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Støt ”Set & Sket” sponsorerne - 

De støtter os 
 

Se fotos af vores sponsorer i bladet 
 

For rømmeser og andet godtfolk 

SET OG SKET 
PÅ RØMØ 

 
 

 

Nyheder * Aktivitetskalender * Foreninger 

Samfund * Indsigt * Temaer * Lokalstof * Omegn 

 

April udgaven  -  02 
 

Årgang 21  -  April 2022 

 

Læs også Set & Sket på www.romo6792.dk  

Rømøs konfirmander 2022 
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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... 
Forår og fællesskab 
Det er blevet forår. Efter en al for lang vinter 
med corona-restriktioner, mørke og regn er vi 
så småt begyndt at vove os ud igen. Her i febru-
ar har vi afholdt både Pers Awten og Fastelavn 
med stor tilslutning. Det er dejligt at se, at der 
bakkes op om fællesskabet på øen. 

Og her ER mange gode muligheder for at indgå 
i fællesskaber. Idrætsforeningen har tilbud der 
både kan hæve eller sænke pulsen, Rokuku til-
byder en række af kreative, kulturelle fællesska-
ber, Gastronomerne tilbyder spændende mad-
lavning og Rømø Husholdningsforening har 
som altid er bredt program. Denne vinter har 
også kirken budt ind med “Herreværelset”, der 
er blevet en stor succes. 

Nye kræfter, og mange tak til de gamle 
Ved generalforsamlingen i Rømø Lokalråd den 
1. februar 2022 sagde vi farvel til Kim Wittrup, 
der har ydet en utrættelig indsats gennem man-
ge år. Endnu engang vil vi gerne herfra sige 
ham tusind tak for det store engagement, og øn-
ske ham alt det bedste fremover. 

Rømø Lokalråd har fået nye kræfter med Ditte 
Hviid, der blev valgt ind i bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen konstituerede Rømø 
Lokalråds bestyrelse sig som følger: 

Formand:     Anne Thomsen 
Næstformand:    Christiane Terhart 
Kasserer:     Niels Hobolt 
Sekretær:     Tanja Rahbek 
Bestyrelsesmedlem: Linda Atzen 
Suppleant:     Ditte Hviid 
Suppleant:     Lena B. Hansen 

Høringssvar 
Pt. er der to forslag i høring fra Tønder Kom-
mune, som berører Rømø. Det ene er et forslag 
om bopælspligt 4 steder i Tønder Kommune, 
hvoraf et er i Kongsmark på Rømø. 

Det andet forslag er en relativt omfattende lo-
kalplansændring for Kongsmark. 

Vi er pt. ved at sætte os ind i forslaget og kom-
mer med et høringssvar inden fristen udløber, 8 
uger frem fra 1. marts 2022. 

Medborgerhuset  
Lokalrådet er sammen med repræsentanter fra 
arbejdsgruppen, beredskabsvæsenet, idrætsfor-
eningen og Rokuku i fortsat dialog om den bed-
ste måde at bevare medborgerhuset på. Vi har 
en god og konstruktiv dialog med Tønder Kom-
mune og er sikre på, at vi først afslutter proces-
sen, når vi har fundet en god løsning, som alle 
kan trives i. 

Nationalparkrådet Rømø er repræsenteret i 
Nationalparkrådet med to medlemmer. Det ene 
er Henrik Mandø og det andet er nu, fra Lokal-
rådets bestyrelse Christiane Terhart. Hun afløser 
Pau Schramm. Der skal lyde en stor tak til Pau 
for hans gode indsats i rådet. 

Forsidebilledet 
På forsiden af denne udgave af Set og Sket ses 
de kommende konfirmander. De unge menne-
sker bliver konfirmeret i Sct. Clemens kirke 
Store Bededag d. 13. maj 2022 og alle er natur-
ligvis velkomne. 

 

Tanja Rahbek 
på vegne af Rømø Lokalråds bestyrelse 

 

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 ! 

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 hyg-

gelige timer, på en snak om hvad der er bedst at 

gøre hvis uheldet er ude. Det er IKKE et første-

hjælpskursus, men en hyggelig aften, hvor vi 

bl.a. viser hvordan man lægger en person i sta-

bilt sideleje og vender emner som alarmering, 

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. 

 

Stormstræde 14, Rømø | Tlf. 22646053 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Pers Awten 

Den 21. februar blev der traditionen tro holdt 
Pers Awten / Garild på Rømø.  

Der var i år gjort en endnu større indsats for at 
få folk til at møde op: Sognepræst Ian Ørten-
blad-Andsager holdt en lille indledende tale, og 
Rømø Lokalråd havde sponsoreret øl, vand og 
pølser: Tak. 

Der var da vel også ca. 100 mennesker, der var 
mødt op og havde en hyggelig aften. For de 
mindste var der også snobrød:  

Tak til Lars W. Hansen, der stod for det, tak til 
Rømø Spejderhytte for lån af snobrødspinde 
samt til Bager Andresen, Skærbæk, for sponso-
rering af snobrødsdej. Også tak til RHF, der 
stod for indkøb og udlevering af mad og drikke, 
Jan og Johnny for at være grillmestre, Morten 
Sextus for bål, Rømø Friv. Brandværn v) Jakob 
Wanting Rasmussen for brandsikkerhed, Claus 
Cornelsen for lån af dige, Novasol for udlån af 
parkeringsplads og Rømø Lokalråd for at være 
tovholder på arrangementet. Og tak til alle jer, 
der mødte op. 

   

Støt Ukraine  

"RØMØ I KRIGENES SKYGGE" 

Deltag i en guidet tur ved Rømø kirke lørdag 
den 2. april kl. 11 - 12 med ovenstående titel. 

Jørn Carl vil fortælle om, hvordan vi kan se de 
Slesvigske krige, 1. og 2. Verdenskrig afspejle 
sig på kirkegården og i kirken. 

Deltagelse koster 50 kr., og entreindtægterne 
går ubeskåret til i Ukraine. 

Rømø Menighedsråd 

 

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 

Foreningen Hjem for Ældre på Rømø 

afholder Generalforsamling 

den 20. april 2022, kl. 19.00  

på Frankel 5, Sønder Frankel 5 

Bestyrelsen 

Kontaktperson: Eli Kølleskov, 

eli.koelleskov@mail.dk, tlf. 23722675 
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Fastelavn er mit navn…  
 

Søndag den 27. februar 2022 slog vi katten af 
tønden i Medborgerhusets Gymnastiksal.  

 
Der var rigtigt mange flotte kostumer og vi fandt 
tre kattekonger og tre kattedronninger.  
 
Bagefter hyggede vi med fastelavnsboller, kaffe 
og varm kakao.  
 
Tak til Rømø Børnecenter, der havde pyntet flot-
te tønder.  

Det er rigtigt dejligt at se så mange børn og 
voksne – vi glæder os til at gentage succesen 
næste år. 

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 

Tønder Kommunes Borgmester, Jørgen Popp Petersen 

åbner kunstudstillingen ”Rømøspejlinger 2022”, den 14. 

april kl. 15. Spejlingerne bliver afholdt fra den 14. til 17 

april. Åbningstider fra klokken 11-17 på Rømø Havn. 

Dette kulturelle højdepunkt i Sønderjylland, består af en 

blanding af malerier og akvareller, skulpturer i sten og 

træ, keramik og foto, fremstillet af 22 kunstnere med ud-

gangspunkt på Rømø. Det er efterhånden blevet en tradi-

tion, i år afholdes udstillingen for 20. gang.  

Kunst kommer indefra. At udtrykke sig kunstnerisk er no-

get meget personligt. Alle oplever hvad kunst er, forskel-

ligt. En individuel opfattelse af lys, farve og form, af men-

nesket og naturen.  

Hvad vil besøgende se på "Rømøspejlinger 2022"?  

Udvælgelsen er foretaget af kurator og grafiker Pernille 

Bejer fra Ballum. Hun bestemmer, hvad der præsenteres 

hvordan og hvor. 

Besøgende på udstillingen kan derfor se frem til en ræk-

ke kunstneres værker, men på et begrænset areal i en 

lagerhal. Du kan tage glæden med hjem, da mange af 

malerierne, skulpturerne, keramikken og billederne kan 

erhverves. 

Deltagerne er: Birthe Ahrensbak Andersen, Birte Bach, 

Joan Bitten Hansen, Nadja Annika Buetow, Ulla Grant-

zau, Birgit Mia Johannsen, Torsten Köhler, Dorte og 

Flemming Lassen, Günther Lützen, Grethe Lund, Margre-

the Nielsen, Pit Peters, Helga v. Pfeil, Sofie Schneider, 

Kirsten Steenfatt, Else og Jacques Thierry, Bente We-

stergaard, Hans Winther, Barbara Wortmann og Ingrid 

Wulf. 

22 kunstnere på Rømøspejlinger i påsken 2022 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Konfirmation bededag 
Bededag fredag d. 13. maj kl. 11.00 skal øens 
konfirmander konfirmeres efter et lille år med 
undervisning og udflugter, samtaler og gudstje-
nester. Årets konfirmander på Rømø er: 
  
Ida Falk Grove Wollesen, Juvrevej 78  
Isabella Rodrigues Jensen, Havnebyvej 6A 
Renée Møller, Hattesvej 17, 
Zoey Sofie Kristensen, Havnebyvej 150  
Martin Hansen, P. S. Carlsvej 32, 
Victor Helmchen Kjemtrup Jørgensen,  
Håndværkervej 1 
  
Telegrammer og hilsener til konfirmanderne kan 
afleveres på dagen kl. 10.00 til 11.00 i kirkens 
våbenhus, der vil være bemandet, mens gudstje-
nesten er i gang. Konfirmanderne ønskes en god 
dag! 
   

Guldkonfirmation palmesøndag 
Palmesøndag den 10. april kl. 10.30 deltager 
Sankt Clemens Kirkes guldkonfirmander i guds-
tjenesten i kirken, hvor de blev konfirmeret i 
1972. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, så 
alle, der har tid og lyst, kan hilse på guldkonfir-
manderne. 
 

Koncert med folkBALTICA 
Søndag den 8. maj kl. 20.00 kommer folkBAL-
TICA atter til Rømø og giver koncert med ø-
ensemblet sammensatte af dygtige musikere fra 
Danmark og Tyskland. De fem musikere vil for-
dybe sig i de lokale historier, der er at fortælle 
om den traditionelle musik fra Föhr og Rømø til 
Mandø. Gamle sange og melodier vil blive stø-
vet af, og der vil blive komponeret nye, som vil 
blive ført sammen til koncerterne – folkmusik på 
vadehavsøerne anno 2022. Billetter kan købes 

på kirkens hjemmeside (110 kr.) eller ved ind-
gangen (135 kr.). Se nærmere omtale på kirkens 
hjemmeside. 
 

Koncert med Aspirata Vocalis 

Onsdag den 25. maj kl. 19.00 er der koncert i 
kirken med koret Aspirata Vocalis fra Køge. Ko-
ret er dirigeret af Jan Røeboe, som er organist i 
Stege Kirke på Møn. Aspirata Vocalis er et blan-
det kor med 21 sangere. Koret blev etableret i 
2007 af korets dirigent. Koret synger værker af 
Bach, Mozart, Rachmaninov og af den kendte 
engelske korkomponist John Rutter. Men også 
en buket af danske og svenske sange, som bidra-
ger til stemning af forår og sommer. Aspirata 
Vocalis foretager en større turné hvert andet år 
og kommer nu til Rømø. Fri entré og alle er me-
get velkomne. 
 

Festlicher Ostergottesdienst mit  
Trompetenmusik 
Am Ostersonntag, den 17. April, um 10.30 Uhr 
laden wir zum deutschsprachigen Ostergottesdi-
enst in die Sankt Clemens Kirche ein. Alle sind 
herzlich willkommen: Einheimische und Gäste, 
junge und ältere Menschen. Mit Ostern kommt 
die Hoffnung neu in unseren Alltag. Musikalisch 
gestaltet wird der Gottesdienst von Udo Blasz-
kowski an der Orgel und Matthias Ott an der 
Trompete.  
Herr Ott wird extra zu diesem Gottesdienst aus 
Deutschland anreisen. Ich freue mich sehr, dass 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
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er uns diese Osterfreude machen wird. Eure Pa-
storin Dorothea Lindow (dl@km.dk) 
  

Gudstjenester 

April    
 
Søndag d. 3. april  
Mariæ bebudelses dag 
Rømø: 9.00 
 
Søndag d. 10. april  
Palmesøndag 
Rømø: 10.30 Guldkonfirmation 
 
Torsdag d. 14. april  
Skærtorsdag 
Rømø: 9.00 
 
Fredag d. 15. april  
Langfredag 
Rømø: 10.30 
 
Søndag d. 17. april 
Påskedag 
Rømø: 9.00 dansk ved Ian Ørtenblad 
Rømø: 10.30 tysk ved Dorothea Lindow 
          
 
 

Mandag d. 18. april 
Anden påskedag 
Rømø: 9.00 
 
Søndag d. 24. april  
1. s. e. påske 
Rømø: 14.00 Heine Holmgaard 
 

Maj 
 
Søndag d. 1. maj  
2. s. e. påske 
Rømø: Ingen gudstjeneste 
 
Søndag d. 8. maj   
3. s. e. påske 
Rømø: 9.00 
 
Fredag d. 13. maj  
Bededag 
Rømø: 11.00 Konfirmation 
 
Søndag d. 15. maj    
4. s. e. påske 
Rømø: 10.30 
 
Søndag d. 22. maj   
5. s. e. påske 
Rømø: 14.00 Thorsten Bjerg Christensen 
 
Torsdag d. 26. maj  
Kristi himmelfarts dag 
Rømø: 9.00 
 
Søndag d. 29. maj    
6. s. e. påske 
Rømø: 9.00 
 
Se også: 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 
2022 

Hver mandag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening -indtil 18.04.2022 
kl. 14.00  fra P-pladsen ved Hundeskoven på Langdalsvej  

Hver tirsdag  Vandgymnastik og wellness - indtil 26.04.2022 
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  Hockey m/Linda Atzen for 15-45 år m/k  
kl. 19.30-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening –fra 28.04.2022 
kl. 14.00  fra P-pladsen ved Hundeskoven på Langdalsvej  

Hver torsdag 28.04-22.09 Cykelture med Rømø Husholdningsforening 

kl. 18.30   Vi mødes på P-pladsen ved skovlegepladsen  

Hver torsdag  21.04 - 02.06 Spinning / Biking v/Rømø UIF 

kl. 19.00  Gymnastiksalen i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

 

April  

Lørdag 02.04 Rømø i Krigenes skygge—guidet tur  

Kl. 11.00-12.00 Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152 

Torsdag 07.04 Spinning / Biking v/Rømø UIF 

kl. 19.00  Gymnastiksalen i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Fredag 08.04 Generalforsamling - Foreningen Venner af Rømøs Natur 

Kl. 16.00  Æ’fristej i Medborgerhuset, Engvej 5 

Søndag 10.04 Guldkonfirmation  

Kl. 10.30  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152 

Torsdag 14.04 Indvielse af 'Rømøspejlinger 2022' 

15.00 - 17.00 Klaas Puul Hallen, Kommandørkaj 3 

Fredag 15.04 - Søndag 17.04 'Rømøspejlinger 2022' 

11.00 - 17.00 Klaas Puul Hallen, Kommandørkaj 3 

Søndag 17.04 Påskegudstjeneste med trompetmusik (tysk) 

Kl. 10.30  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152 

Tirsdag 19.04 Borgercafé om lokalplan for Kongsmark v/Tønder Kommune  

16.00 - 18.00  Sted oplyses senere - se sociale medier og aviser  

Onsdag 20.04 Generalforsamling Foreningen Hjem for Ældre på Rømø 

kl. 19.00  Frankel 5, Sønder Frankel 5 

Mandag 25.04 Tur til Gram Slot m/RHF (se annonce)  

kl. 18.00   Afgang fra Statoil i private biler  
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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 

Mandag 25.04 Giftige havslanger i Forskningens Tjeneste 

Kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30 

Mandag 25.04 Hvis uheldet er ude - hvad så ? v/Rømø’s akuthjælper  

kl. 19.00   - ca. 21.00 i Medborgerhuset, Rømø skole Engvej 5. 

Tirsdag 26.04 Foredrag om På rumsafari blandt Mælkevejens planeter  

kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Maj  

Onsdag 04.05 Gudstjeneste og filmen ”Vores mand i Amerika”  

kl.19.00  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152 

Søndag 08.05 Koncert med folkBALTICA 

kl. 20.00  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152 

Fredag 13.05 Konfirmation  

kl. 11.00  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152 

Søndag 22.05 Fejring af Nationalparkdag 

Kl. 10.00 - 14.00 Søen i Kirkeby plantage ved naturlegepladsen  

Tirsdag 24.05 Teaterforestillingen ”Damen, der blev et træ” 

   Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152 

Onsdag 25.05 Koncert med Aspirata Vocalis 

kl. 19.00  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152 

Juni 

Mandag 11.06 Rømø Beach Jump 2022 

 - Onsdag 13.06 Lakolk Strand, 6792 Rømø   

Torsdag 23.06 Sct. Hans aften arrangement v/div. arrangører 

   Info følger  

Lørdag 25.06 Rømø Musikfestival  

12.00—21.00 Ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

August  

Lørdag 20.08 Rømø Motorfestival  

   Lakolk Strand, 6792 Rømø  

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

Med forbehold for ændringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2022 

mailto:kimwittrup@hotmail.com
http://www.roemoe.infoland.dk
http://www.roemoe.infoland.dk
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 Teater og musik i kirken for de små 

Tirsdag den 24. maj slår kirken dørene op for en 

musikalsk teateroplevelse for øens børnehave-

børn, 0.klasses børn samt deres klassekammera-

ter fra Skærbæk.  

Det er forestillingen “Damen, der blev et træ”, 

der gæster øen.  

Forestillingen tilbydes af “Krible Krable” der er 

et landsdækkende projekt, udviklet i samarbejde 

mellem Naturvejledning Danmark og DR Ra-

masjang.  

Krible Krable har til formål at øge børn viden 

om og forståelse for af naturen. 

0.klasse-eleverne transporteres til øen i en bus, 

finansieret af Juvrefonden. En stor tak til den. 

Tanja Hauge Rahbek, projektkoordinator og  

naturvejleder på Rømø Præstegård. 

4. maj i Rømø kirke og præstegård. 

Aftenen indledes kl. 19.00 med gudstjeneste i  

kirken, hvorefter filmen: ”Vores mand i Ameri-

ka” vises i præstegården. 

9. april 1940 angribes Danmark af det nazisti-

ske Tyskland med krav om øjeblikkelig og be-

tingelsesløs kapitulation. Regeringen overgiver 

sig efter få timer og indleder herefter samarbej-

de med nazisterne. Men på den anden side af 

Atlanten sidder Danmarks  ambassadør i Ameri-

ka, Henrik Kauffmann. 

Han nægter at føje de tyske krav og iværksætter 

i stedet en plan for at besejre Hitler og give den 

danske befolkning friheden tilbage. 

Kom til det ene, kom til det andet eller til begge 

dele – vel mødt til en aften, hvor friheden fejres. 

Sognepræst Ian Ørtenblad og  

Rømø Menighedsråd. 

Rømø Lokalråd - for Rømmeser og andet godtfolk 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Mød en forsker på Naturcenter Tønnisgård 

Havslanger er vidt udbredte i det Indiske Ocean 

og i Stillehavet. Her kan du høre om deres leve-

vis, familieforhold, tilpasninger til havet og far-

lige gift. 

Havslanger er meget giftige og fanger deres 

byttedyr ved at lamme det. Det hænder også at 

mennesker bliver bidt af havslanger og dør. 

I visse områder er havslangerne meget talrige 

og kan derfor bruges som indikator-arter for 

miljøet i nogle af vores tropiske have.  

Foredraget vil blandt andet handle om havslan-

gernes slægtskab, tilpasninger til havet og deres 

gift. Vi kommer også ind på de mange havslan-

ge-ekspeditioner, vi har gennemført for at kun-

ne undersøge havslangernes biologi. 

Til slut skal vi tale om forskellige giftige lands-

langer og deres gifts virkning på mennesker. 

I forbindelse med den landsdækkende temauge 

'Forskningens 7 døgn', kommer forsker Arne 

Redsted Rasmussen fra Det Kongelige Akade-

mi, Institut for Konservering forbi Tønnisgård 

og giver foredraget:  

Giftige Havslanger i Forskningens Tjeneste 

Hvor: Naturcenter Tønnisgård 

Hvornår: 25 april fra 19.00-20.00 

Hvem: Alle er velkomne, børn som voksne. 

Tilmelding: Det er gratis, men kræver tilmel-

ding på info@tonnisgaard.dk eller tlf. 74755257 

Teamet på Tønnisgård glæder sig til at se jer til 

en hyggelig og lærerig aften 
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Rømø Husholdningsforenings bestyrelse 

Efter en veloverstået generalforsamling, og  
Evelyn Hougaards interessante beretning om  
sin tur på Caminoen, har Rømø Husholdnings-

forenings bestyrelse konstitueret sig således: 

 

Formand   Sonja Hansen 

Næstformand  Marina Krog  

Kasserer   Chieko Petersen  

Sekretær   Vita Hansen   

Bestyrelsesmedlem Jane Jessen  

Bestyrelsesmedlem Lilly Hansen 

Bestyrelsesmedlem Aase Duhn   

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
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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:  

Inge Marie Pohlmann 
Kromosevej 5 
 
Svend Stensgaard Nielsen 
Gl. Skolevej 17 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 

Rømø Musikfestival 

Så håber vi, at Coronaen vil tillade, at vi vender 

tilbage til vores faste festivaldato, sidste lørdag 

i juni, lørdag den 25. juni 2022 i og omkring 

telt i skolegården, Medborgerhuset "Rømø Sko-

le". 

Vi har de fleste aftaler i hus med gode musik-

grupper, og mangler i skrivende stund kun lige 

et par aftaler, men der skulle i hvert fald blive 

god livemusik i pop-rock-genren fra kl. 12 - ca. 

21. Der er som sædvanligt fri entre. 

Hjælpere? Det er et stort arbejde at arrangere 

og afvikle en sådan festival, og vi har altså vir-

kelig brug for praktisk hjælp; evt. bare en time 

eller to - du bestemmer. Og da ville det altså 

være super, hvis folk selv ville henvende sig, så 

vi ikke også skal bruge tid og kræfter på at fin-

de hjælpere.  

Hvis du vil hjælpe til i baren, bedes du kontakte 

Bodil Thye: Mail: Bodilthye@gmail.com. Tlf: 

42312074. Hvis du vil hjælpe med opstilling 

og / eller nedtagning, bedes du kontakte Kim 

Wittrup: Mail: KimWittrup@hotmail.com. Tlf. 

29468641. 

Der er helt sikkert også en opgave til dig. På 

forhånd tusind tak. 

Musikglade hilsner fra 

Rømø Musik 

P.S. Der er selvfølgelig meget mere om Rømø 

Musikfestival i næste Set og Sket. Se også vo-

res facebookgruppe "Rømø Musikfestival". 
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Arrangementer 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets ar-
rangementer: 

Sct. Hans 
Torsdag 23. juni 2022 i samarbejde med Spej-
derne – nærmere info følger. 

Aktivitetslørdag, lørdag 10. september kl. 11-
14, hvor vi har planlagt sjove aktiviteter og 
hyggeligt samvær. Alle kan være med. 

Juletræsfest og banko søndag 4. december – 
nærmere info følger. 

Spinning / Biking - Nyt initiativ  

Vi har købt 6 spinning cykler og vil gerne for-
nemme interessen inden vi køber flere cykler. 
Kom og prøv cyklerne og se om det er noget for 
dig torsdag 7. april kl. 19.00 i gymnastiksalen. 

Derefter er tilmelding først til mølle. Holdet 
starter torsdag 21. april og fortsætter 6 gange på 
denne side at sommerferien. 

Leder: Carsten Holt 

Vi ses torsdag 7. april kl. 19.00 i gymnastiksa-
len 

Meditation / Mindfulness  
er godt i gang hver tirsdag kl. 19.00 og du kan 
nå at være med.  

Der er ingen aldersgrænse, alle kan være med, 

blot skal man kunne sidde eller ligge stille ca. 
30 minutter. Kom i afslappet løstsiddende tøj. 
Medbring en yogamåtte, et tæppe og evt. en pu-
de. 

Lidt om mindfulness / meditation: Det mindsker 
stress, angst og generel uro. Styrker imunfor-
svar, giver balance, nærvær, overskud og velvæ-
re.  

Leder: Gurli Holt, tlf. 61 62 68 96.  

Vi har afholdt generalforsamling… 

… og vi vil gerne sige stort tak til Kim for man-
ge års arbejde for foreningen. Bestyrelse heref-
ter består af: 

Formand:       Carsten Holt 
    tlf. 61 62 68 90 

Nætsformand:   Merete Gaarde Jensen  
        tlf. 27 91 53 54 

Kasserer:       Linda Dahlgren Atzen 
        tlf. 40 35 54 01 

Bestyrelsesmedlem: Guli Holt 

    tlf.61 62 68 96 

Bestyrelsesmedlem: Birgit Bentin Nielsen, 
    tlf. 42 25 93 45 

Har du en god idé til en ny aktivitet eller 
spørgsmål skal endelig bare tage fat i en af os i 
bestyrelsen. 

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. 

 

Nyt fra Rømø Ungdoms– og Idrætsforening 
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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  

Kirkeskibet ”Thor” 

I slutningen af januar blev det nye kirkeskib 

"Thor" hængt op i Sankt Clemens Kirke ved en 

festlig lejlighed ifm. gudstjenesten.  

 

Dagen bragte et fantastisk flot og blæsende vejr 

til indvielsen af det nye kirkeskib Thor. 

Et kirkeskib skal helst have kursen mod alteret. 

Thor havde dog sin helt egen mening, mon ikke 

den retter ind med lidt hjælp. 

 

Rømø Lokalhisotrisk Forening og arkiv havde 

organiseret at så mange som muligt deltog iført 

en af Rømøs gamle dragter.  

Til arrangementet havde 8 damer og en mand 

var iført dragter fra Rømø:  

Kirsten Hahn Atzen, Helle Atzen, Mary-Anna 

Wraae Larsen, Merete Skauge, Gerda Carl, Jane 

Schramm, Sonja Hansen, Lene Oksen og Lars 

Westensee Hansen. 

 

 

 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Foreningen Venner af Rømøs Natur  

afholder generalforsamling fredag den 
08.04.2022. kl. 16.00 i Æ’fristej i  

Medborgerhuset. 

To bestyrelsesmedlemmer, deraf den ene kasse-
reren, ønsker at udtræde, og vi har derfor brug 
for nye medlemmer.. 
Da vi fortsat mener, der er behov for forenin-
gen, håber vi, at der møder mange op til gene-
ralforsamlingen, så vi kan få valgt nye til besty-
relsen. Kampen for at bevare øens natur er ikke 
blevet mindre, nu efter corona, flere stier og kun 
lidt information fra turistbranchen til de turister, 
der hver uge kommer til vores ø. Der mangler 
noget "code of conduct". Det må kunne gøres 
bedre, og vi håber på gode idéer fra især lokal-
befolkningen.  

Foreningen Venner af Rømøs Natur. 

Naturcenter Tønnnisgård fejrer  

Nationalparkdagen 

Kom til søen i Kirkeby plantage ved naturlege-

pladsen søndag den 22 maj fra 10.00-14.00. Der 

vil I møde naturvejledere med en masse grej til 

at undersøge livet i søen, og krible krable dyr på 

landjorden. Aktiviteten er primært for børn i sel-

skab med voksne, men alle er velkomne. Det er 

gratis, kræver ingen tilmelding og fungerer som 

et 'åbent hus', så I kommer når det passer ind i 

jeres dag. 

Venlig hilsen Per og Caroline  

Naturvejleder på Tønnisgård 

Borgercafé om 

Lokalplan for Kongsmark 

Sæt kryds i kalenderen den 19. april 

Forslaget til en ny Lokalplan for Kongsmark 

er sendt i høring. 

Høringen slutter  16. maj 2022 

Høringsmaterialet kan læses her: 

https://www.toender.dk/demokrati-og-

indflydelse/indflydelse-og-debat/horinger-og-

afgorelser/forslag-til-lokalplan-nr-159-721-og-

kommuneplantillaeg-nr-124-721-kongsmark-

romo/  

Som en del af høringen inviterer  

Tønder Kommune til borgercafe  

tirsdag den 19. april 2022 kl 16-18.   

Her kan du høre mere om forslaget og stille 

spørgsmål. Hold øje, når der kommer mere om 

arrangementet og hvor det holdes.   

,Borgere og ejere i Kongsmark vil få en direkte 

besked i E-boks” 

Karsten Hagel Jensen 

Chefkonsulent, Teknik & Plan 

Tønder Kommune  

https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/horinger-og-afgorelser/forslag-til-lokalplan-nr-159-721-og-kommuneplantillaeg-nr-124-721-kongsmark-romo/
https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/horinger-og-afgorelser/forslag-til-lokalplan-nr-159-721-og-kommuneplantillaeg-nr-124-721-kongsmark-romo/
https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/horinger-og-afgorelser/forslag-til-lokalplan-nr-159-721-og-kommuneplantillaeg-nr-124-721-kongsmark-romo/
https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/horinger-og-afgorelser/forslag-til-lokalplan-nr-159-721-og-kommuneplantillaeg-nr-124-721-kongsmark-romo/
https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/horinger-og-afgorelser/forslag-til-lokalplan-nr-159-721-og-kommuneplantillaeg-nr-124-721-kongsmark-romo/
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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:  Christiane Terhart 
Sælstræde 3 
Tlf.: 31448862 
Mail: c.terhart@gmail.com 

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

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

Bestyrelsesmedlem: Linda Atzen 
Havnebyvej, 65 
Tlf. 40355401 
Mail: linda-atzen@live.dk 

Suppleant: Ditte Hviid 
Prillen 18 
Mail: dhviid@gmail.com 

Suppleant: Lena Boulton Hansen 
Juvrevej 99 
Tlf: 60202824 
Mail: boulton-lena@hotmail.com 
 

Kontakt os gerne, hvis du har nogle  
idéer til vores arbejde. 

 
Ønsker du at blive støttemedlem -  

og herunder 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/Carsten Holt 

    tlf. 61626890 

Foreningen Hjem for Ældre 

v/Eli Kølleskov 

tlf. 23722675 


