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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 

 

August udgaven  -  04 
 

Årgang 21  -  August 2022 

 

Læs også Set & Sket på www.romo6792.dk  

Kongeskibet - Lægger til kaj i Rømø Havn 6. august 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... 
Sommeren er over os, den først rigtige sommer 
uden restriktioner. Corona er for nu, lagt bag os 
og vi kan atter ånde og nyde. 

Turisterne er for alvor strømmet til øen, og høj-
sæsonen er for alvor i gang. Trods vejret har 
øen haft mange besøgende. Men et par varme 
dage, har vi da haft.  

Det er fantastisk at være vidne til, den kapacitet 
som øen samt erhvervsdrivende kan rumme, når 
graderne kommer over 28-30 grader og gæster 
fra nær og fjern strømmer til øen, for vores fan-
tastisk store badestrand. Disse dage i juli, skab-
te en masse kø på øen samt på dæmningen, men 
alt forløb stort set stille og roligt.  

Bopælspligt i Kongsmark og Havneby 

Tønder kommunen valgte at udskyde fristen 
vedr. Høring om bopælspligt i Havneby og 
Kongsmark til et senere tidspunkt.  

I skrivende stund afventer vi fortsat nyt om-
kring dato for frist samt borgermøde.   

Kulturuge 

På tværs af kommunen afholdes der kulturuge 
fra 3. - 16. oktober 2022, hvor der planlægges 
forskellige kulturelle indslag.  

Vi, i Lokalrådet, er i gang med at ideudvikle, så  
hvis du har en god ide, så giv os et praj.  

Vi håber I alle har en dejlig sommer. 

Lena Hansen  
På vegne af Rømø lokalråds bestyrelse 

Opslag på vores Info-skærme i  
Medborgerhuset og hos Bonus tanken: 

Hvis I ønsker opslag på jeres aktiviteter publi-
ceret på Info-skærmene i Medborgerhuset eller 
hos Bonus tanken, så kan I altid sende jeres ma-
teriale til mig på e-mail c.terhart@gmail.com. 

Jeg sætter det gerne op, men husk blot IKKE at 
sende det som en PDF-fil. PDF er låst for redi-
gering, og det har jeg oftest brug for, for at til-
passe det til skærmenes størrelse. Det er der 
desværre alt for meget arbejde i. 

Det er også lidt skidt at sende tekst i et billed-
format, da der igen ikke er mulighed for redige-
ring. 

Tekst bedes sendt som rå tekst i en mail eller en 
WORD-fil. 

Billeder sendes som JPEG eller JPG fil, ved-
hæftet i en email. 

Jeg skal nok lave en fiks opsætning på skær-
men!  

 

Christiane Terhart 

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 ! 

 

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

Nyt fra Rømø Ungdoms– og Idrætsforening 

Sæson 2022/23  

Vi har en masse gode aktiviteter – kom og vær med   

 
 

Fordeling af badmintontimer og Spinning/Biking, foregår i Medborgerhuset Æ’Fristej,  

mandag 29 august kl 19:00.  HUSK: Betaling ved tilmelding – kontanter eller mobilpay. 

Aktivitet Tidspunkt Leder Starter 
NYT: Spinning /  
Biking (m/k) 

Torsdag 19.00 Carsten Holt 
Tlf. 61 62 68 90 

Torsdag 
22. september 

Meditation Mind-
fulness (Alle kan væ-
re med, m/k) I alt 
10 gange. 

Tirsdag 19.00 Gurli Holt 
Tlf. 61 62 68 96 

Tirsdag 
20. september 
* I ”Det hvide rum” 

Hockey 
(15 – 45 år, m/k) 
  

Onsdag 19.00 Linda Atzen 
Tlf. 40 35 54 01 

Onsdag 
21. september 

Volleyball 
(18 – 80 år, m/k) 

Tirsdag 19-21 Kim Wittrup 
Tlf. 29 46 86 41 
  

Tirsdag 
Er startet – tag fat i 
Kim 

Stavgang, m/k 
 
*Afgang fra parke-
ringspladsen ved 
skovlegepladsen. 

Onsdag 9.30 Inger Paulsen 
Tlf. 30 53 26 22 

Onsdag 
Er startet – tag fat i 
Inger. 
  
 
  

Badminton Alle ugens dage Ledige tider kan ses 
på opslagstavlen  
foran gymnastiksa-
len. Har du lyst til at  
spille tag fat i  
Linda Atzen. 

Starter uge 36 

Gymnastik/Fitness 
I alt 10 gange. 

Mandag kl 18-19 Martina Dølves 
Tlf.  91976280 

Mandag 
3. oktober 
  
  
  
  

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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Aktivitetsdag lørdag 10. september  
fra 11 – 14  på de grønne områder omkring 
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5. 
 
Kom og vær med til en sjov og hyggelig dag for 
hele familien. Vi har planlagt en masse sjove ak-
tiviteter, hvor alle kan være med.  
 
På pladsen kan der købes kaffe, kage, øl, soda-
vand og pølser.  
 
Vi glæder os til at se Jer til et par rigtigt hyggeli-
ge timer 
 
 

Kulturdagene 2022 

I år deltager vi i Kulturugen. Kom og vær med 
og prøv Meditation/Mindfulness.  
 
Lørdag 8. oktober 2022 i gymnastiksalen i Med-
borgerhuset kl. 11 – 12. Det er gratis at deltage.  
 

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 immunfor-
svaret, giver indre balance, nærvær, overskud og 
velvære.  
 

ALLE ER VELKOMMEN 
 
 
 
 
 

Husk årets juletræsfest og banko 
 

Søndag d. 4 december 2022  
 

Juletræsfest i gymnastiksalen kl 14:00    
(Julemanden kommer) 

 
Banko i Holms restaurant kl 19:00 

 
Kom til en hyggelig søndag, der er gode  

gevinster på højkant. 
 
 

Hilsen Rømø U.I.F. 
 
 

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 

 

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

INVITATION TIL BUNKER-TUR  

PÅ RØMØ 

Rømø lokalhistorisk Forening inviterer 50 

af vore medlemmer med på en GRATIS 

bunker-tur på Rømø 

lørdag d. 10. september 2022  

kl. 13:00 – 15:30 

Der er plads til max. 50 deltagere og 

pladserne tildeles efter ’først til mølle-

princippet’ 

Du kan tilmelde dig pr. telefon eller sms 

til: 

Mary-Anna på tlf.:     51 51 05 18 eller 

Lilly på tlf.:      24 67 22 51 

dog senest 20. august 2022. 

Mødested: 2. store P-plads på højre side 

retning mod Lakolk - Markeret med flag. 

OBS……… 

Medbring fodfast fodtøj samt lommelygte 

og varmt tøj der kan klare lidt af hvert. 

Turen starter præcis. 

Vi glæder os til at se jer på turen. 

Turen ledes af 2 guider fra Naturcenter  

TØNNISGÅRD. 

Efter turen serverer vi kaffe og kage i 

grillhytten. 

Rømø Lokalhistorisk Forening 

Elisabeth Henriksen 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

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

Fra ø til ø, fra Japan til Rømø 

 

Japansk Te-ceremoni 

den 22. oktober kl.13:00-16:00  
i Medborgerhuset, Engvej 5, Havneby  

Gratis entre for publikum 

Vi har gjort det før. Nu gør vi det igen. 

Rømø Kunst og Kultur Forening er meget glad for at kunne byde 
velkommen til en fascinerende oplevelse. Et studie i koncentrati-
on og dedikation. Vi glæder os.  

Rømø Kunst Kultur forening  

Hvad er Chado (te-vejen)?  

(På dansk anvendes ofte betegnelsen:  
”Den japanske te-ceremoni”) 

Te-vejen omfatter dagligdags aktiviteter, men at mestre disse 
kræver stor øvelse. På denne måde kan te-vejen beskrives som kunsten at leve. Te-vejen er ud-
viklet  
i Japan og er indbegrebet med japansk æstetik og kultur. Men også mennesker andre steder har 
oplevet, at te-vejen beriger ved at have opmærksomhed på både sindsstemningen, der opnås ved 
udøvelsen, og den stemning udstyret bibringer og som er en integreret del i udøvelsen. Mange af 
te-vejens aspekter, som de kommer til udtryk i dag, kan henføres til Sen-no-Rikyu, den mest be-
rømte te-mester (1522-1591).  

Der er mange "Temae" (procedurer for tilberedning af te) i regi af Urasenke-teskolen i dag.  
De stammer fra et temae med "daisu", det store hylde-arrangement.  

Urasenke chado group 
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Japansk Teceremoni - Lørdag d.22 okt 2022 

Program og kort introduktion af hver demonstration  

 

Kl.13:00 – 13:40    

Yoshino Dana Koicha ved Chieko Petersen 

Mange mindre hylde-arrangementer blev skabt af te-mestre in-

spireret af daisu’en. Yoshino Dana er favorithylde-arrangementet 

for Enno-sai Tecchu Soushitsu, trettende te-mester i direkte ræk-

kefølge fra Sen-no-Rikyu. Navnet kommer fra lighed med det 

runde Yoshino-vindue i tehuset: Ihouan. Hylde-arrangementet er 

lavet med tre vægge af cedertræ. Væggen med det runde vindue 

vender mod gæsterne og i den modstående væg kan der skiftes 

mellem Shoji (papirdør) eller Yoshido (dør af rør). 

 

Kl.13:50 – 14:20 

Nagaita Usucha Nakaoki ved Nobuko Hermansen 

Procedure baseret på det oprindelige daisu hylde-arrangement, 

der blev bragt til Japan fra Kina i 1267. Naga-ita betyder direkte 

oversat ”langt bord”, som repræsenterer den nederste hylde i da-

isu’en.  

Når vi er godt inde i efteråret og længes efter ild og varme, pla-

cerer værten "Furo" (ildstedet) mod gæsterne og 

"Mizusashi" (vandbeholderen) væk fra gæsterne. Furoen i denne 

procedure er således placeret i midten af brættet ("Naka-oki"). 

 

 

Kl.14:30 – 15:10 

Kinin Kiyotsugu ved Hiroko Katsu 

Kinin-date er en procedure, der bruges, når man serverer en kop 

te for en fornem person. Teen serveres med en tekop i en be-

stemt form på en træstand. Tekagen serveres også på et be-

stemt sort lakeret fad på en høj spinkel fod. Hvis den fornemme 

person har hjælpere, tilberedes te til dem med udstyr, der adskil-

ler sig fra udstyret brugt til den fornemme person, såsom en 

teskål i standardform, en "chakin" (tekstil til aftørring) foldet i 

speciel form og en mørkfarvet "chasen" (te-pisker). 

  

 

Kl.15:20 – 15:50 

Nagashi-date med Tsutsu-chawan ved Annelise Larsen 

"Nagashi-date" er en af de specielle procedurer, hvor du kan 

mærke "wabi" (tilstand af roligt, dæmpet raffinement). Redska-

ber er placeret på forskellige positioner sammenlignet med den 

normale procedure. Værten sidder tættere på gæsterne og kan 

samtale, mens teen tilberedes. Denne te-ceremoni bruges sæd-

vanligvis blandt nære venner og gennemføres på en meget af-

slappet måde. "Tsutsu chawan" er direkte oversat en tekop i cy-

linderform. Disse typer tekopper bruges i den kolde årstid, så 

teen holder sig varm. 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 



- 10 - 

 

 

Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2022 

Hver mandag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening indtil 22.09 
kl. 14.00  fra P-pladsen ved Hundeskoven på Langdalsvej  

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 03.10 
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  Spinning / Biking v/Rømø UIF - starter 22.09 

kl. 19.00  Gymnastiksalen i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Hver torsdag  Torsdagklubben m/RHF —starter 29.09 

kl. 14.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Hver torsdag  Torsdagklubben m/RHF —starter 29.09 

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

 

August 

Tirsdag 02.08 Koncert med Mikael Børresen og Michael Turkat i kirken 

Kl. 19.00  Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Torsdag 04.08 Koncert med Roskilde domkirkes pigekor i kirken 

Kl. 17.00  Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Fredag 05.08 - Søndag 14.08 Kunstudstilling kl. 13.00-17.00 

   Rømø Havn, Flyndervej 

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:  

Laust Petersen 
Havnebyvej  170 
 
Aviaaja Burkal 
Juvrevej 60 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 
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Fredag 05.08 Koncert med Aros Guitar Duo 

kl. 17.00  Rømø Havn, Flyndervej  

Tirsdag 09.08 Koncert med Andreas Liebig og Gudrun Sidonie Otto i kirken 

Kl. 19.00  Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Tirsdag 16.08 Koncert med Air de Bravour - barokmusik - i kirken 

Kl. 19.00  Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Onsdag 17.08 Udflugt for Rømø Sogn til Föhr (husk mundbind)  

Lørdag 20.08 Rømø Motorfestival  

   Lakolk Strand, 6792 Rømø  

Mandag 29.08 Fordeling af badmintontimer samt spinning/biking timer    

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 (Æ Fristej) 

 

September 

Fredag 02.09 Rømø Dragefestival 

 - Søndag 04.09 Lakolk Strand, 6792 Rømø 

Mandag 05.09 - Søndag 11.09 Opstart Badminton  

   (timer fordeles mandag 29.08.2022 kl. 19.00) 

   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Lørdag 10.09 Aktivitetslørdag Sjove aktiviteter og hyggeligt samvær for alle  

11.00-14.00 Medborgerhuset Rømø Skole 

Lørdag 10.09 Bunkertur m/Rømø lokalhistoriske forening  

13.00 - 15.30 - Obs tilmelding nødvendig - kun plads til 50 personer 

   Mødested 2. store P-plads på højre side retning mod Lakolk (flag)  

Tirsdag 20.09 Opstart Meditation Mindfulness m/k m/Rømø UIF 

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 (Det hvide rum)  

Onsdag 21.09 Store rengøringsdag i Medborgerhuset  

Kl. 16.00 -  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Onsdag 21.09 Vandretur i heden m/Bente fra Tønnisgaard v/RHF 

Kl. 16.45  Mødested på Grammarksvej hvor ridestien krydser vejen  

Onsdag 21.09 Opstart Hockey 15-45 år m/k m/Rømø UIF 

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Torsdag 22.09 Opstart Spinning/Biking m/k m/Rømø UIF 

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 29.09 Opstart Torsdagsklubben m/RHF  

kl. 14.00   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 29.09 Opstart Torsdagsklubben m/RHF  

kl. 19.00   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 29.09 Opstart Sprogcafé  

kl. 19.00-20.30 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
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 

http://www.roemoe.infoland.dk
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Arrangementer i august 

Sommerprogrammet fortsætter i august: 

Guidede ture og aftensang 3., 10. og 17. august 

henholdsvis kl. 15.30 og kl. 17.00. 

 

Koncerter: 

2. august kl. 19.00 Mikael Børresen på klarinet 

og Michael Turkat på orgel. 

4. august kl. 17.00 Roskilde domkirkes pigekor. 

9. august kl. 19.00 Andreas Liebig og Gudrun 

Sidonie Otto. 

16. august kl. 19.00 Air de Bravour. Ensemble 

med barokmusik. 

 

Sogneudflugt: 

17. august: I år går turen til Föhr. 

Vigtigt: Der skal medbringes mundbind  

 

Die Welt in den Blick nehmen 

Am Sonntag, den 4. September 2022 feiert der 

Verein „Freunde der Breklumer Mission“ wieder 

das Inselmissionsfest.  

Mit einem deutschsprachigen Gottesdienst be-

ginnt das Fest um 14.30 Uhr in der Sankt Cle-

mens Kirche, voraussichtlich begleitet von fest-

licher Trompetenmusik.  

Anschließend wird eingeladen zum Kaffeetrin-

ken im „Rømlager“ im Lyngvejen 33. 

Das Wort „Mission“ und was man darunter 

versteht, hat sich in den letzten Jahren massiv 

verändert. Fehler werden analysiert.  

Bei allem Leid sind wir aber miteinander ver-

bunden, Christen und Christinnen auf Røm, in 

Dänemark, und beispielsweise in Tansania, Indi-

en und Papua-Neuguinea. 

Wer Lust hat, an diesem besonderen Gottesdi-

enst teilzunehmen: Herzliche Einladung! 

Und auch sonst für alle deutschsprachigen An-

fragen, wendet Euch gern an mich 

Eure Pastorin Dorothea Lindow, Telefon: 0045 

20 35 79 64, e-mail dl@km.dk  

 

Filmaften 

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00 i Rømø Præ-

stegård vises filmen ”Rose” 

En meget fin film, der viser, hvordan vi kan væ-

re bange og fordømme det, der falder uden for 

normaliteten, indtil vi opdager, at vi mennesker 

har brug for hinanden i hele sindets brede spek-

trum. 

I hovedrollen ses Sofie Gråbøl i den imponeren-

de præstation som den skizofrene Inger. 

Der serveres kage og kaffe til en pris à 25 kr 

 

Rømø Menighedsråd 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

mailto:dl@km.dk
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Gudstjenester 

 

August 

 

Søndag d. 7. august 

8. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 

Rømø: 12.15 tysk gudstjeneste 

 

Søndag d. 14. august 

9. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 

Rømø: 12.15 tysk gudstjeneste 

 

Søndag d. 21. august 

10. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 

Rømø: 12.15 tysk gudstjeneste 

 

Søndag d. 28. august 

11. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 

Rømø: 12.15 tysk gudstjeneste 

 

September 

 

Søndag d. 4. september 

12. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Tine Illum 

Rømø: 14.00 tysk gudstjeneste 

 

Søndag d. 11. september 

13. s. e. trin. 

Rømø: 9.00 

Rømø: 12.15 tysk gudstjeneste 

 

 

 

Søndag d. 18. september 

14. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Høstgudstjeneste 

 

Søndag d. 25. september 

15. s. e. trin. 

Rømø: 9.00 Erling Bjerrum-Petersen 

 

 

Høstgudstjeneste 

Søndag d. 18. september kl. 10.30 holdes der 

høstgudstjeneste i Sankt Clemens Kirke.  

 

Der samles ind til et godt formål og efter guds-

tjenesten er der kirkekaffe. 

 

Se også: www.sctclemensromo.dk 

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

http://www.sctclemensromo.dk
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Stemningsbilleder fra dette års Sankt Hans aften 
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Store rengøringsdag 
Medborgerhuset Rømø skole inviterer hermed 
til rengøringsdag onsdag den 21. september fra 
kl. 16.00. 

Kom når du kan og tag gerne handsker og tøj 
med til lidt udendørs arbejde også. 

Efter et par timers arbejde samles vi til lidt mad 
og drikke. 

Der er tilmelding til mig, Jonna, på 27405763, 
sms. Desuden kommer der opslag i bl.a.  
Medborgerhuset, når dagen nærmer sig. 

Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu :-) 

På arbejdsgruppens vegne. Jonna Pedersen. 

 

Velkommen på Rømø til  
Jytte Hansen og Erland Thomsen 

 

Jytte og Erland har allerede  mange år gået deres 
gang på Rømø, og de er lige så begejstrede for 
øen, som Jyttes datter Vita og mand Claus er, 
men nu er de to pensionister flyttet fast hertil  
pr. den 1. Juli 2022. 

Jeg har besøgt dem på deres nye adresse Silde-
stræde 17 i Havneby, som de har købt og istand-
sat, og nu har indrettet sig til deres hyggelige 
hjem. Kaffen var allerede klar, og traditionen tro 
var der 2 flasker vin med i velkomsthilsenen.  

Jytte og Erland er begge pensionister og kom-
mer fra hver sit sted i landet. Jytte har boet i Kø-
ge i mange år og har arbejdet som driftschefassi-
stent i Bauhaus.  

Erland kommer fra Vejle og har været turistbus-
chauffør i rigtig mange år. De to mødtes for 12 
år siden også på en tur til Østrig, hvor Erland 
var turistbuschauffør, og Jytte var med som rej-
sende, og har siden da boet i Vejle. 

De to elsker at pleje hus og have og at opholde 
sig i Rømø’s natur. Og selvom de har mange fi-
ne planter i haven, hilser de rådyrene velkom-
men der. 

Jeg har fortalt om vores foreningsliv her på øen, 
og også om hvad vi arbejder med i Rømø Lokal-
råd. Det blev i hvertfald til en god lang snak om 
løst og fast, og om hvad der rører sig på Rømø. 

Velkommen til Jytte og Erland, og på godt nabo-
skab! 

Christiane Terhart 

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  

Sprogcafé / Sprachclub / Language Lab 

Rømø husholdningsforenings Torsdagsklub åb-
ner nu en sprogcafé for alle bosiddende på Rø-
mø, der ikke har dansk som deres primære 
sprog. 

Vi mødes hver torsdag aften kl. 19.00-20.30 i 
Medborgerhuset, Engvej 5 i Havneby. Her vil vi 
øve dansk samtale i en afslappet og hyggelig 
atmosfære, hvor vi giver hinanden tid og plads 
til at fejle og lære nyt.  

Vi aftaler fra gang til gang, hvad næste uges 
emne skal være, hvis vi ønsker at have et emne. 
Måske har vi i stedet bare lyst til at mødes og 
tale om det, der interesserer os lige nu. Eller 
måske inviterer vi en person til at holde et lille 
foredrag eller diskussionsoplæg. Mulighederne 
er mange, og det er dig som bruger, der er med 
til at bestemme indholdet. 

Såfremt du har nogle konkrete sproglige udfor-
dringer, vil vi naturligvis gøre vores bedste for 
at hjælpe dig. 

Første aften er RHF Torsdagsklubben vært ved 
en kop kaffe og lidt kage, efterfølgende deles vi 
om det eller medbringer vores egne forsyninger. 
For at vide, hvor mange kander kaffe vi skal la-
ve, bedes du tilmelde dig til enten Gabi eller Vi-
ta senest tirsdag d. 27.9. 

Sprogcafeen kræver medlemskab af RHF og 
Torsdagsklubben, det koster samlet 100 kr. for 
hele sæsonen (september 2022 - marts 2023). 
RHF er for alle uanset alder og køn. Som med-
lem kan du deltage gratis i Sprogcafeen og 
mange andre aktiviteter.  

Tilmelding kan ske ved kontakt til et medlem af 
bestyrelsen ( se RHF program vedlagt Set&Sket 
eller www.romohusholdningsforening.dk ) eller 
på første mødeaften. 

Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 - 20.30, første 
gang 29.9-2022.  

Periode: 29.9.2022 - 24.11.2022, dog ikke 
20.10. 

Periode: 5.1.2023 - 30.3.2023, dog ikke 16.2 og 
23.2. 

Kontakt: 

Gabi (dansk/tysk): 61 71 08 39  

Vita (dansk/engelsk): 31 16 24 47 (gerne sms) 
eller vilaha@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. 

Rømø Musikfestival 2022 

Igen i år blev der afholdt Rømø Musikfesti-
val den sidste lørdag i juni, lørdag d. 25.06 

Og igen blev det holdt i og omkring forenin-
gernes festtelt i skolegården, og igen var 
vejret med os. 

Arrangør er foreningen Rømø Musik, men 
uden hjælp fra en masse gode kræfter kun-

ne arrangementet slet ikke lade sig gøre.: 

De 7 grupper, der stillede op og spillede 
gratis, incl. lydmand Morten, de frivillige 
hjælpere, både før, under og efter. 

Årets hovedsponsor, Feriepartner Rømø, 
som støttede os med 15.000 kr. 55 firmaer 
fra Rømø og Skærbæk, hvoraf de fleste gav 
gevinster til tombola, men nogle også et 
kontant beløb til arrangementet eller andet. 

Og sidst men ikke mindst tak til jer, der 
mødte op: Der har nok været ca. 500 festi-
valgæster. Og det blev en rigtig vellykket 
festival, hvor folk hyggede sig og nød mu-
sikken. 

Næste år holder vi igen Rømø Musikfe-
stival den sidste lørdag i juni: d. 24. ju-
ni. Sæt gerne allerede nu kryds i kalen-
deren. 

Musikhilsner fra Rømø Musik 
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

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   
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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 


