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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 

 

December udgaven  -  06 
 

Årgang 21  -  December 2022 

 

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… 

er det blevet mørkt, koldt, vådt og blæsende.  

Julen nærmer sig med hastige skridt, og der  
bliver bagt og hygget i øens hjem. 

Året nærmer sig sin slutning, og vi kan nu  
kigge tilbage på 2022, og gøre status.  

Vi er alle påvirkede af, hvad der sker ude i den 
store verden. Vi må rykke lidt tættere sammen 
for at holde varmen – dog helst med 2 meters 
afstand! Der har de sidste 2-3 år været meget at 
tænke på. Lad os håbe, at 2023 ser lysere ud. 

Fra lokalrådets side har vi et par datoer til jer i 
2023, hvor I gerne skulle sætte X i jeres kalen-
dere: 

Den 21.02 er der traditionen tro Pers Awten  

Den 28.02 holder vi vores årlige generalfor-
samling i Rømø Lokalråd 

Den 25.03 afholdes den årlige Ø-fest 

Som tidligere, vil jeg gerne opfordre så mange 
som muligt, til at deltage ved disse arrangemen-
ter.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
Tanja Rahbek for at have brugt en hel del af sin 
til på bestyrelsesarbejdet i Lokalrådet. Hun har 
valgt at trække sig før tid, grundet nyt og tids-
krævende arbejde. Det er et stort tab for besty-
relsen, men vi har fuld forståelse for hendes be-
slutning.  

Det vil altså sig, at der som minimum skal væl-
ges ét nyt medlem ind i bestyrelsen til vores ge-
neralforsamling. Jeg håber, at der sidder nogen 

derude i deres stuer, der rigtig gerne vil være 
med til at forme det samfund vi lever i. Skulle 
der være nogen spørgsmål i forhold til, hvor tit 
vi mødes eller hvad det er vi laver i Lokalrådet, 
så ring endelig til en af os eller skriv til vores 
fælles mail.  

I det hele taget skal I sige til, hvis der er noget I 
tænker kunne gøres anderledes eller bedre på 
øen. Vi er i gang med at opbygge et bedre sam-
arbejde med vores lokale politikere. Derfor er 
det vigtigt, at I siger til, hvis der er noget vi kan 
tage op for jer og for øen. Skriv det til os på Lo-
kalrådets nye mail: romolokalrad@gmail.com 

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringen-
de nytår 

Anne Thomsen  

På vegne af Rømø Lokalråd  

 

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

Nationalmuseets Kommandørgaard 

tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 

Tlf. 74 75 51 36 

Generalforsamling i  

Rømø Lokalråd 
28.02.2023 kl. 19:00 

I Æ Fristej i Medborgerhuset 

Engvej 5, Havneby 

 

Dagsorden iflg. vedtægter 

 

Efter generalforsamlingen, vil der  
være rundvisning i Medborgerhuset.  
Der vil bl.a. være praktisk info om 
brugen af lokalerne til tilflyttere og  

interesserede. 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Ledig lejlighed på Rømø 

I den tidligere forstærkerstation, Sønderbyvej 5, 
Mølby, er den ene af 3 lejligheder ledig (den 
sydligste). Indflytning kan ske efter aftale med 
udlejer (TDC) og nuværende lejer. 

Lejligheden er på 110 m2, 3 værelser og med 
egen have. Månedlig husleje er 4.300 kr. Hertil 
kommer forbrugsudgifter, som forventes at være 
ca. 2500 kr./gns./md. til el (el-varme) + vand ca. 
400 kr./gns./md. 

Depositum: 3 måneders leje, 1 måneds forudbe-
talt leje samt leje og forbrug den første måned. 

Nærmere oplysninger hos: Kjeld Stig Pedersen, 
Tlf. 40405814, mail: ksp@tdcnet.dk  

Rømø Frivillige Brandværn  
- mangler brandmænd  

Du kan gøre en forskel i lokalsamfundet. 

Kunne du tænke dig være en del et godt kam-
meratskab og stærkt sammenhold ? 

Så bliv brandmand/kvinde. 

Rømø Frivillige Brandværn består i dag en ræk-
ke frivillige brandmænd nogen med over 40års 
erfaring, andre med ganske kort tid på bagen.  

Vi varetager det daglige beredskab under brand 
og redning Sønderjylland hvor vi kører første 
udrykningen til brand, færdselsuheld, redning, 
eftersøgning og varetager stormflodsberedska-
bet. Nogle af opgaverne i tæt samarbejde med 
andre aktører.    

Det vil sige at vi fungerer som en hvilken som 

helst anden brandstation i Danmark med samme 
uddannelse og samme kompetencer.    

Desværre er vi ikke nok til at varetage det dagli-
ge beredskab og skal vi fortsat have et brand-
værn på Rømø mangler vi dig, om du er kvinde 
mand stor eller lille er ikke vigtig. Du behøver 
faktisk ikke en gang at bo på øen 

Du kunne arbejde her eller måske bruge det me-
ste af din fritid i sommerhuset. Det eneste vi 
gerne ser, er at du har lyst til at prøve kræfter 
med det at være brandmand, har mod på at tage 
uddannelsen og forstår du dansk er vi godt på 
vej 

Vil du vide mere er du velkommen til at kontak-
te os på facebook på siden Rømø Friv. Brand-
værn www.facebook.com/112romo.dk  

Eller ved henvendelse til : 

Brandkaptajn Jakob W. Rasmussen  
Tlf. 23341105 

Vice brandkaptajn Michael Nielsen  
Tlf. 42225205 

Vel Mødt 

Brand kaptajn Jakob W Rasmussen  
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Juletræer ved Rømødæmningen 

Vi i juletræslauget Rømø har haft en del overve-
jelser om vi skulle have lys eĺler ej i træerne i år 
pga den energisituation vi står midt i. 

Vi er blevet enige om i samråd med Novasol, 
som sponserer strømmen til disse, at vi sætter 
træerne op og reducerer tidsrummet af belysnin-
gen på det kraftigste. 

Vi håber at alle har forståelse for vores beslut-
ning. 

Vi har skiftet til den lokale sparekasse, af den 
grund har vi fået nyt kontonummer til dem der 
vil støtte op om vores alles juletræer. Pengene 
går ubeskåret til juletræer, pærer samt reparation 
af lyskæderne. 

Kontonummer 9827-8850747408 

De bedste hilsener  
Juletræslauget v/Claus Cornelsen 

 

Juletræsfest 

Kom og vær med til vores årlige ju-
letræsfest søndag 4. december kl. 
14.30 i Gymnastiksalen i Medbor-
gerhuset.  

Vi danser om juletræet og får besøg af juleman-
den, der har en godtepose med til alle børn - 
kom og være med, alle aldre er velkomne. 

Der kan købes æbleskiver, glögg, varm kakao, 
kaffe og sodavand.  

Banko 

Vi har igen i år rigtig mange gode gevinster, 

som vi er klar til at spille om søndag 4. decem-
ber kl. 18.30 i Gymnastiksalen i Medborger-
huset.  

Der vil være en børnerunde i sidste runde før 
pausen og vi har gode gevinster til præmiespil-
let. Der kan købes sodavand, kaffe og et stykke 
kage.  

Generalforsamling 

Årets generalforsamling afholdes søndag  
15. januar kl. 17.30 i Æ Fristej.  

Dagsorden ifølge vedtægter. 

Hvis du brænder for at lave et stykke frivilligt 
arbejde i Rømø U.I.F. så kom og vær med - vi 
kunne godt bruge et par stykker mere.  

Foreningen er vært med et let traktement.  

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

Stormstræde 14, Rømø | Tlf. 22646053 



- 6 - 

 

 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Banko med RHF på Holms 

Søndag d. 6/11 afholdt Rømø Husholdningsfor-
ening traditionen tro banko på Holms Restau-
rant. De ca 70 fremmødte deltagere havde en 
dejlig aften og gik hjem med skønne gevinster 
fra mange af øens erhvervsdrivende. 

Fra RHF skal lyde en stor tak til alle de frem-
mødte deltagere og ikke mindst til de mange 
virksomheder og private, der støttede arrange-
mentet med gevinster og anden hjælp. 

 

Sprogcafé - en god start! 

Rømø Husholdningsforenings Sprogcafé er 
kommet rigtig godt fra start. Allerede fra første 
mødeaften den 29/9 har vi haft flot fremmøde 
med 12-15 deltagere hver gang, og alle melder 
positivt tilbage og siger at det er både hyggeligt 
og lærerigt. 

Vi “arbejder” opdelt i to grupper. En for begyn-
dere/let øvede, hvor der er mere undervisning, 
og en for mere øvede, hvor vi taler om de man-
ge finurligheder i det danske sprog og øver 

praktisk samtale. Indtil videre er vores deltagere 
alle med tysk baggrund, men andre er naturlig-
vis også velkomne. Udover beboere fra Rømø, 
har vi også deltagere fra Løgumkloster, Skær-
bæk og omegn. 

Vi holder juleferie i hele december, men vender 
tilbage igen hver torsdag kl.19.00-20.30 fra d. 
5/1-2023 frem til udgangen af marts. Det fore-
går i Medborgerhuset i Havneby og nye delta-
gere er velkomne. Det koster kun kr. 100,- for 
hele sæsonen, som dækker medlemskab af Rø-
mø Husholdningsforenings Torsdagsklub. 

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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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Feriecenter Rim Rømø tlf. 74 75 57 58 
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2022 

Hver mandag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening  
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  

November 

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

kl. 19.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, 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:  

Angela Friedrskichsen 
Nørre Frankel 7A 
 
Mona Uhd 
Svenske stræde 18 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 
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December 

Søndag 04.12 Juletræsfest v/Rømø UIF 

kl. 14.30  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 - Gymnastiksalen  

Søndag 04.12 Julebanko v/Rømø UIF 

kl. 18.30  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 - Gymnastiksalen  

Januar  

Torsdag 12.01 Torsdagsklubben indbyder til madaften   

Kl. 18.00  Æ Fristej i Medborgerhuset, Engvej 5,  Rømø  

Søndag 15.01 Rømø UIF holder generalforsamling  

Kl. 17.30  Æ Fristej i Medborgerhuset, Engvej 5,  Rømø  

Torsdag 19.01 Torsdagsklubben indbyder til sangaften med LeifBand  

Kl. 19.00  Musiklokalet i Medborgerhuset, Engvej 5,  Rømø  

Onsdag 25.01 Tur til RUFI smykker med RHF 

Kl. 18.00  Kørsel fra Statoil til Allégade 34, Tønder   

Februar  

Onsdag 01.02 Gratis wellness for RHF medlemmer  

Kl. 15.00-17.00 Enjoy Resorts, Vestergade 31, 6792 Rømø 

Torsdag 02.02 Kom og lav mad sammen i Torsdagsklubben   

Kl. 17.00  Æ Fristej i Medborgerhuset, Engvej 5,  Rømø  

Tirsdag 07.02 Bowl og spis på Enjoy Resorts med RHF  

Kl. 18.00  Vestergade 31, 6792 Rømø 

Tirsdag 21.02 Pers Awten  

Tirsdag 28.02 Rømø Lokalråd holder generalforsamling  

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

Marts  

Lørdag 215.03 Ø-Fest  

   Yderligere info følger  

 

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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Herreværelset åbner dørene 

 

Herreværelset i konfirmandstuen i Rømø  

Præstegård er for alle øens mænd, der uanset  

alder kunne tænke sig at spise frokost sammen 

en times tid.  

Næste gang er tirsdag den 6. december 2022,  

hvor der også vil være risalamande. Og gangen 

efter er tirsdag den 10. januar 2023, begge gange 

kl. 12.00 og begge gange med tilmelding senest 

søndagen før, altså henholdsvis den 4. december 

og 8. januar. Tilmelding kan ske til et medlem af 

herreværelserådet, som består af: 

Arne Hansen 6060 3222 

Knud Jensen 4059 5694 

Ejnar Jepsen 7475 5351 

Laust Petersen 3051 5214 

Flemming Thrane 2083 3790 

Ian Ørtenblad 7475 4106 

  

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

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

Venlig hilsen herreværelserådet 

   

Advent med de ni læsninger – læsere søges! 

 

Søndag den 4. december kl. 15.00, anden søndag 

i advent, holdes der gudstjeneste med de ni læs-

ninger. Er der nogen, der har lyst til at læse en 

lille tekst, hører jeg det meget gerne. De ni læs-

ninger er en gammel engelsk skik, der hos os er 

blevet en adventstradition. Efter gudstjenesten er 

der en kop kaffe med lidt godt til i våbenhuset.  

Venlig hilsen Ian 

  

Nytårsgudstjeneste med bobler 

Søndag den 1. januar kl. 16.30 holdes der nyt-

årsgudstjeneste i Sankt Clemens Kirke, hvor der 

bliver lejlighed til at fundere over årsskiftet i en 

gudstjenstlig sammenhæng med ro og tid til ef-

tertænksomhed. Efter gudstjenesten er der kran-

sekage og bobler i våbenhuset. 

  

Deutschsprachige Gottesdienste 

Wir laden Euch, Einheimische und Zugezogene, 

Durchreisende und Urlauber, herzlich ein zu den 

deutschsprachigen Gottesdiensten in der Sankt 

Clemens Kirche jetzt am Übergang von 2022 zu 

2023.  

Wir feiern am 25.12.2022 (1. Weihnachtstag) 

10.30 Uhr und 01.01.2023 (Neujahr) 15.00 Uhr. 

Seid Willkommen in unserer schönen Kirche! 

Pastorin Dorothea Lindow 

  
Er der lys på kirken til jul i år? 

Det spørgsmål har alle menighedsråd landet over 

overvejet i år pga. de større energipriser. Og ja 

på Rømø vil kirken være oplyst, men ikke i så 

lang tid som tidligere år.  

Der vil være lys på kirken om eftermiddagen og 

aftenen, men ikke om morgenen. Og der bliver 

slukket efter Hellig 3. konger, hvor der før var 

lys på til kyndelmisse.  

For julen skal fejres, samtidig med at vi skal 

spare – vi sparer ca. 75 % af strømforbruget 

sammenlignet med tidligere år ved dette tiltag. 

Inde i kirken skiftes de gamle glødepærer, som 

nogen sætter megen pris på - til led pærer. Det 

giver samme lys, men mindre varme!  

Varmeanlægget er der også skruet ned for, men 

til jul plejer det ikke at være noget problem. Og 

ellers må man beholde overtøjet på. 

Traditionen tro er der julekoncert i december 

måned. Igen i år får vi besøg af Helene Blum og 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
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Harald Haugaard i år med Sidsel Lund som 

gæst. Koncerten hedder Nordisk jul 2022. Kig 

ind på kirkens hjemmeside 

www.sctclemensromo.dk for at se fotos og læse 

om koncerten, der finder sted den 9. december 

kl. 19.30. Billetter kan købes for 150 kr. ved 

indgangen og lidt billigere på hjemmesiden. 

Rigtig god december! 

 

Rømø Menighedsråd v. Viggo Christensen 

 

Gudstjenester 

 

December 

 

Søndag d. 4. december  

2. s. i advent 

Rømø: 15.00 De ni læsninger  

 

Søndag d. 11. december   

3. s. i advent 

Rømø: 10.30 Erling Bjerrum-Petersen 

 

Fredag d. 16. december  

Julegudstjeneste for Rømø Børnecenter 

Rømø: 9.30 

 

Søndag d. 18. december  

4. s. i advent 

Rømø: Ingen 

 

Fredag d. 23. december  

Lillejuleaften 

Rømø: 14.30 og 16.00 

 

 

Lørdag d. 24. december  

Juleaften 

Rømø: Ingen 

   

Søndag d. 25. december  

Juledag 

Rømø: 9.00 

Rømø: 10.30 Tysk gudstjeneste 

 

Mandag d. 26. december  

Anden juledag 

Rømø: 9.00 

 

Januar 

 

Søndag d. 1. januar  

Nytårsdag 

Rømø: 16.30 Nytårsgudstjeneste    

Rømø: 15.00 Tysk nytårsgudstjeneste 

 

Søndag d. 8. januar  

1. s. e. helligtrekonger 

Rømø: 9.00 

 

Søndag d. 15. januar  

2. s. e. helligtrekonger 

Rømø: Ingen 

 

Søndag d. 22. januar  

3. s. e. helligtrekonger 

Rømø: 10.30 

 

Søndag d. 29. januar  

Sidste s. e. helligtrekonger 

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 Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

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

Beskyttelse af Rømøs klitter 

Igen i år har vi haft rekord mange besøgende i 
naturen på Rømø, og det sætter sine spor. 

Stranden og klitterne længst mod vest er for-
holdsvis robuste, og områderne bygges lang-
som op af det sand, som havet bringer ind. 

Anderledes er det med klitterne længere inden 
på øen, de slides af de mange besøgende og 
bygges ikke naturligt op igen. 

Særligt går det hårdt ud over klitterne omkring 
Spidsbjerg og Høstbjerg. Nu laver vi et forsøg 
med kokosmåtter med et lag af sand. 

Måtterne skulle holde på sand og vegetation, og 
skulle kunne modstå det slid, som de mange 
gæster giver. 

Kokosmåtterne nedbrydes over 5 til 10 år. 
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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  

VELKOMMEN 
til nye tilflyttere og nyfødte  

Rømø Lokalråd vil gerne byde tilflyttere velkommen  
med 2 flasker "Rømøvin".  

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 



- 14 - 

 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Biblioteket i Medborgerhuset Rømø  

Skole er åben de dage 

og på de tidspunkter 

hvor der er aktiviteter  

i huset. 

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

 

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 


