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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 
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Oktober udgaven  -  05 
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Læs også Set & Sket på www.romo6792.dk  
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Rømø Lokalråd - for Rømmeser og andet godtfolk 

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

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

Rømø Cykler og Legetøj 88 93 50 40 

Rømø Havn  tlf. 74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  tlf. 74 75 52 00 

Kutteren HV 35 ”Cicilie” 

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky Tlf. 88 93 51 52 

Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00 

Havneby Kro   74 75 75 35 
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Siden sidst… 

Kongeskibets første besøg på Rømø 

Lørdag d. 6. august ankom kongeskibet  
Dannebrog til Rømø havn, for første gang.  
Med hjælp fra Kystredningsvæsenet kom det 
flotte skib sikkert i havn. Den samme eftermid-
dag ankom hendes Majestæt Dronningen også, 
til stort fremmøde af både lokale og turister.  

Det var et flot syn af 23 kvinder, mænd og børn 
iført Rømødragter der bød Dronningen velkom-
men til øen. De mange fremmødte på kajen lod 
til at nyde synet af de forskellige fine dragter, 
der var arrangeret af Mary-Anna Wraae Larsen.  
Tak til alle for en forrygende stemning og godt 
humør! 

 

Kulturugen 

Lørdag d. 8. oktober fejrer vi kulturugen på Rø-
mø – og vi håber at I alle sammen har lyst til at 
deltage! 

Program: 

Mindfulness kl 11 - 12 – I gymnastiksalen i 
Medborgerhuset  

Strandvandring kl 13 - 15 med fortællinger 
om Verdensarven og naturen på Rømø – vi mø-
des ved den sydlige pælerække på Lakolk. 
Husk tøj efter vejret og drikkevarer. 

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 ! 

Næste Øboermøde 

Vi håber at kunne gentage succesen mht. et 
øboermøde i januar 2023 – og hører meget ger-
ne jeres forslag til emner. Ved sidste møde var I 
flere der snakkede om erhvervsudvikling, ar-
bejdsmuligheder og mulige nye måder at til-
trække ny beboere på i det regi. Vi tager gerne 
det generelle emne op – men høre også fra jer 
om andre emner I mener kunne være nyttige at 
drøfte i fællesskab.  

Ditte Hviid, Bestyrelsesmedlem 
Rømø Lokalråd 

Nye tilflyttere til øen!  

Så er der nye ø-boer, og jeg har været rundt og 
besøge dem og hilset dem velkommen med 2 
flasker Rømø-vin. 

Vi siger velkommen til: 

Andrea Schmidt, Vibevej 16, Havneby 

Andrea har tidligere boet med sin datter og sin 
mand i Løgumgårde.  

De har derudover haft sommerhus på Lyngve-
jen, og de har købt huset på Vibevej 16 i 2019, 
hvor hun har boet sammen med sin datter efter 
hendes mands død.  

Andrea har kort derefter også mistet sin datter, 
og er nu alene. Hun fortæller, at hun har fået 
knyttet gode kontakter og har fundet venner her 
på øen, hvilket jo er dejligt.  

Hun gav kaffe på terrassen på en af de skønneste 
august sommerdage, og hun var allerede godt 

informeret om øens daglige gang.  

Velkommen til Andrea, som vi jo egentlig skulle 
have besøgt lidt før - bedre sent end aldrig. 

Jutta Bargum Stein og Karl-Heinrich Stein, 
Havnebyvej 100, Kongsmark 

Jutta (69) og Karl-Heinrich (70) har købt huset 
på adressen Havnebyvej 100 i 2012 som som-
merhus, efter de var flyttet fra Neumünster i 
Tyskland til Løgumkloster.  

Det har vist sig med årene at de gerne vil bo fast 
på øen, og de har derfor set sig om efter en hel-
årsbolig, for derefter at sælge sommerhuset.  

Tiden gik, og et køb af et andet hus blev det ikke 
til, men i stedet har de moderniseret deres som-
merhus, og er flyttet ind der den 1. juni 2022.  

Jutta var ved mit besøg stadig travlt optaget af 
ombygning og flytning, men havde dog tid til en 
kop kaffe og en snak om om Rømø.  

De har i hvert fald tænkt sig at melde sig ind i 
vores fællesskab en gang, når alting i deres hjem 
er kommet på plads, og der er tid til mere udad-
vendt aktivitet. Velkommen til Jutta og Karl-
Heinrich! 

Britta og Jens Christian Latter med datteren 
Anne-Sophie, Håndværkervej 28 

Britta (48) og Jens Chr. Latter (45) er pr. 1. juli 
2022 flyttet til adressen Håndværkervej 28 i 
Havneby.  

Her bor de sammen med deres yngste datter An-
ne -Sophie (14). De kommer fra Døstrup, og har 
besluttet sig for at bosætte sig på Rømø, da Jens 
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Christian som selvstændig maskinmester allere-
de i forvejen har udført det meste sit arbejde 
herovre. 

De har bygget huset stort set ved egen hånd, og 
mange af os har kunnet følge byggeriet på vejen 
til Havneby.  

Britta arbejder hos Bygma i Tønder, og hun sy-
nes ikke at det er et problem, at hendes vej på 
arbejde er blevet længere. Hun nyder til gen-
gæld turen over dæmningen. 

Parret har også sønnen Johannes på 21 år og 
Louise på 23 år, som er fløjet fra reden og befin-
der sig under uddannelse. 

Familien Latter har det rigtig godt med at bo på 
Rømø. De har en god kontakt til naboerne, og er 
forlængst blevet «spottet» af andre fastboende 
her. Så velkommen til Britta, Jens Christian og 
Anne-Sophie. 

Christiane Terhart 

Dejlige billeder fra dette års dragefestival:  

 

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

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

Nyt fra Rømø Ungdoms– og Idrætsforening 

Aktivitetsdag lørdag 10. september fra 11 – 14 

Vi havde en rigtig god dag, med gode aktiviteter og dejligt vejr på pladsen.  

I år afholdte vi arrangementet på legepladsen ved Rømø Børnecenter, hvor der var 

god mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og ikke mindst hygge på pladsen med lidt at 

spise og drikke. Det var rigtigt dejligt at se så mange, både børn og voksne - vi glæder os allerede 

til næste år   

Sæson 2022/23  

Vi har en masse gode aktiviteter – kom og vær med   

 
 

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

Torsdag 19.00 Carsten Holt 
Tlf. 61 62 68 90 

Er startet  

Meditation Mind-
fulness (Alle kan væ-
re med, m/k) 

Tirsdag 19.00 Gurli Holt 
Tlf. 61 62 68 96 

Er startet  

Hockey 
(15 – 45 år, m/k) 
  

Onsdag 19.00 Linda Atzen 
Tlf. 40 35 54 01 

Er startet  

Volleyball 
(18 – 80 år, m/k) 

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

Er startet  

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

Onsdag 9.30 Inger Paulsen 
Tlf. 30 53 26 22 

Er startet  
 
 
  

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

Er startet  

Gymnastik/Fitness 
 

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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Kulturdagene 2022 
I år deltager vi i kulturugen. Kom og vær med 
og prøv Meditation/Mindfulness.  
Lørdag 8. oktober 2022 i Medborgerhuset 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. Med-
bring en yogamåtte, et tæppe og evt. en pude. 
Lidt om mindfulness / meditation: Det mindsker 
stress, angst og generel uro. Styrker immunfor-
svar, giver balance, nærvær, overskud og velvæ-
re.  
 

Årets Juletræsfest 
Kom og vær med til årets juletræsfest søndag  
d. 4. december kl. 14.30 i gymnastiksalen i 
Medborgerhuset. Vi danser om juletræet og får 
besøg af julemanden, der har poser med til alle 
børn. Der vil også være mulighed for at købe 
æbleskiver, gløgg, varm kakao, kaffe og soda-
vand. 

Vores årlige bankospil 
 

Kom og vær med til vores årlige bankospil på 
Holms Røgeri søndag d. 4. december kl. 19.00. 
Der vil som sædvanligt være mange gode gevin-
ster. Vi gentager sidste års succes med børne-
runden. Kom og vær med – alle er velkomne.  

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 

Initiativpulje for Rømø Udviklingsplan 

Rømø Udviklingsplans initiativpulje har til formål at 
støtte op om initiativer, der er i overensstemmelse med 
visionen og strategierne i Rømø Udviklingsplan.  

Puljen har som en forsøgsordning en samlet økonomisk 
ramme på 100.000 kroner i 2021. Ansøgere skal bidrage 
med en kontant egenbetaling på minimum 25 procent. 
Puljen evalueres primo 2022. 

Foreninger og borgere kan med initiativpuljen aktivt 
engagere sig med initiativer af almennyttig karakter. 
Puljen kan således søges af foreninger og enkeltperso-
ner, men puljen understøtter ikke enkeltvirksomheder. 

Ansøgningsprocedure 

For at ansøge om midler fra initiativpuljen skal man sen-
de en ansøgning. Der anvendes ikke ansøgningsskema, 
men ansøgere skal beskrive formål og målgruppe, de 
planlagte aktiviteter samt opstille budget og finansiering 
for aktiviteten. Det opfordres derfor til, at man i ansøg-
ningen besvarer følgende spørgsmål: 

Hvad er formålet med projektet?  

Hvordan understøtter projektet visionen og indsatsen i 
Rømø Udviklingsplan? 

Hvem er målgruppen for projektet ? 

Hvordan involveres området, borgerne og/eller besøgen-
de helt konkret i projektet?  

Beskriv de konkrete aktiviteter i projektet.  

Indgår der i projektet et samarbejde med andre forenin-
ger og institutioner?  

Beskriv konkret, hvilken aftale I har om samarbejde. 

Budget og finansiering for projektet skal være detaljeret. 
Det skal fremgå tydeligt, hvad de søgte midler bliver 
brugt til. Det skal også beskrives, hvis der i projektet 
indgår yderligere kilder til medfinansiering. 

Der er løbende ansøgning og ansøgninger behandles på 
møder i følgegruppen efter forudgående høring i Kultur 
og Fritid/Landdistriktskoordinatoren. 

Ansøgere vil modtage svar på ansøgninger umiddelbart 
efter følgegruppens behandling. 

 

Ansøgning sendes til kahj4@toender.dk  

Rømø Husholdningsforening har tidligere i sommer 
2021 ansøgt om at sætte vejledende skiltning op til Med-
borgerhuset, og puljen har betalt 6.000 kr. til skiltene.  

Følgegruppen har efterfølgende i dialogen om udviklin-
gen af Medborgerhuset givet udtryk for, at midler kunne 
komme i spil ift. en viderebearbejdning af det fremtidige 
koncept for stedet. 

Rømø Lokalråd vil se på flere muligheder og formål for 
at søge om midlerne.  

Christiane Terhart  

 

Søg økonomisk støtte 

hos Juvrefonden 

Juvrefonden søger egnede projekter indenfor kulturelle 
og sociale formål på Rømø, som mangler økonomisk 
støtte. 

Vi håber også at modtage flere ansøgninger til projekter 
vedr. børn og unge på Rømø. 

Ansøgninger kan indsendes løbende. 

Næste udlodning vil finde sted senest i løbet af decem-
ber 2022. 

Oplysninger om hvad der støttes, hvordan du søger og 
hvad ansøgningen bør indeholde kan du se på vor hjem-
meside: 

juvrefonden.dk 
 

/Vagn Henriksen 

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

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

Der står et hus i Havneby.  

Et ”De Mange Muligheders Hus”. Et hus der 
igennem mange år har gennemgået, og stadig 
gennemgår, forandringer. Fra skole til Medbor-
gerhus. Et hus, hvor der foregår, og har foregå-
et, mange forskelligartede aktiviteter.  

Men der kan foregå meget mere. Huset har 
plads og er alsidigt. Her er idrætsrum – køk-
kenrum – værkstedsrum – møderum – male-
rum mm. 

Man kan diskutere om huset er ”pænt”, det er 
en gammel skole. Men det kan man gøre noget 
ved, hvis man vil. En proces, der har været i 
gang længe, men som kan fortsætte, hvis der er 
kræfter og ideer. 

I øjeblikket er det nogle enkelte foreninger, der 
bruger huset mest. Men sådan behøver det ikke 
at være. Huset kan, og bør, summe af mange 
flere aktive mennesker der har gode ideer. Det 
er et Medborgerhus. Hvilket fortæller, det er al-
le Rømøborgers hus, til at bruge. Derfor, har du 
en god ide, en aktivitet, og skal du bruge et lo-
kale eller to, så står Medborgerhuset og venter. 

I øjeblikket er Medborgerhuset ejet af Tønder 
Kommune. Om det fortsætter, er vi en arbejds-
gruppe, bestående af Husets Styregruppe, Lo-
kalrådet og enkeltpersoner, med særlig interesse 
i Husets velbefindende, ved at forhandle med 
Kulturforvaltningen, om. Kommunen er i spare-
humør. 

Medborgerhuset er ikke gratis at køre. Der er 
udgifter, som ikke bliver afholdt af Kommunen, 
blandt andet indvendig vedligeholdelse. Derfor 
kan Medborgerhuset ikke stilles til rådighed 

ganske gratis. Men som det ser ud lige nu, er 
det ikke store beløb, man skal have op af lom-
men, for at ”låne” lokaler. Det kan ændre sig i 
fremtiden. 

Min opfordring er: har du lyst til at bruge Med-
borgerhuset til en aktivitet, en gang eller flere 
gange, eller har du lyst til at være en del af hu-
sets arbejdsgruppe så kontakt mig på  mobil  
23 36 68 61 eller skriv på thierry@bbsyd.dk,  
så finder vi en løsning. 

Det skal nævnes, huset ikke kan bruges til at 
afholde private fester i. det er en betingelse 
Kommunen stiller. Jeg håber at høre fra dig. 

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

Aktivitetskalender 
2022 

Hver mandag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening fra 03.10 
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  Spinning / Biking v/Rømø UIF  

kl. 19.00  Gymnastiksalen i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Hver torsdag  Sprogcafé m/RHF  

kl. 19.00-20.30 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Hver torsdag  Torsdagklubben m/RHF  

kl. 14.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Hver torsdag  Torsdagklubben m/RHF  

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

 

September  

Torsdag 29.09 Lær at sy en rømødragt i Torsdagsklubben m/RHF 

   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Oktober 

Mandag 03.10 Opstart Gymnastik/Fitness m/k m/Rømø UIF  

kl. 18.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 06.10 Kom og lav mad sammen m/RHF  

kl. 17.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 (Æ Fristej) 

 

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:  

Birgit Møller 
Vestervej 10 
 
Günther Lützen 
Stormstræde 12 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 
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Lørdag 08.10 Kulturdag - Meditation/Mindfulness 

kl. 11.00-12.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 - Gymnastiksalen  

Lørdag 08.10 Kulturdag - Strandvandring 

kl. 13.00-15.00 Mødested—sydlige pælerække på Lakolk  
Tirsdag 11.10 Filmaften m/Menighedsrådet - Filmen Rose vises  

kl. 19.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, 6792 Rømø 

Lørdag 22.10 Japansk Te-ceremoni m/Rømø Kunst Kulturforening  

kl. 13.00-16.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 (se info i Set & Sket nr. 4) 

Torsdag 27.10 Ølsmagning i RHF’s torsdagsklub 

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

November 

Tirsdag 01.11 Østers Gourmet tur m/RHF 

kl. 12.00-15.00 Mødested: Naturcenter Tønnisgård, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Torsdag 03.11 Tupperware demonstration og salg  

kl. 19.00   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Søndag 06.11 Allgerhelgens dags gudstjeneste  

kl. 09.00   Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Søndag 06.11 Banko v/RHF 

kl. 19.00  Holms Restaurant, Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

Onsdag 09.11 Lav dine egne bolsjer m/RHF  

kl. 19.00   Rømø Bolsjeri og Iscafé, Lakolk Butikscenter 9, 6792 Rømø 

Torsdag 10.11 Kom og lav mad sammen i torsdagsklubben m/RHF  

kl. 17.00   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Torsdag 10.11 Stolegymnastik og pakkebanko m/RHF’s torsdagsklub  

kl. 14.00   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Onsdag 16.11 Jagtgudstjeneste og gule ærter   

kl. 09.00   Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Onsdag 16.11 Bowl og spis på Enjoy Resorts m/RHF  

kl. 18.00   Enjoy Resorts, Vestergade 31, 6792 Rømø 

Torsdag 24.11 Juleafslutning i RHF’s torsdagsklub  

kl. 14.00 & 19.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Tirsdag 29.11 Filmaften m/Menighedsrådet -  
   Filmen ”Hvor kragerne vender” vises i 

kl. 19.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, 6792 Rømø 

December 

Søndag 04.12 Juletræsfest v/Rømø UIF 

kl. 14.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 - Gymnastiksalen  

Søndag 04.12 Julebanko v/Rømø UIF 

kl. 19.00  Holms Restaurant, Nordre Havnevej 1, 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 

http://www.roemoe.infoland.dk


- 12 - 

 

Så åbner Herreværelset!  

Så er vi klar til at genåbne Herreværelset i kon-

firmandstuen i Rømø Præstegård. Herreværelset 

er for alle øens mænd, der uanset alder kunne 

tænke sig at spise frokost sammen en times tid. 

Det bliver tirsdag d. 4. oktober og tirsdag  

d. 1. november, begge gange kl. 12.00, og begge 

gange med tilmelding senest søndagen før, altså 

henholdsvis d. 2. og 30. oktober. Man kan til-

melde sig til ethvert medlem af herreværelserå-

det, 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 

  

Vi får smørrebrød, øl, vand og vin efter behov 

og alle øens mænd er velkomne. Prisen er kr. 30,

- og der betales på dagen. Vi opfordrer til, at 

man tænker på, om der er nogen, der skal op-

muntres til at deltage (mænd/fædre/naboer), 

eventuelt tilbydes følgeskab og kørsel. 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 mødes!  

Venlig hilsen herreværelserådet 

  

 Alle helgens dags gudstjeneste 

Søndag d. 6. november kl. 9.00 er dagen, hvor vi 

ved navns nævnelse mindes dem, der er døde i 

det forgangne år. Dagen giver glimt af trøst og 

anledning til at tænke over liv og død – og til at 

mindes dem, vi har taget afsked med i vores liv. 

   

Jagtgudstjeneste og gule ærter 

Onsdag d. 16. november kl. 19.00 holdes der 

jagtgudstjeneste med jagt og natur som tema. 

Gudstjenesten er arrangeret i et samarbejde med 

Rømø Jagtforening og der medvirker jagthorns-

blæsere. Efter gudstjenesten serveres der gule 

ærter i det fri. Alle, jægere som ikke-jægere, er 

meget velkomne! 

 

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 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
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Gudstjenester 

 

Oktober 

Søndag d. 2. oktober  

16. s. e. trin. 

Rømø: Ingen 

Søndag d. 9. oktober  

17. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 

Søndag d. 16. oktober  

18. s. e. trin. 

Rømø: 9.00 Bent Oluf Damm 

Søndag d. 23. oktober  

19. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Sten Haarløv 

Søndag d. 30. oktober  

20. s. e. trin. 

(Sommertiden slutter  

Rømø: 9.00 

November 

Søndag d. 6. november  

Alle helgens dag 

Rømø: 9.00 

Søndag d. 13. november  

22. s. e. trin. 

Rømø: Ingen 

Onsdag d. 16. november  

Rømø: 19.00 Jagtgudstjeneste   

 

Søndag d. 20. november  

Sidste s. i kirkeåret 

Rømø: 10.30  

Søndag d. 27. november  

1. s. i advent 

Rømø: 9.00 

 

Se også: www.sctclemensromo.dk 

 

Filmaften 

 
Tirsdag den 29. november kl. 19.00 
i Rømø Præstegård vises filmen: 
”Hvor kragerne vender” 
Filmen er et humoristisk drama om Laura, der har 
lagt afstand til sin familie på landet for at leve et 
kunstnerisk bohemeliv som forfatter i Køben-
havn. Da Laura vender tilbage til sin hjemstavn 
for at deltage i brorens bryllup, opdager hun, at 
han skal giftes med barndomsfjenden, Catrine. 
Laura indser, at Catrine har overtaget hendes 
plads i familien og mærker nu et stærkt ønske om 
at få den tilbage. 
I hovedrollerne ses Rosalinde Mynster, 
Bodil Jørgensen og Jens Jørn Spottag. 
Der serveres kage og kaffe til en pris à 25 kr. 

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

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

Nyt fra Tønnisgård  

Endnu engang åbner Tønnisgård dørene til Of-

fentlige Foredrag i Naturvidenskab som livestre-

ames fra Aarhus Universitet. 6 tirsdage i løbet af 

efteråret vil der være foredrag fra klokken 19.00

-21.00, det er gratis, men kræver tilmelding. Læs 

mere om de enkelte foredrag på vores facebook-

side eller på www.ofn.dk 

Efterårets foredrag er følgende: 

27. september: 

Jorden og livet - 3.800 mio. års spejling 

4. oktober:  

Kvantefysikken - Atomernes vilde verden 

25. oktober:  

Søvn og immunforsvaret 

1. november:  

Vores urolige klode 

15. november:  

Fagre nye genetiske verden 

22. november:  

Datalogien i din lomme 

Teamet på Tønnisgård glæder sig til at se jer til 

nogle hyggelige og lærerige aftener." 

Caroline Vester Villumsen 

Biolog og naturvejleder 

Naturcenter Tønnisgaard 

Tlf. 74755257 

caroline@tonnisgaard.dk 

Deutschsparchigen Gottesdienst 

Einen deutschsprachigen Gottesdienst zum  
1. Advent feiern wir am Sonntag, den  
27. November 2022 um 10.30 Uhr in der Sankt 
Clemens Kirche hier auf Rømø.  

Untrennbar mit dem 1. Advent ist das Lied  
verbunden: „Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit“. Um Türen wird es gehen in diesem Got-
tesdienst und darum, sich neu einzulassen auf 
den Advent. Herzlich Willkommen!  

Dorothea Lindow  
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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  
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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. 

Dejlige billeder fra diverse aktiviteter i løbet 
af august og september måned: 
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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 


