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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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Siden sidst... 

...begynder det at lysne derude. Vi går mod ly-

sere tider og solen bliver varmere dag for dag. 

Coronaen er på sit højeste, men restriktionerne 

løsnes. Vi glæder os nok alle til, at det snart bli-

ver forår…….  

Corona aflyser desværre igen vores Ø-fest, men 

vi glæder os til gengæld, til at holde Persawten 

den 21. februar. Da lokalrådets økonomi ser rig-

tig god ud, vil vi i år gerne give pølser og drik-

kelse denne aften. Så pungen kan blive der-

hjemme. Der kommer frivillige lokale grillme-

stre og der vil også være snobrød til de mindre. 

Vi starter kl. 18:30. 

Vi har igen i år fået 30.000 kr. i støtte fra kom-

munen til udvikling. Hvis der er nogen der lig-

ger inde med idéer til tiltag, der kunne gøre Rø-

mø til et endnu bedre sted at bo, så vil vi gerne 

høre dem. Og ja, det må godt koste lidt. Send en 

mail til os med en beskrivelse af et godt tiltag, 

så tager vi det op i lokalrådet.  

Vi arbejder stadig på muligheden for et tilflyt-

terhus på Rømø. Nykredit fonden tilbyder 

300.000 kr. som hjælp til opstart. Karin Loren-

zen, Landdistriktskoordinator ved Tønder kom-

mune, vil søge om midlerne til både Rømø og 

Højer.   

Vi arbejder på, at arrangere fastelavnsfest i 

skolegården ved medborgerhuset søndag den  

27. februar kl. 10. Både store og små kan kom-

me udklædte. Der vil være to tønder, én til de 

små og én til de lidt større. Vi giver fastelavns-

boller og drikkelse. Tønderne vil blive pyntet af 

børnene fra Rømø Børnecenter.   

Vi afholder vores årlige Generalforsamling 

den 1. februar. Den foregår i år, grundet corona, 

i gymnastiksalen. Der er mere plads, så vi bedre 

kan holde afstand. Det kan for nogen, gøre det 

mere trygt at deltage. Der skal igen findes 

mindst ét nyt medlem til bestyrelsen, så hvis du 

sidder derhjemme og tænker, det lige kunne væ-

re noget for dig, så mød endelig op. Har du 

spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du altid 

velkommen til, at rette henvendelse til bestyrel-

sesmedlemmerne.   

Med ønsket om alt godt til alle rømmeser og 

andet godtfolk. 

På vegne af lokalrådet 

Anne Thomsen, formand 

Ø-fest aflyst 

Ø-festen, der var planlagt til lørdag den  

5. marts, har de arrangerende foreninger 

desværre set sig nødsaget til at aflyse - 

pga. den usikre Corona-situation. Mulig-

vis prøver vi igen til efteråret, men i hvert 

fald igen den 1. lørdag i marts næste år: 

lørdag den 4. marts 2023. Der skal selv-

følgelig nok blive meldt ud i god tid. 

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 Rømø Lokalråd 

Tid:  1. februar kl. 19.00  

Sted:  Medborgerhusets gymnastiksal 

Dagsorden iflg. vedtægter 

Grundet corona vil der ikke være nogen indslag. 

Der skal muligvis bæres mundbind og vises co-

ronapas. Se venligst de sidste nye restriktioner 

før mødet.  

På valg:  

Kim Wittrup  - ønsker ikke genvalg 

Tanja Rahbek - ønsker genvalg 

Niels Hobolt - ønsker genvalg 

Christiane Terhard - ønsker genvalg 

Lena B. Hansen - ønsker genvalg 

Corona 

I skrivende stund (14. januar 2022) er der lige 

åbnet op for brug af Medborgerhuset med visse 

restriktioner såsom Coronapas og mundbind - 

(lidt lempeligere regler for idræt i gymnastiksa-

len). 

Situationen ændrer sig hele tiden, og restriktio-

nerne ændrer sig. Heldigvis ser det ud til, at det 

lysner forude. 

De forskellige foreningers m.m. arrangementer / 

tilbud vil altid prøve at overholde de gældende 

restriktioner, og hvis man er i tvivl om noget, 

kan man evt. spørge den arrangerende forening. 

Støtte 

I dette blad er der indlagt en seddel med opfor-

dring til at blive støttemedlem af Rømø Lokal-

råd. Det håber vi selvfølgelig, at mange vil gøre. 

(Og i år er det endnu lettere, da der også kan be-

tales med MobilePay). På forhånd tak. 

Annoncesponsorer: Tak til de mange annonce-

sponsorer, som bl.a. er med til at muliggøre ud-

givelsen af dette blad. Alle annoncesponsorer vil 

blive kontaktet i marts-april. Og nye er velkom-

ne. 

Stormstræde 14, Rømø | Tlf. 22646053 
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 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:  

Morten Sextus 
Hattesvej 33, Rømø 
 
Grethe Lund 
Sildestræde 23, Rømø 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 

Filmaften  i Rømø Præstegård  

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 vises filmen 

”Pagten”  

Det er 17 år siden, Karen Blixen opgav eventy-

ret i Afrika og vendte tilbage til Danmark til et 

liv i ruiner. 

Ødelagt af syfilis og knust over at have mistet 

sin farm og sit livs kærlighed, genfinder hun sig 

selv som en kunstnerisk superstjerne. 

Nu, i en alder af 63 år, er Karen Blixen verdens-

berømt, men lever også et liv i isolation – indtil 

hun møder den 30-årige digter, Thorkild Bjørn-

vig. 

Sammen indgår de en pagt: Hun lover at gøre 

ham til en stor kunstner, mod at han skal adlyde 

hende ubetinget – uanset prisen. 

En film af Bille August, hvor Birthe Neumann 

har hovedrollen, og hendes præstation som  

Karen Blixen er fremragende. 

Der serveres kage og kaffe til en pris à 25 kr. 

Kirkebil kan benyttes af øens fastboende ved 

henvendelse dagen før til Frifelt Taxa, tlf.: 

74757215 

                                         Rømø Menighedsråd 

Hvis uheldet er ude - hvad så ?  

Rømø’s akuthjælper inviterer alle Rømser til et 

par hyggelige timer i medborgerhuset. Her vil 

vi over en kop kaffe og lidt kage bruge et par 

hyggelige timer, på en snak om hvad der er 

bedst at gøre hvis uheldet er ude. Det er IKKE 

et førstehjælpskursus, men en hyggelig aften, 

hvor vi bl.a. viser hvordan man lægger en per-

son i stabilt sideleje og vender emner som alar-

mering, hvad man selv kan gøre indtil hjælpen 

kommer frem, f.eks. ved hjertestop, faldulykker 

og akut sygdom. Det handler om at vi alle skal 

passe på hinanden. 

Mandag den 25.04 2022 kl. 19.00 til ca. 21.00 i 

Medborgerhuset, Rømø skole Engvej 5. 

Tilmelding senens den 21.04 2022 til  

Søren tlf. 40197716, Claus tlf. 22179423 eller 

Helle tlf. 20403639. 
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Nyt i Rømø UIF  

Mindfulness / meditationshold starter tirsdag 

den 8. februar 2022 kl. 19 

i Medborgerhuset "Rømø Skole" i det midterste 

lokale i "Kunstnerfløjen" / Lærerværelsesgan-

gen. 

Der er ingen aldersgrænse, alle kan være med, 

blot skal man kunne sidde eller ligge stille ca. 30 

minutter. Kom i afslappet løstsiddende tøj. Med-

bring en yogamåtte, et tæppe og evt. en pude. 

Pris for 10 gange = 200 kr. (= De efterfølgende 

tirsdage kl. 19. Første gang må betragtes som 

prøvegang). 

Lidt om mindfulness / meditation: Det mindsker 

stress, angst og generel uro. Styrker imunfor-

svar, giver balance, nærvær, overskud og velvæ-

re. 

Vi glæder os til at se dig. 

Leder: Gurli Holt, tlf. 61626896. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

Pers Awten på Rømø 

Langs Vadehavskysten og på de nordfrisiske øer 

inkl. Rømø har man siden 1700-tallet fejret / 

markeret sømændenes afrejse til hyrer på skibe i 

grønlandsfarten, hvor den stod på fangst af sæler 

og hvaler. Hvert år den 21. februar samledes 

man på højtliggende steder og brændte bål som 

afskedshilsen og for en lykkelig færd, og hvor 

man - hvis alt gik vel - først vendte hjem igen 

næste efterår. På Rømø blev det kaldt Pers 

Awten.  

Den tradition er senere holdt i hævd, og hvor 

man i dag også kan markere, at vi vinker farvel 

til vinteren. 

Da vi gerne vil bevare denne skik på Rømø, er 

alle velkomne til  

Pers Awten mandag den 21. februar kl. 18.30 

ved dæmningen 

Tidligere år har der været salg af pølser og  

diverse drikkevarer. I år har Rømø Lokalråd 

valgt at sponsorere dette, så kaffe, the, varm ka-

kao, øl, vand og pølser er gratis. 

Man må gerne parkere på parkeringspladsen ved 

Novasol, Søvej 2. 

Vi overholder selvfølgelig gældende Corona-

restriktioner. 

Alle er velkomne. 

Arrangører:  

Rømø Hushold-

ningsforening og  

Rømø Lokalråd 

 

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 

Lidt nyt fra Naturstyrelsen 

Ridning på stranden 

Vi er så småt ved at gøre klar til endnu en travl 

sæson i naturen med mange gæster i plantager-

ne og på stranden. 

I 2020 og 2021 har der været rigtig mange gæ-

ster her på øen, og det er i store træk forløbet 

fredeligt, uden mange konflikter. 

Dog har vi oplevet flere klager over heste der 

rider på stranden blandt badegæster. 

1. september til 31. maj er ridning tilladt på 

den ubevoksede strandbred og direkte ned 

dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden, jf. 

naturbeskyttelsesloven. 

1. juni til 31. august har Naturstyrelsen tilladt 

ridning på dele af Sønderstrand, det vil sige, at 

der i denne periode ikke må rides på Lakolk 

Strand ned til Havsand Lå. 

 

 

Vi vil til den kommende sæson skilte mere tyd-

ligt med dette, både ved nedkørslen til Lakolk 

Strand og ved starten på det bilfrie område på 

Sønderstrand. 

Se evt. mere om ridning her https://

naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/

ridning/,  hvor du kan finde regler og ride-ruter i 

hele landet. 

Køretilladelser 

Husk, hvis du ønsker en køretilladelse for 2022 

til det bilfrie område mellem Lakolk og Sønder-

strand i forbindelse med jagt, fiskeri, tilsyn og 

assistance, skal du skrive en mail med registre-

ringsnummer til anhra@nst.dk 

Klitter og strandenge udvikler sig hurtigt i dette 

område, så kør forsigtigt. 

 

Med venlig hilsen 

Anders Hauge Rahbek 

Skovfoged Vadehavet 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ridning/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ridning/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ridning/
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 
 

Kirkeliv og corona 

Som det vil være alle bekendt, har smittetallet 

før og efter jul været ganske voldsomt og det 

præger naturligvis tilbøjeligheden til at deltage i 

arrangementer, hvor der i kirkelige sammenhæn-

ge i øvrigt er indført arealkrav, der gælder både i 

kirken og i konfirmandstuen.  

Så derfor blev fx Herreværelset ikke til noget i 

december og januar. Og i skrivende stund håber 

vi det bedste for februar. Og endelig, så glæder 

vi os over, at vi må holde gudstjenester og kirke-

lige handlinger på stort set normale betingelser.  

Venligst Ian 

  

Herreværelset åbner dørene 

Efter et par gange med lukkede døre, glæder 

Herreværelset over forventeligt at kunne åbne 

dørene en sidste gang i denne sæson, nemlig 

tirsdag den 22. februar 2022 kl. 12.00.  

Herreværelset i konfirmandstuen i Rømø Præ-

stegård er for alle øens mænd, der uanset alder 

kunne tænke sig at spise frokost sammen en  

times tid (prisen er kr. 30,- og betales på dagen). 

Det er med tilmelding senest søndag den 20. fe-

bruar 2022, der kan ske til ethvert medlem af 

herreværelserådet, som består af: 

 Arne Hansen 6060 3222 

Knud Jensen 4059 5694 

Ejnar Jepsen 7475 5351 

Laust Petersen 3051 5214 

Flemming Thrane 2083 3790 

Ian Ørtenblad 7475 4106 

  

Er der nogen, der har svært ved at komme frem, 

så sig det ved tilmelding, så finder vi en løsning. 

Vi glæder os til atter at ses!  

Venlig hilsen herreværelserådet 

  

  

Ny ansat i kirken 

Siden oktober har jeg, udover at jeg er kirkesan-

ger og videreuddanner mig på Kirkemusiksko-

len, været ansat i en deltidsstilling som kirke- og 

kulturmedarbejder og naturvejleder ved Sankt 

Clemens kirke, hvor jeg arbejder med Grøn Kir-

ke, Grøn Kirkegård samt formidling.  

Jeg sidder på præstekontoret et par dage om 

ugen. Såfremt I måtte have spørgsmål eller in-

put, er I velkomne til at kontakte mig.  

Venligst Tanja Hauge Rahbek. 

 

Menighedsmøde i marts 

Alle interesserede inviteres til menighedsmøde 

søndag den 20. marts 2022 i forlængelse af 

gudstjenesten, der begynder kl. 10.30. På menig-

hedsmødet orienterer menighedsrådet om det fo-
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regående års aktiviteter og om kommende pro-

jekter og planer, herunder for præstegården og 

for kirkens grønne områder.  

Der vil være mulighed for spørgsmål og debat. 

Om mødet foregår i kirken eller i konfirmand-

stuen vil fremgå af hjemmesiden, når vi kom-

mer lidt tættere på og kender forholdene.  

Venlig hilsen 

Viggo Christensen, 

formand for Rømø Menighedsråd 

  

Gudstjenester  
 

Februar 

    

Søndag d. 6. februar 

Sidste s. e. helligtrekonger 

Rømø: 9.00 

 

Søndag d. 13. februar  

Septuagesima 

Rømø: 9.00 

 

Søndag d. 20. februar  

Seksagesima 

Rømø: 10.30 Ea Dal 

 

Søndag d. 27. februar  

Fastelavn 

Rømø: 10.30 

Marts 

 

Søndag d. 6. marts    

1. s. i fasten 

Rømø: 9.00 

 

Søndag d. 13. marts   

2. s. i fasten 

Rømø: 9.00 

 

Søndag d. 20. marts    

3. s. i fasten 

Rømø: 10.30 

 

Søndag d. 27. marts   

(sommertid begynder) 

Midfaste 

Rømø: Ingen 

 

Kirkens hjemmeside: 
www.sctclemensromo.dk 

 

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

http://www.sctclemensromo.dk
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2021 

Hver mandag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening 
kl. 14.00  fra P-pladsen ved Hundeskoven på Langdalsvej  

Hver mandag  Gymnastik / Fitness m/Martina Dölwes (starter 04.10) 
kl. 18.00-19.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver tirsdag  Vandgymnastik og wellness 
kl. 10.00-10.45 Enjoy Resorts, Vestergade 31, 6792 Rømø 

Hver tirsdag  Motionsvolleyball 15-80 år m/k  
kl. 19.00-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver tirsdag  Mindfulness / meditationshold 

kl. 19.00  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 onsdag Ungdomsklub m/Ole Jensen (starter 27.10)   
Kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver onsdag  Hockey m/Linda Atzen for 15-45 år m/k  
kl. 19.30-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
Hver torsdag Torsdagsklub m/Rømø Husholdningsforening 

Kl. 14.00-17.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag Torsdagsklub m/Rømø Husholdningsforening 

Kl. 19.00-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Februar 

Tirsdag 01.02 Generalforsamling Rømø Lokalråd  

Kl. 19.00  'Æ Fristej' i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 03.02 Madaften i Torsdagsklubben - Lav mad sammen 

kl. 17.00  'Æ Fristej' i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Mandag 07.02 Bowl og spis på Enjoy Resorts (husk tilmelding) 

kl. 18.00  Enjoy Resorts, Vestergade 31, Rømø 

Tirsdag 08.02 Foredrag om fremtidens natur  

kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Lørdag 12.02 Søndag 20.02 Pop-up udstilling  

kl. 13.00   - 17.00 m/Rømø Kunst og Kulturforening 

Mandag 21.02 Pers Awten 

kl. 18.30  Ved Dæmningen—parkeringsmulighed v/Søvej 2 

Tirsdag 22.02 Herreværelset (HUSK TILMELDING) 

kl. 12.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø  

Tirsdag 22.02 Foredrag om Den sovende hjerne   

kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Onsdag 23.02 Rømø Musik afholder generalforsamling  

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
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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 23.02 Havneby & Kirkeby Digelag afholder generalforsamling  

Kl. 19.00  Restaurant Ø, Vestergade 31, 6792 Rømø  

Torsdag 24.02 Rømø Husholdningsforenings generalforsamling efterfulgt  
   af diasshow om Caminoen - Vejen til Santiago de Compostela 

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Lørdag 26.02 Juvre Digelag afholder generalforsamling  

Kl. 13.30   Holm’s Røgeri og Restaurant, Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

Søndag 27.02 Fastelavnsfest (udendørs)  

kl. 10.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Marts 

Tirsdag 01.03 Foredrag om Klimaforandringer   

kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Tirsdag 01.03 Filmaften med fremvisning af filmen ’Pagten’  

kl. 19.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø  

Torsdag 03.03 Bagning med Rikke i Torsdagsklubben  

kl. 18.00  Medborgerhuset, Rømø skole Engvej 5 

Lørdag 05.03 Ø fest AFLYST 

Tirsdag 15.03 Foredrag om Ekstrem fordøjelse   

kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Onsdag 16.03 Modeopvisning hos By Vicky med RHF  

kl. 19.00  Lakolk Butikscenter 18, 6792 Rømø 

Torsdag 17.03 Kom og lav mad sammen  i Torsdagsklubben 

kl. 17.00  Medborgerhuset, Rømø skole Engvej 5 

Søndag 20.03 Menighedsrådsmøde efter gudstjeneste 

kl. 10.30   Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø   

Torsdag 24.03 Brandøvelse ved Rømø Frivillige Brandværn i Torsdagsklubben 

kl. 19.00  Medborgerhuset, Rømø skole Engvej 5 

Tirsdag 29.03 Foredrag om Flagermus  

kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Torsdag 31.03 Torsdagsklubben holder afslutning for vinteren  

kl. 15.00  Tà kage med til fælles kaffebord  

Kl. 19.00  Medbring en lækker ret, ost, kage eller hvad du finder på til  
   fælles tà selv bord  Medborgerhuset, Rømø skole Engvej 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Rømø Husholdningsforening inviterer til 
generalforsamling samt et spændende 
foredrag om Caminoen – Santiago de 
Compostela. 

 

Caminoen - Vejen til Santiago de Compostela 

Vandringen foregår i Spanien, selvom El Cami-
no Francés - 'Den franske rute' på ca 780 km - 

kunne indikere andet, men den starter i Frankrig 
i den lille by St. Jean Pied de Port ved roden af 
Pyrenæerne, bevæger sig op i disse og ind i Spa-
nien i Navarra provinsen og fortsætter mod vest 

til Katedralen i Santiago de Compostela i Gali-
cien i det nordvestlige hjørne af Spanien.  

Sankt Jakob den ældre var en af Jesus 12 disci-
ple. Han afbildes ofte med en vandrestav og en 
muslingeskal, hvilket giver meget god mening, 

hvis man har vandret på Caminoen.  

Muslingeskallen stammer fra fortællingerne om 
flere sørejser med apostlen Skt. Jakob. Det offi-
cielle symbol på Caminoen, også kaldet Jakobs-
vejen, er også en muslingeskal, og Sankt Jakob 

anses for at være Spaniens Skytsengel. Apostlen 
Jakob skulle efter Kristi korsfæstelse og opstan-
delse være draget til Spanien for at missionere 
og hans jordiske rester skulle være begravet i 
katedralen i Santiago de Compostela. 

I vores tid er det blevet populært at vandre ad 
Caminoen i Spanien.  

Det er ikke nødvendigvis en kristen pilgrims-
færd, men snarere en vandring for at finde den 
indre ro og opnå selvindsigt.  

Den fysiske vandring giver en større kontakt 
med ens indre samt åndelig ro. Nogle får et me-
re afklaret forhold til deres tro, men ens for dem 

alle er, at de vandrer gennem smuk natur, mange 
historiske og religiøse monumenter, samt møder 
mange forskellige mennesker på deres vandring 

og de hostels de overnatter på.  

Men målet for alle vandrerne, er at gennemføre 
Caminoen og nå til Katedralen i Santiago de 
Compostela. 

 

Rømø Husholdningsforening afholder general-
forsamling torsdag d. 24. februar kl. 19.00 i 
Medborgerhuset.  

 

Efterfølgende fortæller Evelyn Hougaard om sin 

vandretur på Caminoen i 2014. Hun gik den ca 
780 km lange vandretur på 34 dage og startede i 
St. Jean Pied de Port i Frankrig og sluttede i 
Santiago de Compostela. Evelyn gik alene, men 

fandt sammen med gode vandrevenner under-
vejs på turen. Hun fortæller, at Camino betyder 
vej, og hendes 
vej afspejlede 
meget godt, 

hvem hun var. 
Hun fandt hen-
des styrker og 
svagheder un-
dervejs og hav-

de altid troen 
på, at hun ville 
komme i mål. 

Kom og hør et 
spændende fo-

redrag kombi-
neret med et 
flot diasshow. 

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 

 

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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Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Biblioteket i Medborgerhuset Rømø  

Skole er åben de dage 

og på de tidspunkter 

hvor der er aktiviteter  

i huset. 

Efter de sidste man-

ge år at have haft 

tilbagegang i befolk-

ningstallet på Rømø, 

havde vi i 2020 sta-

tus quo: 559 indbyg-

gere.  

I 2021 er vi vokset 

med 7 personer, så 

vi per 31. december 

2021var 566 indbyg-

gere. 

Dejligt - lad det bare 

fortsætte! 

Tallene for 2021 si-

ger: 

Tilflytning til Rømø:  

Indrejse: 20 

Tilflytning fra andre 

steder i kommunen: 

52 

Tilflytning fra andre 

kommuner: 30 

Født: 4 

I alt: + 106 

Fraflytning fra Rømø: 

Udrejse: 6 

Fraflytning til andre 

kommuner: 37 

Forsvundet: 1 

Død: 8 

Fraflytning til andre 

steder i kommunen: 

47 

I alt: - 99 

Alt i alt: + 7 

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

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

Havneby & Kirkeby Digelag 

afholder Generalforsamling 

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 

På Restaurant Ø - Enjoy Resorts Rømø 

Vestergade 31, 6792 Rømø 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Pga. Corona er tilmelding nødven-

dig til Digegreve Magnus Skak. 

SMS eller telefon 22681000 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 Rømø Musik 

...indkalder  til generalforsamling 
onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 
i Medborgerhuset Rømø Gl. Skole, i Det Hvide 
Lokale 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Forslag til handlingsplan og budget 
7. Valg af et bestyrelsesmedlem.  
    På valg er Peter Bohde, modtager genvalg. 
8. Valg af revisor 
9. Evt. 
Forslag til dagsordnens punkt 5, kan sendes til 
formanden på prebenthye@gmail.com, og skal 
senest være modtaget den 9. februar. 
Alle medlemmer er velkomne. 
Hilsen 
Rømø Musik 
 

Nyt fra Havneby & Kirkeby Digelag 

Forstærkning af Diget på Rimmevej vil blive 
påbegyndt ca. 10 marts 2022 eller så snart været 
tillader det. Digelaget håber at diget vil så fær-
dig midt i juni. 
 
Der vil blive meget stor trafik af lastbiler og 
maskiner da der skal flyttes ca. 18.000 m2 sand 
og klæg svarende ti ca. 30.000 tons. 
 
Håber at alle vil have forståelse for at diget og 
tilstødende arealer vil blive afspærret for alt tra-
fik. 
 
Digelaget håber på at finde penge til at anlægge 
en sti på toppen af diget lige som på de andre 
diger vi har. 
 
Havneby & Kirkeby Digelag 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Juvre Digelag 

afholder den årlige generalforsamling 

Lørdag den 26. februar 2022 kl. 13.30 

På Holm's Røgeri og Restaurant 

Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

med følgende dagsorden: 

1. Beretning 

2. Regnskab 

3. Udlejning af fiskeri 

4. Udlejning af digeafgræsning af får 

Vær opmærksom på eventuelle Corona restrik-

tioner på dagen, herunder krav om Corona pas/

Corona test. 

Bestyrelsen 
 

 
Foredrag i naturvidenskab 

Tønnisgård byder igen indenfor til offentlige 

foredrag i naturvidenskab. 

 

I samarbejde med Aarhus Universitet og Carls-

bergfondet, vil der i løbet af det tidlige forår bli-

ve livestreamet 6 foredrag på Naturcenter Tøn-

nisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø..   

 

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding 

på enten info@toennisgaard.dk eller 74755257. 

 

Under begivenheder på vores facebookside,  

Naturcenter Tønnisgård,  kan du læse mere om 

de enkelte foredrag. 

 

Så sæt kryds i kalenderen på følgende aftener: 

 

Fremtidens natur:  

Tirsdag 8 februar, 19.00-21.00  

Den sovende hjerne: 

Tirsdag 22 februar, 19.00-21.00 

Klimaforandringerne: 

Tirsdag 1 marts, 19.00-21.00  

Ekstrem fordøjelse: 

Tirsdag 15 marts, 19.00-21.00 

Flagermus: 

Tirsdag 29 marts, 19.00-21.00 

På rumsafari blandt Mælkevejens planeter: 

Tirsdag 26 april, 19.00-21.00 

 

Du kan også læse mere om foredragene på den-

ne hjemmeside https://ofn.au.dk/sted/. 

 

Teamet på Tønnisgård glæder sig meget til nog-

le hyggelige aftener sammen med jer.  

  

Med venlig hilsen 

Caroline Vester Villumsen 

Biolog og naturvejleder 

https://ofn.au.dk/sted/
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Materialebank på Rømø 
 

I forbindelse med, at Rømø Udviklingsplan har 
arbejdet med en arkitekturstrategi for Rømø, 
kom ideen frem, at det kunne være en ide at 
etablere en materialebank på Rømø.  

Tanken om en materialebank handler om, at det 
kan være et sted, man lokalt afleverer materia-
ler, som man f.eks. i forbindelse med renovering 
ikke længere har brug for. Det kunne være gam-
le døre, vinduer, bjælker mv., som andre så i ste-
det kunne gøre brug af lokalt. På den måde kun-
ne vi sammen være med til at sikre, at gode ma-
terialer bevares og genbruges.  

Vi vil gerne være med til at støtte den gode ud-
vikling, hvor der er mere og mere fokus på byg-
ningskulturarven på Rømø og der gøres brug af 
de rigtige materialer ved renovering af ældre 
huse. Kunne det tænkes, at der er nogen, der har 
et egnet sted til formålet og måske også gerne 
selv vil være med til at få ideen sat i søen, så 
hører vi gerne fra dig.  

Vi tænker, at du med den rigtige ide har mulig-
hed for at søge et tilskud til opstart af aktiviteten 
i initiativpuljen i Rømø Udviklingsplan Du kan 
kontakte Kim Wittrup, 2946 8641 eller Karsten 
H. Jensen 2042 1989. 

Følgegruppen Rømø Udviklingsplan 
Kim Wittrup og Karsten 

 

Pop-up udstilling i februar 22 
 

Er det noget for dig? 

Vil du gerne have en stand? 

 

Start den 12. februar 2022 
og slut den 20. februar 
2022. 

Åbningstid fra kl. 13.00 til 
17.00. 

Opsætning af stand den 11. eller 12. februar 
mellem kl. 10.00 og 13.00. (skriv hvornår du 
gerne vil sætte op) 

Nedtagning den 20. februar kl. 17.00. 

 

Det er nødvendigt, at du tager vagter, for at det 
hele hænger sammen. Skriv hvornår du helst vil. 
Så udarbejder jeg en vagtplan. 

 

Pris for at deltage: 

 50 kr. for medlemmer af Rømø Kunst og Kul-
turforening. 

100 kr. for ikke medlemmer.  

 

Markedsføring:  

Der vil blive uddelt plakater på Rømø. Der vil 
blive reklameret på forskellige Facebooksider 
og der vil blive sat skilte op på Rømø, på cen-
trale steder. 

 

Tilmelding af stand, senest den 26. januar til 
thierry@bbsyd.dk. Forhåbentlig ses vi. 

 

Rømø Kunst & Kulturforening  

 

Gåture med  
Rømø Husholdningsforening 
 

Hver mandag  er det muligt at komme på gåtur 

med Rømø Husholdningsforening.  

De går kl. 14.00 fra og starter fra P-pladsen ved 

hundeskoven på Langdalsvej. 

Billedet er fra starten af dette år, hvor der var en 

lille gruppe afted.  

Der er plads til mange flere og alle er velkomne.  
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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.: 22 93 78 85 
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: Linda Atzen 
Havnebyvej, 65 
tlf. 28777992 
mail: linda-atzen@live.dk 

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

Suppleant: Lena Boulton Hansen 
Juvrevej 99 
Tlf: 42530543 
Mail: Boulton-Lena@hotmail.com 
 
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 


