Formand / kontaktperson 

Bådelaug for RRB 88 Erik Hansen. Mail: e.Hansen@ez-p.com 

Hjem for ældre Eli Kølleskov, tlf. 23722675 

Rømø Lokalråd 
www.romo6792.dk 

Anne Thomsen.  
Mail: AnneThomsen1980@hotmail.com 

Rømøspejderne Anne Thomsen.  
Mail: AnneThomsen1980@hotmail.com 

Rømø Frivillige Brandværn Jakob Wanting Rasmussen. Mail: rfb@wanting.dk 

Rømø Gastronomisk Klub Kent Petersen. Mail: KTP@mail-online.dk 

Rømø Golfklub 
www.romo-golfklub.dk 

Jens Jørgen Schmidt, 24253901 

Rømø Husholdningsforening 
www.romohusholdningsforening.dk 

Sonja Hansen. Mail: BentSonja.Hansen@gmail.com 

Rømø Jagtforening Hans Knudsen, 24207128 

Rømø Kajakklub Keld Paulsen. Mail: kbpaulsen@hotmail.com 

Rømø Kunst og Kulturforening 
www.rokuku.dk 

Jacques Thierry. Mail: Thierry@bbsyd.dk 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Mary-Anna Wraae Larsen. Mail: mary-anna@ez-p.com 

Rømø Lokalmuseum Flemming Thrane. Mail: kromose@mail.dk 

Rømø Menighedsråd 
www.sogn.dk/roemoe 

Viggo S. Christensen. Mail: viggoc1212@gmail.com 

Rømø Musik Preben Thye, 50457477 
Mail: PrebenThye@gmail.com 

Rømø Ringriderforening Steffen Bleeg, 20821439 

Rømø Sejlklub Niels Jonny Vejrup, 40451930. Mail: 
njvejrup@gmail.com 

Rømø Strandsejlerklub 
www. strandsejler.dk 

  

Rømø Ungdomsklub Se Rømø Ungdoms- og Idrætsforening 

Rømø Ungdoms- og Idrætsforening Kim Wittrup, 29468641.  
Mail: KimWittrup@hotmail.com 

Støtteforeningen for Rømø Skovlege-
plads 

Rigmor Petersen, 35112275 

Sønderjysk Filteforening Chieko.Petersen. Mail: Chieko.Petersen@gmail.com 

Venner af Rømøs Natur Jonna Rasmussen. Mail: jppr6@hotmail.com 

Foreninger på Rømø (alfabetisk juli 2021) 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 

Gade– og vejnavne m.m. på Rømø Mary-Anna Wraa Larsen har udarbejdet en liste over alle ga-
de– og vejnavne på Rømø. Vi bringer her det sidste udvalg af dem - og ønsker jeg en god læse-
lyst :)  
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Rømø Lokalhistorisk Forening 
Vestervej 9, 6792 Rømø 

 
E-mail: rlf-a@outlook.dk 

Hjemmeside: 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Facebook: Rømø Lokalhistorisk 
 Forening og arkiv 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Rømø Lokalråds bestyrelse:  

Formand: Anne Thomsen 
Søvej 13 
Tlf.: 74 74 51 65 
Mail: annethomsen1980@hotmail.com  

Næstformand: Kim Wittrup 
Stormstræde 15  
Tlf.: 74 75 59 61 / 29 46 86 41  
Mail: kimwittrup@hotmail.com  

Kasserer: Niels Hobolt 
Lyngvejen 7 
Tlf. 31218700 
Mail: nielshobolt@hotmail.com  

Sekretær: Tanja Rahbek  
Langdalsvej 13, Mølby 
Tlf. 30 13 33 81  
Mail: tonnisgard@gmail.com  

Bestyrelsesmedlem: Chieko Petersen 
Havnebyvej 131  
Tlf.: 22 59 66 61 
Mail: chieko.petersen@gmail.com 

Suppleant: Christiane Terhart 
Sælstræde 3 
Tlf.: 31448862 
Mail: c.terhart@gmail.com 

Suppleant: Pau Schramm 
Vestervej 35 
Tlf. 53575165 
Mail: Pau@romoservice.dk 
 
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer  
til vores arbejde. 
 
Ønsker du at blive støttemedlem - og her-
under at støtte udgivelsen af dette blad -  
se mere på side 5. 

 

Rømø Kunst- og 
kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 
forening  RHF 

v/Sonja Hansen  
41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen  
Venner af  

Rømøs Natur 
v/Jonna Rasmussen 

74755536 
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Dagli’ Brugsen    73 71 07 00 

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31 Rømø Slagteren    29 90 75 16 

Rømø Auto Service 74 75 53 28  

    Enjoy Resorts Rømø   74 75 56 55 

Ny Form 74 75 54 82 Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98 

Rømø Lege– & Labyrintpark, tlf. 71906792 
www.romolab.dk 

Rømø Ungdoms- og 
Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Foreningen Hjem for Ældre 

v/Eli Kølleskov 
tlf. 23722675 


