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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 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…  

….har der igen lagt sig en pinende stilhed over 
landet. I skrivende stund må vi nærmest ikke se 
andre end vores egen lille familie og aller nær-
meste. Den står på hjemme arbejde og hjemme 
skole for en del af os. Nogle føler sig ensomme 
og følelsen af at løbe i et hamsterhjul er sikkert 
velkendt af mange. Vi ser frem til forår og som-
mer og håber, at alt bliver lidt mere normalt 
igen til den tid. Det er godt for os at se lyst på 
fremtiden og minde os selv om, at vi, der bor 
her ude på landet, nok har det en hel del bedre 
end dem, der bor i byerne og mange andre ste-
der i verden. Her hos os kan man komme ud og 
nyde den friske luft, og vi kan handle, uden at 
der er for mange omkring os. Vi må holde hove-
det højt og minde hinanden om, at det hele ikke 
er så skidt endda. Corona er blot en udfordring, 
som vi skal lære at få det bedste ud af.  

Mange af os holdt en lidt alternativ jul i forhold 
til, hvad vi plejer. På Rømø nåede dem, der ger-
ne ville, lige netop at komme til julegudstjene-
ste den 23. december. Resten af landet måtte 
blive hjemme. Også nytår blev en udfordring. 
Lysten til at tage ud og ønske et godt nytår til 
venner og naboer, måske endda med masker på, 
var stor, men det kunne heller ikke lade sig gøre 
i år. Det var vigtigere at passe på hinanden og 
sørge for, at så mange som muligt kom raske 
ind i det nye år. Vi håber, det lykkedes for jer 
alle.  

Husk Corona kan ramme os alle. Vær der for 
hinanden og støt hinanden på afstand. Og tænk 
på, at det ikke er en skam at få Corona.  

 

Uventet støtte til Set og sket 
Juvrefonden har valgt at støtte Set og sket med 
20.000 kr. ved udgangen af 2020. Det er et helt 
fantastisk skulderklap og en uvurderlig støtte. 
Vi vil gerne sige tusind tak for dette store bi-
drag til vores lille Ø blad. Ligeledes har de støt-
tet Medborgerhuset med 50.000 kr. Der er alle-
rede planer om, at nogle af pengene kan bruges 
til mere belysning i skolegården og en bedre lyd 
i Æ Fristej ved hjælp af troldtekt plader.  

Nyt om Rømø udviklingsplan 

Jeg har talt med Karsten Hagel Jensen, Chef-
konsulent Teknik & Plan angående Rømø  
Udviklingsplan. Han har sendt mig følgende 
info jeg lovede at give videre til jer: 

”Følg arbejdet med Rømø Udviklingsplan. Sæt 
kryds i kalenderen tirsdag den 2. marts 2021. 
Følgegruppen for Rømø Udviklingsplan plan-
lægger da at afholde et virtuelt møde om Ud-
viklingsplanen. Det ser jo desværre ikke ud til, 
at vi foreløbig vil kunne forsamles på anden 
måde, så vi prøver det på denne måde. Der 
kommer nærmere om tidspunktet og program-
met, når tiden nærmer sig. Men tanken er at gi-
ve en orientering om og dialog om de forskelli-
ge aktiviteter, der sker med Udviklingsplanen.” 

Nedrivningsplaner for dele af  
Medborgerhuset 

Som vi skrev i december udgaven af Set og 
sket, har Tønder Kommune overvejelser om at 
rive dele af tidligere Rømø Skole ned – noget 
som vil påvirke både foreningslivet og Rømø 
Børnecenter. Det er noget som vi i Rømø Lo-
kalråd selvfølgeligt vil prøve at undgå. Vi skulle 

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 ! 

have hold et par møder angående dette i løbet af 
januar, men de er blevet udsat grundet Corona 
restriktionerne.     

Rømøforeningen skifter navn 
På sidste års generalforsamling stemte vi om, 
om Rømøforeningen skulle skifte navn til Rømø 
Lokalråd. Nogle af os mente, at denne betegnel-
se giver et bedre billede af, hvad vi egentligt er. 
Afstemningen viste, at flertallet mente, at vi 
skulle forsøge at skifte navn til Rømø Lokalråd. 
Grundet Corona blev den endelige vedtagelse i 
Kommunalbestyrelsen udsat, men i slutningen 
af december blev det nu endelig vedtaget, så vi 
nu kan kalde os Rømø Lokalråd. 

Generalforsamling 2021 
Desværre er vi jo nødsaget til at udsætte vores 
Generalforsamling i februar pga. Corona. Chie-
ko Petersen har valgt ikke at genopstille. Vi vil 
gerne sige 1000 tak for de mange år, Chieko har 
været med i Rømøforeningen. Hun har været en 
stor støtte og varetaget mange forskellige opga-
ver, bl.a. alt indenfor infoskærme og hjemmesi-
den. Det betyder så også, at vi har brug for nye 

kræfter til arbejdet i bestyrelsen, så hvis der er 
nogen, der brænder for at være med, så sig til 
eller mød op til vores generalforsamling – når 
denne kan afhol-
des engang. Har 
du/I spørgsmål til 
arbejdet i lokalrå-
det, så spørg blot 
en af os. 

Med ønsket om et 
godt forår! 

Anne Thomsen 
Rømø Lokalråd 

"Land og hav og lundens træ'r 

herligt prydes fjernt og nær. 

Nye skabningsunder! 

Kraft på ny vort legem får, 

lægt er nu vort hjertesår 

i de glade stunder." 

Morten Børup (salmedigter, 

1446-1526) i salmen 

"Frydeligt med jubelkor” 

I dette blad er indlagt en løs seddel med 
opfordring til at blive støttemedlem.  

Det håber vi, at rigtig mange vil gøre. 

Annoncesponsorer vil blive kontaktet  
i marts-april. 

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

OPRÅB! 

Multirast har brug for nye hænder 

I mange år har Venner af Rømøs Natur stået 

for vedligehold af Multirast ved fiskesøen 

nord på Øen. Det skal de have stor tak for.  

Nu ønsker Venner af Rømøs Natur, at der er 

andre der overtager opgaven.   

De har simpelthen ikke ressourcerne og øko-

nomien til det mere.  

Kommunen ser helst, at det er nogen fra øen 

der fortsætter det gode arbejde.  

Det drejer sig helt konkret om at organisere 

tømning af spildevandstank, rengøring, op-

syn, oprydning og div. reparationer.  

Det ser ud til, at Multirast meget snart træn-

ger til en kærlig hånd, så der skal tages fat 

før sæson 2021 går i gang. 

Der kan forhandles med kommunen vedr. 

økonomisk støtte, hvis bare der er nogen der 

vil tage sig af opgaven.  

Sidder der nogen med en god idé så sig til. 

Det ville være en skam at lukke Multirast 

helt.   

Anne Thomsen 

annethomsen1980@hotmail.com  

Som støttemedlem af Rømø Lokalråd deltager du 
automatisk i lodtrækningen om 2 flasker  
Rømøvin. Der bliver udtrukket 2 vindere, hver 
gang bladet udkommer.  

Lodtrækningen foretages af Notarius 
”Publikum”. Gevinsterne bliver afleveret        
personligt til vinderne. 

Man kan blive støttemedlem i Rømø Lokalråd for 
kr. 50,00 om året for enkeltpersoner og  
kr. 100,00 pr. husstand. 

Beløbet kan indbetales på vores konto i  
Sparekassen: 9839 8850465747 via netbank  
eller kontant til kassereren. 

Vinderne denne gang:  

Niels Møller 
Igvitut 3 
 
Tove Mærsk Pedersen 
Lakolk 61  

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 

Ladestander til el-biler 
Der er blevet opsat en  

ladestander til el-biler lige 

vest for "Pandekagehuset" 

i Havneby.  

For at kunne benytte den, 

skal man downloade  

app'en "Sprii Go", oprette 

bruger, og så kan man op-

lade med 22 KW. 

Rømø Husholdningsforening 

Tur til Letbæk Plast i Tirstrup 

Torsdag den 22. april 2021 

Program  

08.00 Vi kører fra Medborgerhuset  

10.00 Rundvisning med kaffe hos Letbæk Plast  

12.30 Frokost på Hovborg Kro  

14.30 Rundvisning på Sønderskov Museum og 
kage i kælderen  

18.00 Forventet retur på Rømø  

Pris for medlemmer 200 kr.  

Beløbet bedes indbetalt på kontonr.  
5989 4000419 

Bindende tilmelding og betaling senest fredag 
den 19. marts 2021 efter FØRST TIL MØLLE 
PRINCIPPET til Lilly 24 67 22 51 eller  
Sonja 41 40 55 84 

OBS! Hvis turen ikke bliver til noget, flytter vi den 
til senere.     
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Lejeboliger på Sælstræde og  
Hvalstræde 

Her har Tønder Boligselskab 31 lejeboliger,  

administreret af Domea.  

De fleste af dem står i øvrigt overfor at blive 

renoveret i nærmeste fremtid. Der er venteliste 

på at leje en bolig her, men man kan blive skre-

vet på venteliste:  

Det koster 200 kr. per år. 

Domea | Tlf. 76646464 | www.domea.dk 

 

Mindeord 

Rømøforeningens næstformand gennem mange 

år, Jan Gravesen, er død, 77 år. Jan var desuden 

foreningens repræsentant i Vadehavssekretaria-

tet i flere år, og lige indtil sin død. Jan valgte at 

træde ud af Rømøforeningens bestyrelsen ifm. 

generalforsamlingen sidste år. 

Æret være Jans minde 

Rømø Lokalråd 

 

Foreningen Hjem for ældres  

Generalforsamling er aflyst 

p.g.a. corona.  

Hilsen bestyrelsen 

Nørre Fløjdige har det rigtigt skidt 

Det blev kun repareret nogenlunde efter stor-

men Bodil for snart mange år siden. 

Diget er kun lavet af sand, og hvis vi igen får en 

storm fra nordvest, vil det ikke kunne holde til 

det. 

Havneby- & Kirkeby Digelag har søgt om pen-

ge gennem nogle år og har nu fået tilsagn om 

80% af den samlede anlægsudgift fra Kystdi-

rektoratet. Samtidig har vi fået tilsagn om, at 

Tønder Kommune vil støtte med 16% af an-

lægsudgifterne, så derfor skulle vi gerne i gang 

nu til foråret, sådan at græsset kan nå at vokse 

sig stærkt, inden efterårsstormene sætter ind. 

Men regionen har sat sig på tværs: Vi har en til-

ladelse til at grave i Ballum Enge, men kun til 

1500m3 til reparation: vi skal bruge 15000 m3 

klæg, og den må vi ikke tage, selv om vi kan 

tage det inden for den tidsramme, som vi har: 

Der er nemlig en hedehøg, som er i Ballum En-

ge, og den kunne måske finde på at komme for-

bi næsten helt ude ved Rømødæmningen én af 

de dage, hvor vi graver klæg. 

Det kan gå hen og forsinke vores digeforstærk-

ning med et år, og så skal vi have en del af vo-

res tilladelser søgt på ny, og så kommer der nok 

noget andet i vejen. 

Nørre Fløjdige beskytter hele den sydlige del af 

Rømø, som består af mange hektar landbrugs-

jord, ca. 600 private sommerhuse, golfbane og 

mange andre ejendomme. Klimaforandringen 

og andre ting, som spiller ind, gør, at vi skal i 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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gang så hurtigt som muligt, og ikke først om et 

eller to år. Det er vores alles sikkerhed. 

Derudover er jeg i forhandling med Tønder 

Kommune om at lave gangsti på Nørre Fløjdige, 

sådan at man kan gå ca. 13 km på en rundtur på 

diger og strandenge rundt på sydenden af Rømø. 

Får vi ikke tilsagnet fra regionen, så får vi nok 

heller ikke diget forstærket, og så kommer der 

heller ikke en sti. 

Jeg synes, det er meget sørgeligt, at en fugl skal 

stå i vejen for vores sikkerhed. Et gammelt ord-

sprog siger: "Den, der ikke vil dige, må vige." 

Magnus Skak  

Havneby og Kirkeby Digelaug 

Vestergade 9, Havneby 

6792 Rømø 

 

 

Kære alle med interesse for Rømø kirke. 

Hjertelig velkommen til Ian Ørtenblad som  

sognepræst på Rømø. 

Det var et forandringsfuldt sidste kvartal, vi var 

igennem i 2020 – ikke kun hvad angår corona – 

men også hvad angår vores sognekirke og dens 

sammenhæng med det øvrige provsti og dens 

fremtid, hvor vi nu er en del af fællespastoratet 

Døstrup – Mjolden – Rømø.  

I menighedsrådet er vi meget glade for, at det er 

en kendt præst for os, der skal være vores sogne-

præst.  

Det gælder også den anden vej, at det er godt for 

sognet, at præsten kender det på forhånd. 

Derfor er den del, der handler om vores sogne-

kirke godt og fremtidssikret på plads.  

Gennem de senere år er kirkens funktion som 

turistkirke blevet mere og mere aktualiseret.  

Det er slået fast, at Sct. Clemens kirke er en sog-

ne- og turistkirke. 

Sognepræsten kan ikke løse alle opgaver. Ian 

Ørtenblad løser som udgangspunkt sognepræ-

stens opgaver og er kirkebogsførende. Til turist-

delen kan jeg heldigvis byde velkommen til  

Dorothea Lindow, som er tilknyttet Tønder 

Kristkirke som præst for det tyske mindretal.  

Dorothea Lindow bliver vores præst på turistkir-

kedelen. Hjertelig velkommen til Dorothea som 

turistpræst på Rømø. 

Præstegårdens anvendelse? I menighedsrådet 

har vi mange gode ideer til anvendelsen af præ-

stegården. Udlejning til gæstepræster er blot én 

mulighed. Der er igangsat en proces sammen  

Ribe Stift og Tønder Provsti om at finde den  

rette anvendelse af Rømø Præstegård til gavn 

for øens kirke- og kulturliv, når vi nu er i den 

situation, at der ikke p.t. er en præst med bo-

pælspligt på øen. Vi forventer, at vi i løbet af 

2021 finder frem til at håndtere udfordringen. 

Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre interesse-

rede til at følge med i, hvad der sker omkring 

Sct. Clemens kirke på kirkens hjemmeside: 

www.sctclemensromo.dk  

Viggo Christensen, formand menighedsrådet 

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 

En hilsen fra den nye præst 
Som det nu er blevet meldt ud, er jeg udnævnt 
til ny sognepræst på Rømø og det er jeg meget 
glad for.  

Jeg har de sidste 16 år været fast afløser på  
Rømø og det har altid været en glæde at have 
gudstjenester og kirkelige handlinger på øen, 
hvor jeg har lært en del af kende og har da også 
fået en fornemmelse af, hvordan man orienterer 
sig på Rømø. Når vi kan komme til det, glæder 
jeg mig til at lære øens foreninger, tjenester, 
værn, klubber og institutioner nærmere at ken-
de.  

Det er mit mål at være opsøgende, men det er 
da altid rart med en invitation. Som præst på 
Rømø vil jeg gøre mit bedste for at kirken fort-
sat skal være en del af øens hverdag og for at 
gudstjenesterne skal være opløftende og opbyg-
gende.  

Det er også mit mål, at kirken gerne må bevæge 
sig ud i sognet, så der om søndagens en gang 
imellem kan holdes gudstjenester i det fri, men 
mere om det, når solen skinner!  

Selvom jeg ikke bor på øen og man derfor ikke 
bare kan banke på min dør, ønsker jeg at være 
så tilgængelig som mulig, hvis nogen ønsker en 
samtale om stort eller småt … jeg kommer altid 
gerne på husbesøg, men samtaler i præstegårds-
kontoret på Rømø lader sig også gøre; bare kon-
takt mig eller få en anden til det.  

Jeg ser frem til et godt samarbejde med menig-
hedsrådet, frivillige og ansatte ved Sankt Cle-
mens Kirke og til at lære sognets beboere endnu 
mere at kende.  

Om mig selv er at sige, at jeg er født i 1966 på 
New Zealand af danske forældre og at jeg har 
arbejdet i det private erhvervsliv en del år, hvor 
jeg også uddannede mig, før jeg begyndte på 
teologistudiet som 29-årig.  

I det meste af min barndom og mit voksne liv 
har jeg været KFUM spejder, men i dag slår jeg 
mine folder i Kirkens Korshær.  

Min hustru siden 1994 er skolelærer i Løgum-
kloster og vi har fire børn i alderen 19 til 25 år.  

Jeg blev teologisk kandidat i 2001, hvorefter jeg 
havde nogle vikariater, inden jeg kom til  
Døstrup-Mjolden i 2004. Og nu er jeg så også 
præst på Rømø, hvilket jeg er taknemlig for.  

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

Februar 

Søndag den 7. februar 
Seksagesima 
Rømø: 9.00 

Søndag den 14. februar  
Fastelavn 
Rømø: 10.30 

Søndag den 21. februar  
1. s. i fasten 
Rømø: 14.00 Heine Holmgaard 

Søndag den 28. februar  
2. s. i fasten 
Rømø: 9.00 
 

Marts 

Søndag den 7. marts    
3. s. i fasten 
Døstrup: 9.00    
Mjolden: Ingen  
Rømø: 10.30 

Søndag den 14. marts   
Midfaste 
Rømø: 9.00 

Søndag den 21. marts    
Mariæ bebudelses dag 
Rømø: 14.00 Bent Oluf Damm 

Søndag den 28. marts   
(sommertid begynder) 
Palmesøndag     
Rømø: 9.00 
 
Kirkens hjemmeside: 
www.sctclemensromo.dk 

Gudstjenesteplan 

Corona og kirkeliv 

Ja, de to ord i overskriften rimer ikke særlig 

godt, hverken i en sang eller i hverdagen.  

For det har stor betydning for kirkelivet, at vi 

for tiden døjer med en farlig virus, som skal 

tages alvorligt.  

Det er umuligt at lave arrangementer, hvor vi 

samles uden for kirkens rum og det er blevet 

vanskeligt at holde gudstjenester og kirkelige 

handlinger i kirken.  

I skrivende stund er der strammet lidt mere på 

restriktionerne, så der nu skal være 7½ kvm 

per person i kirken. Samtidig må gudstjenester 

og kirkelige handlinger højst vare 30 minutter 

og skal være uden sang.  

Dette betyder, at der er plads til 32 deltagere 

ved gudstjenester og kirkelige handlinger i 

Sankt Clemens Kirke. De nye regler gælder 

”indtil videre”. I denne tid udgør det ikke et 

problem om søndagen, men ved begravelser 

og bisættelser vil det være svært, men perso-

nalet vil gøre sit bedste for at hjælpe.  

Ved begravelser og bisættelser gælder yderli-

gere, at der højst må forsamles 50 personer på 

kirkegården, så hvis der kommer 32 personer 

ud af kirken, må der højst vente 18 personer 

ude på kirkegården. Vi må alle glæde os til ly-

sere og mere normale tider, men indtil da må 

vi være kirke så godt og så meget, som vi kan. 

Venlig hilsen Ian Ørtenblad 
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2021 

VI HAR CORONAPAUSE FOR ALLE TILBAGEVENDENDE AKTIVITETER 

Hver mandag  Gangmotion  
kl. 14.00  P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej   

Hver tirsdag  Biblioteket er åbent  
kl. 15.00-16.00 (med betjening)  
kl. 19.00-20.00 (uden betjening)  
   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
Hver tirsdag  Motionsvolleyball 15-80 år m/k (indendørs)  
kl. 19.00-20.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
Hver onsdag Stavgang m/Inger Paulsen  
Kl. 09.30  Kontakt Inger på tlf. 30532622 for mødested 

Hver onsdag  Ungdomsklub 5-10. kl.   
Kl. 19.00-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  
   Kontakt Ole Jensen 52921454 

Hver onsdag  Ældregymnastik v/Rigmor Petersen  
Kl. 09.30-10.30 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  
   Kontakt Rigmor Petersen 27324934 

Hver torsdag  Torsdagklubben v/Rømø Husholdningsforening  
14.00 & 19.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  
   Kontakt Sonja Hansen 41405584 

Januar 2021 

Mandag 25.01 AFLYST Generalforsamling i Rømø UIF 
Kl. 19.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Onsdag 27.01 AFLYST Bowl og spis på Enjoy Resorts 
kl. 18.00  Enjoy Resorts  

Torsdag 28.01 AFLYST Pakkebanko i Torsdagsklubben 
Kl. 15.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Februar 2021 

Mandag 01.02 Online møde om Rømøs wayfinding-koncept og byrumsinventar 
15.30 - 17.00  Husk tilmelding hos Karsten Jensen, kahj4@toender.dk senest  
   27.01.2021 - Se side 17 

Torsdag 04.02 AFLYST Ølsmagning i Torsdagsklubben 
Kl. 19.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Mandag 08.02 AFLYST Generalforsamlingen i Rømø Lokalråd  
Kl. 19.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Søndag 21.02 AFLYST Pers Awten  
Kl. 18.30  Dæmningen   

Tirsdag 23.02 AFLYST Herreværelset - kun for mænd på Rømø 
Kl. 12.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø 

Mandag 25.02 AFLYST Generalforsamlingen i Rømø Husholdningsforening  
Kl. 19.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Marts 2021 

Tirsdag 02.03 Online møde om Rømø Udviklingsplan  

Lørdag 07.03 AFLYST Ø-fest  
   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
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 Aktivitetskalender 
2021 

Torsdag 11.03 Lav mad sammen i Torsdagsklubben 
Kl. 17.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Onsdag 17.03 Rømø Spejderhytte og  Rømø Vadehavsspejders  
kl. 19.00  generalforsamling i spejderhytten 

Fredag 19.03 Tilmelding til tur til Letbæk Plast 22.04.2021 - Se side 5 

Fredag 26.03 Rømø Lokalhistorisk Forenings generalforsamling  
Kl. 19.30  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

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.  
Kim Wittrup, Rømø Lokalråd, Tlf. 29468641, e-mail kimwittrup@hotmail.com 

Ledig lejlighed på Rømø 

I den fhv. forstærkerstation på Sønderbyvej er 
der 3 lejligheder.  

De 2 er lejet ud, men den 3. har ikke været udle-
jet i flere år, da køkkenet var ødelagt og herefter 
taget ud. Nu har ejeren, TDC, imidlertid beslut-
tet, at indsætte et nyt køkken, så lejligheden kan 
lejes ud. 

Lejligheden er på 146 m 2 og huslejen er 4500 
kr/md + forbrug (der er el-varme). 

Ved interesse kontakt: Ejendomschef ved TDC, 
Kjeld Stig Pedersen, Telefon: 66650125.  
Mail: ksp@tdc.dk 

 

Hjælp til Medborgerhuset Rømø Skole 

Juvrefonden: I oktoberudgaven af "Set og sket" 
skrev vi lidt om, hvad der foregår i Medborger-
huset og at vi havde diverse ønsker, når en gang 
økonomien er til det. 

 

Det har Juvrefonden reageret på. De har givet os 
50.000 kr., som vi kan bruge på forbedringer. 
Det er vi meget glade for, og vil hermed sige et 
stort tak. Vi kan nu få realiseret nogle af de stør-
re ønsker som bl.a. bedre lys i skolegården, bed-
re akustik i "Æ´fristej" og måske starte på for-
bedringer i køkkenet. Så det er virkelig noget, 
der vil kunne mærkes. 

Rømø Menighedsråd henvendte sig til Med-
borgerhusets arbejdsgruppe for at sige, at de 
ville give høstkollekten til Medborgerhuset. 

Den 04.10.2020 var der høstgudstjeneste og ind-
samlingen gav 834,90 kr til Medborgerhuset. 

Det er vi meget glade for og vi siger hermed tak. 
Det er fantastisk med opbakning, og der er altid 
noget på ønskelisten, - store som mindre ting. 
Bl.a. mangler vi gryder og rengøringsredskaber, 
så pengene skal nok blive brugt. 

Jonna Rasmussen 
På vegne af arbejdsgruppen 
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Er Rømø østers lig arbejdspladser på 
den tidligere muslingefabrik ? 

De østers der ligger i Vadehavet, nogle steder på 

store revlignende offshore banker, er invasive 

stillehavsøsters, som formentlig er afkom efter 

de østers som i starten af 80’erne blev udsat i 

både den tyske og danske del af Vadehavet. 

Invasive arter skal bekæmpes som det sker med 

mårhunde, bjørneklo, japansk pileurt, hybenro-

ser osv. 

På muslingefabrikken er der en fantastisk mulig-

hed for at genskabe aktivitet og arbejdspladser, 

levere en Rømø specialitet til dens talrige til-

hængere og samtidig gøre naturen en tjeneste 

ved at bekæmpe en invasiv art. Dette er da en 

mulighed der ikke kan slå  fejl. 

Østerspionererne på Fabrikken fik da også for-

holdsvis hurtigt en tilladelse til manuelt fiskeri 

af østers med kommerciel udnyttelse for øje.  

Det betyder samtidig at der skal udtages, indsen-

des og analyseres en række prøver af både vand 

og østers inden myndighederne kan åbne områ-

det for kommercielle landinger i en enkelt uge. 

Udgifterne til en sådan åbningsprøve ligger i 

omegnen af 10.000 kr. og skal dækkes af fabrik-

ken. I vores nabolande (Sverige og Tyskland) 

finansieres prøverne af de respektive landes 

myndigheder. Derfor er der behov for en væ-

sentlig volumen for at det kan løbe rundt. 

Den mulighed der ikke kunne slå fejl, viste sig 

at være en rose med en gevaldig torn, da manu-

elt virkelig betyder meget manuelt. Fiskeriet og 

naturgenopretningen må kun foregå ved opsam-

ling med håndkraft, eller ved hjælp af lette 

håndholdte redskaber, så som en skovl, greb 

brejle eller lign. Østerspionererne, Jan og Ole, 

lagde derfor hovederne i blød og opfandt en 

”eller lignende” (se foto), der var dog en udfor-

dring at håndteringen af redskabet, denne udfor-

dring kunne imidlertid afhjælpes ved at bruge 

jollens påhængsmotor. 

Tornen er desværre vokset sig større, da manuelt 

fiskeri er stenalder manuelt, hvilket betyder at 

fremdriften af jollen i forbindelse med fiskeriet 

udelukkende må foregå ved håndkraft (at ro). 

Det har endnu ikke været muligt at opnå dispen-

sation til at droppe årene og starte påhængsmo-

toren. Derfor ligger bekæmpelse af en invasiv 

art, naturgenopretning og mulighed for kommer-

ciel udnyttelse af en ikke hjemhørende art, ikke 

lige rundt om hjørnet. 

Men alle muligheder er ikke udtømte så derfor 

kæmpes der videre.  

Rømø Lokalråd - for Rømmeser og andet godtfolk 

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



- 13 - 

 

 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Forstærkning af Juvre Dige 

Juvre Digelag har, efter ansøgning, opnået til-
sagn fra Miljø- og Fødevareministeriet om til-
skud til forstærkning af den nordlige del af di-
get. Der blev søgt om en forstærkning af diget 
fra det nordvestlige hjørne (ved flyvevåbnets 
depot) og helt til Rømø dæmningen, fordelt på 
2 projekter, nemlig en forstærkning af østdiget 
og en forstærkning af norddiget.  

Kystdirektoratet har i første omgang prioriteret 
en forstærkning af det nordlige dige, idet dette 
vurderes som den svageste del. Digelagets be-
styrelse har en forventning om, at der opnås til-
sagn om tilskud til den resterende del af diget i 
ansøgningsrunde 2021, hvor der er mulighed 
for at søge igen. 

Forstærkningen består i en forøgelse af digekro-
nebredden (toppen) fra 0,5 til 1,0 meter samt en 
ændring af forskråningens hældning til 1:5. 

Derudover er der opnået tilsagn om tilskud til 
yderligere et projekt, bestående af en forstærk-
ning af forlandskanten umiddelbart foran Juvre 
Dige, hvor den strømstærke priel kaldet Fugle-
grøften, tager af forlandskanten. 

I finansloven 2020 blev der afsat i alt 40,3 mio 
kr til den såkaldte kystbeskyttelsespulje, hvor 
der samlet blev ansøgt om cirka 198 mio kr fra 
projekter fordelt over hele landet. 5 projekter i 
Danmark fik tilsagn om tilskud, heraf altså  de 2 
til Juvre Digelag hvilket bestyrelsen er særdeles 
godt tilfreds med.   

Bestyrelsen oplyser at årets generalforsamling 
er aflyst som følge af regeringens Covid 19 re-
striktioner.  

Generalforsamling søges afholdt når dette er 
muligt. 

Morten Sextus, Torben Wollesen og  
Ole Stenrøjl Bleeg 

 

Foreningen Venner af Rømøs Natur 

I skrivende stund er vi stadig meget påvirket af 
coronaen. 

Det, vi alle bedst kan, er at gå ud i naturen, hvil-
ket også mange gør. Det gør godt på mange må-
der. 

Da øen fik sine sommerhusområder for mange 
år siden, blev de lagt i syv områder. Det må si-
ges at være godt set dengang. Dermed var der 
plads til alle, - fastboende, virksomheder, land-
brug og turister. Også naturen havde det godt. 

I dag ser det noget anderledes ud, og naturen er 
under pres. 

I Østerhede er der blevet ryddet et område til 
sommerhusbyggeri. Det ligger i et sommerhus-
område, så ingen problemer der, selv om mange 
troede, at nu var der da vist ikke flere grunde at 
bygge på. Man må så håbe, at der bliver bygget 
almindelige étplans-huse ind i det flotte område. 
Så skal det nok gå. 

Kommunen er i fuld gang med at planlægge et 
samlet stisystem på øen. Jeg vil opfordre alle til 
at følge med og komme med kommentarer til 
kommunen undervejs, så stierne kommer til at 
ligge, hvor de generer mindst muligt.  

Vi kan hver især gøre noget for naturen hvor vi 
bor, f.eks. som i TV- udsendelserne, hvor 
"Bonderøven" var med til at gøre Hjørring mere 

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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"vild". 

Vi kan undgå invasive arter som hyben (rosa 
rugosa) og hæg (prunus serotina). Visse arter af 
Gyldenris og Kallaer til haven bør man også 
holde sig fra. Find evt. selv lister over invasive 
arter. 

Vi kan måske bruge plæneklipperen lidt mindre. 
Der er muligheder nok, vi skal bare vænne os til 
at tænke lidt anderledes. 

Medlemstallet stiger stadig, - det er vi glade for. 
Foreningens stifter, Rosa, fryder sig sikkert og-
så over det. Hun følger i hvert fald stadig for-
eningen, selv om hun ikke bor på Rømø mere. 

Foreningen Venner af Rømøs Natur har ikke sat 
dato for generalforsamling endnu. Men vi håber 
på god opbakning, når vi kommer dertil. 

Jonna Rasmussen 

Gunna og Christian - hvem er vi ?  

Gunna og Christian er tilflyttet april 2020.  
Christian er kommet på øen hele sit liv. Gunna 
har været med, siden de mødte hinanden i 2008. 
Drømmen om at bo på øen er vokset for hver 
gang, vi har været i Christians families fredede 
Rømøhus på Vesterhede, som Christians farfar 
købte i 1935. Familien på farfarens side stam-
mer alle fra Rømø, og mange af dem ligger på 
kirkegården under den sorte obelisk, nord for 
kirketårnet. 

Gunna og Christian er begge selvstændige og 
arbejder hjemmefra. Gunna er psykoterapeut og 
ergoterapeut og forfatter til tre bøger. De er alle 
skrevet i huset på Vesterhede. Den seneste, Gør 

dig selv glad, er fuld af fotos fra Rømø, som 
Christian har taget. Gunna er meget glad for he-
ste og for at ride. Indtil videre foregår det på tu-
ristturene og på rideskolen. 

Christian er grafisk designer, ghostwriter, tekst-
forfatter, illustrator og sådan en, der laver og 
vedligeholder hjemmesider. I fritiden spiller og 
komponerer han musik, og Gunna og Christian 
synger begge i kor, eller hvor man nu kan kom-
me til at synge.  

Omkring jul og nytår blev det til seks gange fre-
dagssang med julekaraoke, gløgg og coronasik-
ker udendørshygge, og her var der fin deltagelse 
fra andre sang(og gløgg)glade øboere. 

Gunna McIlquham Hesselbjerg  ghesselbjerg.dk 
Christian McIlquham Schmidt     mcilquham.dk 

Klitvejen 23, Tlf. 22374582 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 
Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

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

Rømø Husholdningsforening 
Først i januar besluttede vi at afly-
se Torsdagsklubben i januar og fe-
bruar måned. Gangmotion hver 
mandag kl. 14 er også aflyst. 

Vi starter op igen, når forsamlings-
forbudet på flere end 5 personer er 
ophævet. 

Spis og Bowl på Enjoy Resort den 27. januar 
blev aflyst. 

Ølsmagning, som er planlagt til at foregå den 4. 
februar, flyttes til efteråret. 

Generalforsamlingen den 25. februar flyttes til 
en anden dato. 

Aktiviteter i marts tager vi stilling til senere men 
Modeopvisning hos By Vicky den 10. marts er 
aflyst. 

Hvis turen til Letbæk Plast den 22. april ikke 
bliver til noget, flytter vi den til september, hvis 
det er muligt. 

Aase Duhn 

 

Vita og Claus - Hvem er vi ?  

Vi er et par midt i halvtredserne uden børn. Vi 
har tilsammen boet mange steder i landet og i 
verden (Kenya, USA, Grønland), de sidste 26 år 

syd for København. Nu har vi valgt at følge vo-
res hjerter og flytte til pragtfulde Rømø, som har 
været vores foretrukne feriested de sidste ca. 12 
år. Vi havde sat huset i Greve til salg før corona 
ramte landet, men det gav lige det sidste skub, 
da vi begge er jobmæssigt ramt. 

Vi kom første gang til Rømø sammen for at se 
det sted, hvor Vita kom på ferie som barn hos 
farfaderens familie. Vi faldt pladask for øen, for 
naturen, roen og de søde mennesker. Og efter få 
års ferier herovre, besluttede vi at Rømø skulle 
være vores hjem, når det blev muligt. For knap 
fire år siden fandt vi så vores dejlige hjem i 
Havneby. 

Eftersom vi har tilbragt så meget tid på øen de 
senere år (alle fridage og ferier mv er brugt her), 
så har overgangen til at være fastboende været 
meget nem. Alle har budt os velkommen og vi 
har nydt vores første par måneder fuldt ud. Nu 
mangler vi blot et job til Claus, så er vi helt på 
plads til en hverdag her på øen. 

Vi glæder os hver dag over at have taget hul på 
dette nye kapitel i vores liv. 

Claus Bjerregaard og Vita Langkjær Hansen 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 Anja og Torsten - hvem er vi ? 

Mere end et halvt århundrede er gået siden vo-
res første besøg på Rømø og nu bor vi endelig 
på denne smukke ø.  

Vi er Anja og Torsten, oprindeligt fra Hamburg 
og bosat på Rømø siden marts 2019. I det lille 
hus foran Rømø Minigolf.   

Anja er grænsependler og arbejder stadig som 
sekretær i Hamborg, meget fra hjemmekontor 
så hun er ikke nødt til at pendle hver dag, men i 
fremtiden vil hun gerne arbejde på øen.  

Torsten, er selvstændig som coach, hesteassiste-
ret coach og fotograf. Så hvis du har brug for 
professionelle fotos eller du trænger til en coa-
ching, så står han gerne til rådighed.  

Hvorfor så Rømø? Selvfølgelig på grund af 
naturen og roen, selv i højsæsonen er der altid 
plads, hvor du næppe møder nogen.  

Men, et ordsprog siger ”Hjem er, hvor dit hjerte 
er” og det er præcis den grund vi valgte Rømø.  

Vi føler os privilegerede at bo midt i naturreser-
vat vadehavet og har muligheden at holde fro-
kostpausen på stranden.  

Der er ikke mange, der kan gøre det.  

Hvis i gerne vil vide mere om os, vores dør er 
altid åben og kaffen er parat.  

Anja & Torsten  

 

Rømø Lokalhistorisk Forening 

afholder generalforsamling  
fredag den 26. marts 2021 kl. 19.30 

Sted: Medborgerhuset – Rømø Skole 

(Forbehold for aflysning pga.  
evt. coronarestriktioner) 

Venligst tilmelding senest søndag d. 14. marts 
2021 til Lilly Hansen, tlf. 74755493 eller Mary-
Anna Wraae Larsen, tlf. nr. 51510518 eller på  
e-mail:  rlf-a@outlook.dk 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
Elisabeth Henriksen 

 

 

Den Selvstændige spejderhytteforening 
Rømø Spejderhytte og  

Rømø Vadehavsspejder  

holder generalforsamling 

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 19.00 

i spejderhytten. 

Kom og hør om spejdernes fremtid på Rømø. 

Bestyrelserne 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

 

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

Foreninger på Rømø (alfabetisk pr. 21.01.2021) 
Foreningsnavn og hjemmeside Formand / kontaktperson 

Bådelaug for RRB 88 Erik Hansen. Mail: e.Hansen@ez-p.com 

Hjem for ældre Eli Kølleskov, tlf. 23722675 

Rømø Lokalråd 
www.romo6792.dk 

Anne Thomsen.  
Mail: AnneThomsen1980@hotmail.com 

Rømøspejderne Anne Thomsen.  
Mail: AnneThomsen1980@hotmail.com 

Rømø Frivillige Brandværn Jakob Wanting Rasmussen. Mail: rfb@wanting.dk 

Rømø Gastronomisk Klub Kent Petersen. Mail: KTP@mail-online.dk 

Rømø Golfklub 
www.romo-golfklub.dk 

Jens Jørgen Schmidt, 24253901 

Rømø Husholdningsforening 
www.romohusholdningsforening.dk 

Sonja Hansen. Mail: BentSonja.Hansen@gmail.com 

Rømø Jagtforening Hans Knudsen, 24207128 

Rømø Kajakklub Keld Paulsen. Mail: kbpaulsen@hotmail.com 

Rømø Kunst og Kulturforening 
www.rokuku.dk 

Jacques Thierry. Mail: Thierry@bbsyd.dk 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Mary-Anna Wraae Larsen. Mail: mary-anna@ez-p.com 

Rømø Lokalmuseum Flemming Thrane. Mail: kromose@mail.dk 

Rømø Menighedsråd 
www.sogn.dk/roemoe 

Viggo S. Christensen. Mail: viggoc1212@gmail.com 

Rømø Musik Preben Thye, 50457477 
Mail: PrebenThye@gmail.com 

Rømø Ringriderforening Steffen Bleeg, 20821439 

Rømø Sejlklub Niels Jonny Vejrup, 40451930. Mail: 
njvejrup@gmail.com 

Rømø Strandsejlerklub 
www. strandsejler.dk 

  

Rømø Ungdomsklub Se Rømø Ungdoms- og Idrætsforening 

Rømø Ungdoms- og Idrætsforening Kim Wittrup, 29468641.  
Mail: KimWittrup@hotmail.com 

Støtteforeningen for Rømø Skovlege-
plads 

Rigmor Petersen, 35112275 

Sønderjysk Filteforening Chieko.Petersen. Mail: Chieko.Petersen@gmail.com 

Venner af Rømøs Natur Jonna Rasmussen. Mail: jppr6@hotmail.com 

Hjemmeside for Rømø: https://romo6792.dk/   

Facebookgruppe: "Rømø" (privat gruppe) 

Facebookside: https://www.facebook.com/romo6792.dk  
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Foreningen Hjem for Ældre 

v/Eli Kølleskov 
tlf. 23722675 

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.: 74 74 51 65 
Mail: annethomsen1980@hotmail.com  

Næstformand: Kim Wittrup 
Stormstræde 15  
Tlf.: 74 75 59 61 / 29 46 86 41  
Mail: kimwittrup@hotmail.com  

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

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

Bestyrelsesmedlem: Chieko Petersen 
Havnebyvej 131  
Tlf.: 22 59 66 61 
Mail: chieko.petersen@gmail.com 

Suppleant: Christiane Terhart 
Sælstræde 3 
Tlf.: 31448862 
Mail: c.terhart@gmail.com 

Suppleant: Pau Schramm 
Vestervej 35 
Tlf. 53575165 
Mail: Pau@romoservice.dk 
 
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer  
til vores arbejde. 
 
Ønsker du at blive støttemedlem - og her-
under 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 



- 20 - 

 

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. 20461461 

Rømø Ungdoms- og 
Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Cafe Midtpunkt, Lakolk Tlf. 74755368 


