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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 

 

Juni udgaven  -  03 
 

Årgang 21  -  Juni 2022 

 

Læs også Set & Sket på www.romo6792.dk  

Rømøs konfirmander 2022                Fotograf: Lars Møller 
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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... 
er sommeren for alvor rykket nærmere og dage-
ne lysere. Vi ser frem til en lang og lys sommer 
helt uden mundbind og afstand.  

Ø-boer dialogmøde 

Vi vil rigtig gerne være med de at starte de  
vigtige dialoger mellem os fastboende her på 
Rømø. Rømø et dejligt sted at bo, men hvordan 
bliver det endnu bedre? Derfor er konceptet  
”ø-boer dialogmøde” opstået, hvor vi vil drøfte 
forskellige vigtige emner.  
Formålet er først og fremmest at vi får en snak 
om de vigtige emner og hvordan vi kan udvikle 
vores dejlige ø. Vi har afholdt vores første mø-
de hvor der var en rigtig god og konstruktiv  
dialog om helårsbeboelse. Det er en fornøjelse, 
at mere end 80 personer mødte op. Vi ser frem 
til næste gang vi mødes.  

Fremover afholder vi sådanne møder om vigti-
ge emner der rør sig for at være med til at ud-
vikle Rømø for alle os, der til dagligt bor på 
Rømø til et endnu bedre sted at bo. Nærmere 
info om næste møde følger. 

Høringssvar 

Fristen for svar på forslag i høring omkring bo-
pælspligt i Havneby og lokalplan i Kongsmark 
er udløbet. Derudover har er der forslag i høring 
omkring bopælspligt i Kongsmark.  

I den forbindelse afholdte Tønder Kommune i 
april en borgercafe på Tønnisgård, hvor der var 
mulighed for at stille spørgsmål til forslaget. 

Kommunikationen fra kommunen om de to for-
slag har været meget begrænset. Vi har taget fat 
i kommunen, og fristen for bemærkninger til 

forslag om bopælspligt i Kongsmark forlænges 
ca. to måneder. Datoen er ikke udmeldt i skri-
vende stund. Derudover afholdes der et borger-
møde omkring det fremsatte forslag.  

Tønder kommune melder nærmere information 
ud omkring den udskudte frist og afholdelse af 
borgermøde. 

Kulturuge 

På tværs af kommunen afholdes der kulturuge 
fra 3. – 16. oktober, hvor der planlægges for-
skellige kulturelle indslag. Vi, i Lokalrådet, er i 
gang med at ideudvikle, men hvis du har en god 
ide så giv os et praj.  

Tak 
Vi vil gerne sig TAK til alle jer der har støttet 
Lokalrådet i år med et bidrag. Vi er glade for, at 
I er så mange der gerne vil støtte vores arbejde, 
men vi kan altid bruge et par støttemedlemmer 
mere :-) 

Ligeledes en stor tak til annoncesponsorerne. 
Det er Jer der gør det muligt at udgive Set og 
sket! 

Linda Atzen 

På vegne af lokalrådets bestyrelse 

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

Nationalmuseets Kommandørgaard 

tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 

Tlf. 74 75 51 36 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Lidt nyt fra Naturstyrelsen 

De midlertidige hegn på Lakolk Strand og  

Sønderstrand er nu sat op.  

Hegnene skal beskytte især terner som ruger  

dirket på sandfladen. Hegnene bliver nedtaget 

sidst i august, når fugleungerne er fløjet fra  

reden. 

Affaldscontainere og toiletvogne kommer på 

stranden omkring pinse,  

Pælerækkerne er blevet lappet, og vi fjerner 

jævnligt stumper af pæler som dukker op i van-

det, se billedet fra starten  

af april, hvor der både var blæst og sne på  

stranden. 

Igen i år er der rigtig mange aktiviteter på især 

Lakolk Strand, lige fra Motorfestival og Drage-

festival til  krocketstævne. 

Anders Hauge Rahbek 

Skovfoged Vadehavet 

Tlf.  (+45) 91 32 95 40 

Stormstræde 14, Rømø | Tlf. 22646053 

Rømø Strandstævne i krocket                                Kilde: vorbasse.dk 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Ringridning på Rømø 

Rømøboernes Ringriderforening afholder  
ringridning i weekenden d. 11-12  juni 2022. 

Lørdag den 11. juni mødes vi ved skoven ved 
siden af Juvrevej 13. kl. 09.00 og rider om og 
henter sidste års konge.  

Vi satser på at starte henne på pladsen kl. 13. 

Søndag den 12. juni mødes vi på ringriderplad-
sen kl. 11, hvor børn også må ride med.    

Der er mulighed for at købe øl, sodavand, pøl-
ser og is på pladsen.  

Så tag familien med hen og få nogle hyggelige 
timer.  

Er der nogen spørgsmål så kontakt formand 
Steffen Bleeg. Mobil: 20821439 

Forstærkning af Kirkeby Dige  
Vi er nu nået ca. halvvejs med at forstærke  
Nørre Fløjdige på Rimmervej Rømø og det går 
hurtig fremad. Entreprenør Otto Christensen  
laver et godt stykke arbejde og indtil  nu har der 
ikke været ret mange klager over de store lastbi-
ler som transportere klæget fra Juvre til Rimme-
vej. 

Vi har fået et sponsorat fra  firmaet Sol og 
Stand og det har gjort det muligt at vi samtidig 
kan anlægge en  gangsti på toppen ag diget helt 
ude vest fra hvor diget starter og ind til Rim-
mervej. 

Med venlig hilsen Digegreve Magnus Skak 

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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Hjertestarter ved Medborgerhuset 

Medborgerhuset Rømø skole var blandt de 15 
foreninger m.m., som kommunen udvalgte til at 
få en hjertestarter. Og nu er den hængt op. 
 
Frifelt El har sponsoreret ophængningen. Den 
bliver tilknyttet Akuthjælperne, og Claus Kjem-
trup bliver ansvarlig for, at den hele tiden er op-
dateret. 
 
Arbejdsgruppen skal betale et årligt abonnement 
for at have den. 
 
 

Rømø Skovlegeplads Støtteforening  
 

afholder ordinær Generalforsamling  
den 30. maj kl. 19.00 i  

Medborgerhuset ”Rømø Skole”, Engvej 5. 
Dagsorden efter vedtægterne. 

Alle er velkomne 
På foreningens vegne 

Jacques Thierry 
thierry@bbsyd.dk 

 

Sankt Hans på Rømø 

Kom til Sankt Hans  
ved Rømø Spejderhytte  

Havnebyvej 114B, Kongsmark, 6792 Rømø 

Torsdag den 23. juni 2022 

kl. 17.30: Pladsen åbner 
kl. 18.00: Boderne åbner  
kl. 20.00: Båltale  

På pladsen kan der købes; pølser, øl og vand, 
kaffe og te, is og snobrød  

Rømø Ungdoms- og idrætsforening  
Rømø Spejderhytte 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Feriecenter Rim Rømø tlf. 74 75 57 58 

Fra Sankt Hans i 2021 

Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

mailto:thierry@bbsyd.dk
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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 

Vadehavet - Fotoudstilling v/Luca Berti 

Fotograf Luca Berti gennemfører i 2021 sammen, med 
Nationalpark Vadehavet, et projekt om fotodokumenta-
risk fremstilling af Vadehavet og Tøndermarsken. 

Projektet vil være en historisk og kunstnerisk dokumen-
tation af den danske og tyske side af grænseregionen ud 
mod Vadehavet.  

En historisk rejse igennem de to grænselande for at af-
billede landskabet fotografisk og grafisk, den traditio-
nelle arkitektur og de mennesker vi møder langs vejen. 

Projektet følger den fotodokumentaristiske stil fra be-
gyndelsen af det 20. århundrede, baseret på æstetisk rea-
lisme og historisk bevidsthed. 

Målet er at dokumentere Tønder, Esbjerg, Fanø og Var-
de kommuner samt Kreis Nordfrisland i Tyskland i 2020
-2021 og finde frem til de særegne træk og den særlige 
kultur der kendetegner egnen.  

Her er særligt Tøndermarsken en vigtig kilde med sit 
intakte historiske landskab, der vidner om menneskets 
samvirken med den særegne natur i Tøndermarsken. 

Rejsen er således udover den fysiske rejse også en rejse 
i grænselandet mellem historie og nutid. En undersøgel-
se af hvordan fortiden er synlig i landskabet og menne-
skene.  

Forsøget på at indfange landskabets præindustrielle ka-
rakter er et forsøg på at nå tilbage til før massekulturen 
og dermed indtil det særegne for bestemte områder, og 

lægger sig således op af spørgsmålet om hvad national 
og regional identitet indebærer. 

Fotografierne har været udstillet i Danmark på Fanø i 
november-december 2021, Løgumkloster i perioden ja-
nuar-marts 2022 og vil være at se i Medborgerhuset 
”Rømø Skole”, Engvej 5 på følgende datoer 

9. til 12 juni fra 13.00 til 17.00 

16. til 19. juni fra 13.00 til 17.00 

30 juni til 3. juli fra 13.00 til 17.00 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse 
til Jacques Thierry, thierry@bbsyd.dk 

 

Begivenheder i Kunst - og Kulturforeningen 

Vi tilbyder deltagelse i vores læsekreds, et malehold, et 
filtehold og ikke mindst et arbejdende træværksted i 
medborgerhuset. 

Til efteråret tilrettelægges der en workshop for kreative 
sjæle, der vil boltre sig med et stykke træ eller møbel og 
slippe kreativiteten løs. Værktøj og kyndig vejledning 
vil være til stede. 

Men der skal ikke kun arbejdes, derfor sørger forenin-
gen for en champagneaften, hvor der kan smages på ud-
søgt champagne akkompagneret af en fagmand eller 
kvinde på dette område, selvfølgelig i forbindelse med 
en måltid mad. 

Lige nu ligger der en guidet tur til Flensborg på tegne-
brættet,  

Forskellige udflugter er en fast del af vores aktiviteter. 

En gang om året besøger vi en lokal kunstner. I år fik vi 
fornøjelsen af at lære" Hanne i Højers virke at kende, en 
dygtig væverske med egen butik og galleri. 

Der er planlagt flere tur til efteråret. 

Til sidst vil jeg nævne Pop UP, en salgsudstilling i med-
borgerhuset, hvori kreative sjæle med deres hjemmela-
vede må deltage. 

Måske er i blevet nysgerrig på os, i så fald kan I kontak-
te os under www.rokuku.dk eller på mail@rokuku.dk 

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

mailto:thierry@bbsyd.dk
http://www.rokuku.dk
mailto:mail@rokuku.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  

Juni 

Torsdag 09.06 - Søndag 12.06 Fotoudstilling m/Luci Berti kl. 13-17 

   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Lørdag 11.06 Ringridning - start kl. 09.00 fra Juvrevej 13  

Søndag 12.06 Ringridning med start kl. 11.00 - også for børn 

Torsdag 16.06 - Søndag 19.06 Fotoudstilling m/Luci Berti kl. 13-17 

   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Fredag 17.06 - Søndag 19.06 Rømø Beach Jump 2022 

   Lakolk Strand, 6792 Rømø   

Torsdag 23.06 Sct. Hans aften arrangement  

kl. 17.30  Havnebyvej 114B, Kongsmark, 6792 Rømø 

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:  

Bent Køhrsen 
Rørvej 10 
 
Marina Krog 
Rimmevej 2 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 
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Lørdag 25.06 Rømø Musikfestival  

12.00—21.00 Ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 30.06 - Søndag 03.07 Fotoudstilling m/Luci Berti kl. 13-17 

   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

August  

Onsdag 17.08 Udflugt for Rømø Sogn  

Lørdag 20.08 Rømø Motorfestival  

   Lakolk Strand, 6792 Rømø  

Mandag 29.08 Fordeling af badmintontimer i Æ Fristej  

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

September 

Fredag 02.09 Rømø Dragefestival 

 - Søndag 04.09 Lakolk Strand, 6792 Rømø 

Lørdag 10.09 Aktivitetslørdag Sjove aktiviteter og hyggeligt samvær for alle  

11.00-14.00 Medborgerhuset Rømø Skole—info følger  

 

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

Med forbehold for ændringer 

 

 

 

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.  

Christiane Terhart, Rømø Lokalråd, 
tlf.31448862,e-mail 
c.terhart@gmail.com   

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

Aktivitetskalender 
2022 

http://www.roemoe.infoland.dk
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Gudstjeneste i Juvre 

Søndag den 19. juni 2022 kl. 10.30 holder Rømø 

Sogn sin gudstjeneste i Juvre (se nærmere adres-

se på facebook).  

Vi håber at kunne være ude, men rykker ind i en 

lade, hvis vejret er dårligt. Det er for så vidt en 

normal gudstjeneste, der blot holdes ude i sognet 

med bænke, borde og klaver.  

Det er tanken, at denne sommergudstjeneste skal 

flytte rundt på øen år for år. Efter gudstjenesten 

er der kaffebord og ønsker nogen at bage, så 

kontakt Lena Boulton Hansen, tlf. 60202824, 

eller undertegnede tlf. 74754106. Alle fra øen og 

i det hele taget er meget velkomne til gudstjene-

ste i Juvre.  

Ian 

 

Konfirmation i 2023 

I 2023 holdes der konfirmation i Sankt Clemens 

Kirke St. bededag, fredag den 5. maj 2023.  

Undervisningen foregår i konfirmandstuen på 

Rømø og på ture til relevante steder.  

Man kan godt begynde, selvom man ikke er døbt 

og også, hvis man ikke er helt sikker på, om man 

vil konfirmeres, men gerne vil vide mere om, 

hvad man i givet fald vælger fra.  

Tilmelding sker ved at forældrene ringer eller 

skriver til sognepræsten, der også gerne svarer 

på spørgsmål. Efter sommerferien bliver der 

holdt et forældremøde. Jeg ser frem til at møde 

de nye konfirmander.  

Ian 

Sommerkoncerter   

Igen i år står kirken for en længere række af 

koncerter. I år bliver hovednavnet Signe Svend-

sen, som spiller solo den 14. juli 2022. 

Læs nærmere om koncerternes tidspunkt og om-

taler på kirkens hjemmeside 

www.sctclemensromo.dk 

8. juli  Gråbrødre Kammerkor 

14. juli Signe Svendsen 

19. juli  Jesper René  

  (præstegårdens konfirmandstue) 

26. juli Tine K. Skau 

2. august Mikael Børresen 

4. august Roskilde Domkirkes Pigekor 

9. august Andreas Liebig 

16. august Bo Fuglsang 

Menighedsrådet 

 

Koncert i Rømø Kirke 

2. Pinsedag, mandag den 6. juni, inviterer  

Rosendal-koret til koncert i Rømø Kirke kl. 

16.00. Koret er et projekt-kor, der har øvet i 

præstegården i maj.  

Vi synger en række af Jens Rosendals sange om 

vadehavet, naturen, livet og kærligheden. 

Dirigent og pianist er Stig Möglich. 

Alle er meget velkomne og der er gratis entre. 

Tanja Hauge Rahbek 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

http://www.sctclemensromo.dk
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Gudstjenester 

Juni 
Søndag den 5. juni  

Pinsedag 

Rømø: 10.30 Karsten Nissen 

Mandag den 6. juni  

Anden pinsedag 

Rømø: 10.30 tysk gudstjeneste 

Søndag den 12. juni  

Trinitatis søndag 

Rømø: 9.00 Sten Haarløv 

Søndag den 19. juni  

1. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 i Juvre 

Søndag den 26. juni  

2. s. e. trin. 

Rømø: 9.00 

Juli 
Søndag den 3. juli    

3. s. e. trin. 

Rømø: Ingen 

Søndag den 10. juli   

4. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Karsten Nissen 

Søndag den 17. juli   

5. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Ea Dal  

Søndag den 24. juli    

6. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Marlys Uhrenholt 

Søndag den 31. juli    

7. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Elof Westergaard 

Se også: www.sctclemensromo.dk 

 

 

Udflugt for Rømø Sogn 

Sogneudflugten onsdag den 17. august går i år 

til øen Föhr. Vi kører til Dagebüll, hvorfra vi 

tager færgen til øen. Undervejs nyder vi forud-

bestilt morgenmad. 

Ø-rundtur med Jørn Carl som guide, der også 

planlægger et godt sted at spise middagsmaden. 

Drikkevarer betaler hver deltager selv. 

På færgen tilbage til Dagebüll nydes eftermid-

dagskaffen, der også er bestilt til os. 

Pris pr. person 150 kr. Husk: pas og Euro til at 

betale drikkevarer og andet, I kan blive fristet 

af. Tilmelding senest søndag den 31. juli til 

Kirsten Rasmussen, tlf. 21427933 eller e-mail: 

krprilen@stofanet.dk 

 

Onsdag den 17. august 

kl.  07.20    Afgang Rømø Skole 

kl.  07.30    Afgang Kongsmark 

kl.  07.40    Afgang Juvre 

kl.  07. 50   Afgang Nr. Tvismark 

kl.  08.00    Opsamling Bygma i Skærbæk,  

  herfra går turen ad hurtigste vej  

  uden stop mod Dagebüll. 

kl.  09.10    Senest ank. Dagebüll havn 

kl.  09.35    Sejler færgen 

kl.  10.25    Ankomst Föhr/Ø-rundtur med  

  Jørn Carl og middagsmad 

kl.  14.50    Senest møde ved færgen 

kl.  15.15    Sejler færgen fra Föhr mod  

  Dagebüll 

kl.  16.05    Ankomst Dagebüll 

kl.  17.45   Ankomst Rømø 

Vi glæder os til en god tur 

Rømø Menighedsråd 

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

http://www.sctclemensromo.dk
mailto:krprilen@stofanet.dk
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Kom til Rømø Musikfestival 

Lørdag den 25. juni 2022 holder vi vores årlige 
Rømø Musikfestival i og omkring det store fest-
telt i skolegården ved Medborgerhuset "Rømø 
Skole". 
I år er der hele 7 deltagende grupper, og her vil 
der være levende musik fra kl. 12.00 - ca. 21.30. 
Musik i pop-rock-genren, som man kender, og 
som man kan synge med på og/eller danse til. 
Det plejer at være rigtig hyggeligt, så kom og 
vær med. Der er gratis entré. 
På pladsen kan købes øl, vand, vin og pølser. 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkeva-
rer.  

Desuden er der en tombola med rigtig gode ge-
vinster sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. 

Følgende grupper kommer, og spiller i følgende 
rækkefølge fra kl. 12: 

Restaurant Europa Band 

The Joys 

Stjernetrioen 

Leif Band 

Retiremen 

Marskmen, trio 

Court House Band 

Se også vores facebookgruppe "Rømø Musikfe-
stival" 

Vi kan stadig godt bruge lidt praktisk hjælp:  

Hvis du hjælpe med bar m.m.:  

Kontakt Bodil Thye, bodilthye@gmail.com 

Hvis du vil hjælpe med teltopsætning og/eller 
nedtagning:  

Kontakt Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Velkommen til en rigtig hyggelig festival. 

Musikhilsner fra 

Rømø Musik 

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

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Nyt fra Rømø Børnecenter 
 
Traditionen tro var Rømø Børnecenter i kirken 
sammen med deres bedsteforældre. Ian holdt en 
fine påskegudstjenesten i børnehøjde. Menig-
hedsrådet inviterede på kaffe og boller efterføl-
gende. En dejlig dag for børn og voksne. 

 
Vi har haft en dejlig dag generationerne imel-
lem.  
 
Rømø Børnecenter fik lavet de flotteste fugle-
kasser sammen med 4 dygtige mænd der arbej-
der i træværkstedet. 
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Nyt fra Rømø Ungdoms–  
og Idrætsforening 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets 
arrangementer 

Sankt Hans torsdag den 23. juni i samarbejde 
med Spejderne – se separat info. 

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

Juletræsfest og -banko søndag den 4. decem-
ber – nærmere info følger. 

 

Fordeling af badmintontimer 

Har du lyst til at spille badminton? Som kom til 
fordeling af badmintontimer i Æ Fristej mandag 
den 29. august kl. 19.00. Betaling sker ved til-
melding med Mobilepay. 

 

Tak for sæson 2021-2022 – Vi ses næste år :) 

Vi vil gerne sig tak til alle medlemmer og lede-
re for en rigtig god sæson, hvor vi har haft hele 
tre nye aktiviteter på tapetet nemlig hockey, me-
ditation/mindfulness og spinning/biking samt 
”gamle kendinge”. 

Programmet for sæson 2022-2023 annonceres i 
august udgaven i Set&Sket samt Facebook.  

Har du en god ide til et nyt hold? Tag fat i en af 
os i bestyrelsen: 

 

Carsten Holt (formand), tlf. 61 62 68 90 

Merete Gaarde Jensen (næstformand),  
tlf. 27 91 53 54 

Linda Dahlgren Atzen (kasserer),  
tlf. 40 35 54 01 

Guli Holt, tlf.61 62 68 96 

Birgit Bentin Nielsen, tlf. 42 25 93 45 

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

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. 
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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 


