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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…  

Uret er blevet stillet om til sommertid og dage-
ne er blevet længere. Det hjælper da en hel del, 
her i Corona tiden.  

Alt er aflyst. Ingen Pers Awten, ingen Ø-fest….. 
Ja, vi må kigge langt efter nogle hyggelige ti-
mer i fællesskabets tegn. Men her i kedsomhe-
den er det jo, at man bliver kreativ, og det synes 
jeg da, man kan se på den opfindsomhed og gå 
på mod, de nye iværksættere ligger for døren.  

I kan da i hvert fald se frem til at læse om et par 
stykker fra vores Ø, der tager initiativ og skaber 
nye virksomheder. Se det er jo vejen frem, og 
det går godt i tråd med vores fremtidsplaner for 
Rømø. 

Rømø udviklingsplan 

Vi i lokalrådet fortsætter med at gøre opmærk-
som på, at det er MEGET vigtigt at huske de 
fastboende, i arbejdet med udviklingsplanen.  

Vi ved, at der er stor fokus på turisme i udvik-
lingsplanen. Det er der selvfølgeligt også en 
grund til. Besøgende på øen fylder meget, og 
det er dem mange af os lever af. Det er dog af 
stor betydning, at os der lever på Rømø hele 
året rundt, bliver prioriteret højere end turister! 

Til det virtuelle møde den 2. marts hørte jeg de 
første 5 minutter ordet ”turister” så mange gan-
ge, at jeg helt tabte tråden. Udviklingsplanen 
skal udvikle Rømø således, at det fortsat er et 
dejligt sted at bo.  

Der skal udvikles, så vi får flere jobmuligheder 
og dermed kan tiltrække flere fastboende. Jobs 
kan sagtens hænge sammen med turisme, men 

det skal ikke være turismen, der er i centrum. 

Det er da lige så fantastik for os, der bor her, at 
få flere stier, som vi kan motionere på, eller at 
det på sigt bliver lidt smukkere, når vi ankom-
mer til øen. Husk på, at vi alle er en del af pro-
cessen.  

Alle har mulighed for at sætte deres præg på 
planen. Det har været en succes i forhold til de 
nye stisystemer. Jeg håber meget, at I er klar 
over, at I har denne mulighed, og jeg håber, at I 
benytter jer af den.  

Kom med jeres bud og idéer, når muligheden 
byder sig. Der er meget arbejde, der venter for-
ude endnu.  

Rømø film og bosætning 

Vi arbejder fortsat på at få redigeret filmen. Vi 
håber den bliver arbejdet værd, og at den vil 
være med til at få nye beboere til øen. Jeg blev i 
en tv-avis, så vidt jeg husker, opmærksom på, at 
man på Strynø har en ”bosætningsgruppe”. 

Gruppen tager kontakt til tilflyttere og sørger 
for, at de får knyttet bånd til andre på øen, som 
de har noget til fælles med. De har også en 
gruppe på Facebook ”Flyt til Strynø”.  Måske 
var det også en måde for os, at være mere åbne 
og tilgængelige for dem, der søger efter et nyt 
sted at starte en tilværelse?   

Nyt medlem til Nationalparkrådet søges 

Der søges et nyt medlem til Nationalparkrådet 
fra 1. juni 2021. Arne Hansen, der har været  
vores ene medlem fra Rømø gennem en del år, 
flytter desværre fra øen. Rømø har to medlem-
mer i rådet. Det ene medlem vælger vi i vores 

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 ! 

lokalråd, det andet medlem kan være dig. 

Nationalpark Vadehavet ledes af en bestyrelse 
udpeget af Miljøministeren. Til at rådgive besty-
relsen i større sager, eller sager af principiel ka-
rakter, har bestyrelsen et Nationalparkråd.  
Se også https://nationalparkvadehavet.dk for 
mere info.  

Det er altså vigtigt, at dem, der sidder som  
repræsentanter fra Rømø, også ved noget om 
Vadehavet, så vi netop kan være med til at råd-
give og vejlede i anliggender, der kan have be-
tydning for os. 

Støttemedlemmer 
Der er p.t. ca. 130 personer, der har betalt støtte-
medlemsskab for 2021. Vi har altid plads til fle-
re støttemedlemmer og håber da også, at der 
kommer flere til de kommende måneder.  

Som støttemedlem støtter I Rømø Lokalråds ar-
bejde med, at gøre Rømø til et endnu bedre sted 
at bo, ligesom man støtter udgivelsen af Set og 
Sket. 

 

Jeg håber meget, at mor Mettes fremtidshåb om, 
at det hele ser normalt ud igen til sommer, hol-
der stik. Selv er jeg nok en smule mere pessimi-
stisk, men det er sundt at holde håbet oppe, så 
det tror jeg, jeg vil gøre.  

Med ønsket om et skønt forår til jer alle! 

De bedste hilsner fra 
Anne & Rømø Lokalråd 

 

  

TDC-lejlighed udlejet 

I seneste Set og Sket skrev vi, at der var en ledig 
lejlighed i TDC's forstærkerstation på Sønderby-
vej: Den er nu udlejet, så nu er alle 3 lejligheder 
udlejet. 

Kjeld Pedersen fra TDC har lovet, at han nok 
skal sige til, hvis der på et tidspunkt bliver en 
lejlighed ledig. 

https://nationalparkvadehavet.dk
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Den gamle hoveddør fra Hotel Færgegården 

Da Hotel Færgegården blev revet ned,  

bevarede Orla Findahl den gamle hoveddør.  

Den er siden blevet givet videre til Rømø  

Lokalmuseum under den forudsætning at  

døren skulle anvendes et sted på Rømø. 

Vi på Vandrehjemmet er så heldige at vi har fået 

døren, og den er nu, efter en kærlig snedkerhånd 

sat i. Nu mangler så den øvrige renovering, her-

under at give døren de oprindelige farver.  

Døren er sat op så den kan nydes fra vores gård 

i midten af Vandrehjemmet. 

Projekter er støttet af Fonden til bevarelse af 

Gamle Rømø Huse med 10.000 kr. og de rest-

rende udgifter dækkes af Vandrehjemmet. 

Vi glæder os til døren er helt færdigrenoveret, 

billede viser døren lige efter den er sat ind.  

Alle er naturligvis velkommen til at kikke forbi 
på Lyngvejen 7 og følge processen. 

Niels Hobolt  
Rømø Vandrehjem 

Rømø Lokalhistorisk Forenings  
generalforsamling  

Foreningens generalforsamling, som var annon-
ceret til at blive afholde den 26. marts, er udsat 

indtil videre.  
Den nye dato vil blive annonceret her i Set & 

Sket og på www.  

Med venlig hilsen 
Rømø Lokalhistorisk Forening 

Elisabeth Henriksen 

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:  

Inga & Bjarne Debel 
Vibevej 2 
 
Arwed Junker 
Chresten Krommesvej 28 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 

Rømø Husholdningsforening 

Tur til Letbæk Plast, Hornevej 18, Tirstrup 

Onsdag den 8. september 2021 

Program  

08.00 Afg. Engvej v/Rømø Gl. Skole - opsamling 
 mod Tvismark + evt. Juvre   

08.30 Afg. CircleK Rømø, Juvrevej 3 

10.00 Rundvisning med kaffe hos Letbæk Plast, 
 Hornevej 18, 6862 Tirstrup 

12.30 Frokost på Hovborg Kro 

14.30 Rundvisning på Sønderskov Museum, 
 Kaffe 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 09.08.2021 efter FØRST TIL MØLLE 
PRINCIPPET til Lilly 24 67 22 51 eller  
Sonja 41 40 55 84 
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Mindeord over  

Frauke og Bert Kelm 

Familien Kelm er siden 

1950-erne kommet til  

Rømø som turister og har 

med tiden fattet stor kær-

lighed for øen. 

I 1983 købte de en gam-

mel ejendom i Kromose, 

og hermed startede interessen for Rømøs gamle 

huse.  

I en årrække boede de fast på øen. Det resulte-

rer i udgivelsen af et enestående og meget om-

fattende værk, der nøje beskriver de gamle huse 

på Rømø og ikke mindst de spændende slægts-

historier, der knytter sig hertil. 

 ”Rømø - et vesterhavspræget samfund” 

Ægteparret lagde engagement, sjæl og ikke 

mindst ufattelig mange timer i dette arbejde. 

De mestrede begge det danske sprog perfekt og 

fik med tiden og specielt gennem arbejdet med 

og interessen for historien en stor berørings-

flade med folk på Rømø. 

For 10 år siden var Bert Kelm primus motor i 

stiftelsen af Rømø Lokalmuseum. 

Her kom hans enorme viden om Rømøs historie 

til stor gavn. 

Han var med til at udarbejde flere af de udstil-

linger, der er grundstenen i foreningens arbejde. 

Æret være deres minde. 

Flemming Thrane 

Formand for Rømø Lokalmuseum 

 

Foråret så sagte kommer … 

Det er blevet forår og vi har fået mere lys. Og 

håb er der vel også blevet mere af i takt med, at 

der kommer flere vacciner og færre smittede, og 

fordi der kan imødeses en mere langsigtet plan 

for, hvordan og hvornår det danske samfund 

kan åbnes mere og mere frem mod sommeren.  

I denne sammenhæng må der også håbes på 

lempelser for kirken, så vi kan samles flere og 

så vi igen kan synge. Og så man kan få sig en 

kop kirkekaffe og få talt med og hilst på hinan-

den. Da det trods optimismen er svært at sige, 

hvordan forholdene er i maj, kan det godt tæn-

kes, at der sker ændringer, hvis vi må mere og 

kan være flere, så man opfordres til at holde øje 

med facebook og kirkens hjemmesiden, hvor 

seneste nyt altid vil fremgå. Det kan her lige 

nævnes, at forårets konfirmation er udsat til 

søndag den 20. juni.  

 

Påskens gudstjenester 

I år glæder vi os særlig meget til at fejre påske, 

fordi det hele var så anderledes og frygtfyldt 

sidste forår.  

Påsken byder på mange gudstjenester, hvor  

dagene har hver deres særlige karakter, fra pal-

mernes søndag, over måltidsfællesskabet og  

den mørke fredag til triumfens opstandelsesdag. 

I gudstjenesterne vil vi forsøge at fremhæve den 

enkelte dag; palmesøndag vil der være pyntet 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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med palmegrene, skærtorsdag vil vi lade nadve-

ren fylde, langfredag markeres liturgisk om ef-

termiddagen med alterlysene slukkede og påske-

dag vil påskeliljerne lyse kirken op. Hertil kom-

mer musikken, der også vil være afstemt efter 

dagen. Bemærk i gudstjenesteplanen, at tiderne i 

påsken er lidt anderledes, hvilket blandt andet 

skyldes, at gudstjenesterne forventes fortsat at 

måtte vare en halv time. Alle på Rømø ønskes 

en glædelig påske!   

 

Kongebesøget i 1921 mindes 

I Sankt Clemens Kirke hænger der en stor og 

imposant tavle til minde om den 26. maj 1921, 

hvor Kong Christian X og Dronning Alexandri-

ne besøgte Rømø efter ”Nordslesvigs Genfore-

ning” med Danmark i 1920.  

Og onsdag den 26. maj kl. 19.00 markeres  

100-året for kongebesøget med en gudstjeneste i 

Sankt Clemens Kirke. Kongens valgsprog var 

”Min Gud, mit Land, min Ære” og kongens be-

søg på Rømø bliver sammen med Genforenin-

gen sat ind i både en historisk og en kirkelig 

sammenhæng. Sidste år måtte meget 100-års  

fejring aflyses, men nu har vi på Rømø en ny 

mulighed, som vi må glæde os over. Når vi 

kommer tættere på, vil det vise sig, om fejringen 

også kan inkludere lidt vådt og tørt. Rømø Lo-

kalhistorisk Forening hjælper med billeder og 

andet; anekdoter og minder fra besøget i 1921 

hører jeg i det hele taget meget gerne om.  

 

Indsættelse af sognepræsten og handicapven-

ligt område  

Kære alle med interesse for Rømø kirke. 

Den 30. maj kl. 14.00 indsættes Ian Ørtenblad 

som sognepræst i Rømø sogn. Det sker naturlig-

vis ved en gudstjeneste, hvor der også kommer 

gæster udefra. Vi håber virkelig, at coronaen til 

den tid er slået tilbage til et niveau, hvor vi igen 

kan forsamles, og at vi må være flere end 32 

personer i kirken, samt ikke mindst synge. 

Her i foråret skal menighedsrådet efter et langt 

tilløb i gang med at anlægge et handicapvenligt 

ankomstområde syd for kirkegården. Tilladelser-

ne er på plads, og det første, der skal ske, er ar-

kæologiske forundersøgelser. 

Følg 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 

Hvem er Dorothea? 

Kære alle! 

Jeg hedder Dorothea Lindow. Jeg er tysk sogne-

præst i Tønder Sogn med 60%. Men jeg er også 

turistpræst på Rømø med 40%. 

Jeg flyttede til Tønder sidste år i marts. Derfor 

har jeg stadig danskundervisning to timer om 

ugen. Men det bliver godt! 

Jeg kommer fra Eutin i Schleswig-Holstein. 

Efter skolen studerede jeg teologi i Bielefeld, 

Tübingen og Bochum. Først arbejdede jeg som 

sognepræst i nærheden af Schleswig. Derefter 

arbejdede jeg som gymnasielærer i Dresden. Til 

sidst arbejdede jeg som plejehjemspræst i 15 år. 

Jeg har fire sønner, der er voksne. De arbejder 

og læser i Tyskland. 

Derfor havde jeg mulighed for at flytte til Dan-

mark og begynde på noget nyt. 

Jeg er glad for at arbejde og leve her. Sammen 

med Rømø Menighedsråd og Ian planlægger vi 

vores arbejde. 

Jeg er glad for at se mere til Rømø og lære be-

boerne og Rømøs gæster at kende. 

Påskedag fejrer vi den første gudstjeneste på 

tysk. 

Dorothea Lindow 

Wer ist Dorothea? 

Herzliche Grüße Euch allen! Ich bin die Neue!  

Ich heiße Dorothea Lindow, bin 54 Jahre alt und 

seit letztem April mit 60% deutsche Pastorin in 

Tondern für den deutschen Gemeindeteil. Mit 

den übrigen 40% werde ich nun als Tourismus-

pastorin auf Rømø arbeiten. Der Gemeinderat, 

Ian und ich werden gemeinsam überlegen, wie 

diese Arbeit aussehen kann. Dieses Jahr wird 

noch vieles von Corona bestimmt sein, aber mi-

teinander werden wir entwickeln, was möglich 

ist. 

Der erste deutsche Gottesdienst wird am Oster-

sonntag stattfinden, das haben wir schon ge-

plant. 

Da ich ja noch nicht so lange hier lebe, ist auch 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

mein Dänisch noch lange nicht gut. Aber ich ler-

ne fleißig und hoffe, dass Ihr Verständnis habt 

und mich unterstützen werdet. Vielen Dank! 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Schleswig

-Holstein. Nach meinem Abitur in Eutin habe 

ich Theologie studiert und mich zur Pastorin 

ausbilden lassen. Zuerst habe ich auf einem Dorf 

in der Nähe von Schleswig gearbeitet. An-

schließend lebte ich für etwa 5 Jahre in Dresden 

und habe dort als Religionslehrerin gearbeitet. 

Die letzten 15 Jahre war ich Altenheimseelsor-

gerin in Eutin und Umgebung. Intensiv habe ich 

in diesen Jahren mit Demenzkranken gearbeitet.  

Inzwischen sind meine vier Kinder erwachsen 

und aus dem Haus. So konnte ich nochmal etwas 

Neues beginnen und freue mich sehr, dass ich 

hier in Tondern und auf Rømø arbeiten und le-

ben darf. 

Auf ein gutes Miteinander  

Dorothea Lindow 

 

Gudstjenesteplan  
April 

Torsdag den 1. april kl. 11.00 

Skærtorsdag 

Fredag den 2. april kl. 16.00 

Langfredag 

Søndag den 4. april kl. 10.00 & 11.00 

Påskedag 

Kl. 10.00 dansk ved Ian Ørtenblad 

Kl. 11.00 tysk ved Dorothea Lindow   

Mandag den 5. april kl. 10.00 

Anden påskedag 

 

Søndag den 11. april kl. 14.00 

1. s. e. påske v/Erling Bjerrum-Petersen 

Søndag den 18. april kl. 09.00 

2. s. e. påske 

Søndag den 25. april kl. 09.00 

3. s. e. påske 

Fredag den 30. april kl. 10.30 

Bededag 

Maj 

Søndag den 2. maj kl. 09.00 

4. s. e. påske 

Søndag den 9. maj kl. 14.00 

5. s. e. påske v/Sten Haarløv 

Torsdag den 13. maj kl. 09.00 

Kristi himmelfarts dag 

Søndag den 16. maj  kl. 10.30 

6. s. e. påske 

Søndag den 23. maj kl. 09.00 

Pinsedag     

Mandag den 24. maj kl. 09.00 

Anden pinsedag 

Torsdag den 26. maj kl. 19.00  

Kongebesøgsgudstjeneste 

Søndag den 30. maj  kl. 14.00  

Trinitatis søndag     

Indsættelse af Ian Ørtenblad som sognepræst 

 

Kirkens hjemmeside: 

www.sctclemensromo.dk 

http://www.sctclemensromo.dk
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2021 

Hver mandag  Gangmotion indtil 19. april 2021c 
kl. 14.00  fra P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej   

Hver tirsdag  Biblioteket er åbent (coronapause indtil at vi må åbne igen)  
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 (fra 1. maj )  
kl. 19.00-20.00 Udendørs ved 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 torsdag  Gangmotion fra 29. april 2021 
kl. 14.00  fra P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej   

Hver torsdag  Cykrelture fra 29. april 2021 
kl. 18.30  fra P-pladsen ved skovlegepladsen syd for Kongsmark  

Lørdag 26.06 Rømø Musikfestival ?  

   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Lørdag 31.07 Rømø Musikfestival ?  

   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Onsdag 08.09  Tur til Letbæk Plast m/Rømø Husholdningsforening  
08.00  - 18.00 Afgang fra Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 30.09 Rømø Husholdningsforenings generalforsamling   
   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 beboere på Drosselvej 12, 
Havneby: 

Vi hedder Bianka og Steffen Heinrich, er 52 og 
49 år, og kommer fra Eisenach / Thüringen i 
Tyskland. 

Af uddannelse er vi hhv. ekspedient og murer. 
Bianka arbejder ved Tønder Kommune og Stef-
fen på fabrik i Glücksburg, hvor der fremstilles 
brilleglas, men på grund af afstanden søger jeg 
virkelig arbejde tættere på Rømø. 

Vores hobbyer er ridning, sport, vandre og at rej-
se.  

Det første år i Danmark var meget hårdt, men vi 
har her fundet mange danske venner, som har 

hjulpet os meget. Vi er meget taknemmelige for, 
at vi må bo her på Rømø - det har altid været 
vores drøm at bo ved den danske vestkyst. 

Og nu har vi fået vores drøm opfyldt og bor på 
Rømø. 

Mange hilsner Bianka og Steffen 

 

 

 

 

 

 

http://www.roemoe.infoland.dk
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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 

Halløj på øen 

Jeg hedder Julie, er fireogtyve år. Min kæreste 
Troels, er toogtredive år. Sammen har vi vores 
datter Merle på snart halvandet år. 

Troels er selvstændig rejefisker, og har eget skib 
liggende til i Rømø havn.  

Jeg selv, er endnu ikke kommet i gang efter endt 
barsel. Håber og tror på at jeg kan finde et job 
her på øen, og drømmen er at kunne starte som 
selvstændig herovre på længere sigt. 

Vi valgte at flytte til Rømø da vi ventede Merle, 
og det gjorde vi fordi at Troels gerne ville være 
tættere på hjemmet, nu hvor vi skulle starte vo-
res nye liv med vores lille familie.  

Vi har nu boet på Rømø i halvandet år, og vi er 
kun blevet mere forelsket i øen siden da.  

Vi nyder naturen og den friske luft herovre, at 
kunne gå lange ture eller tage et smut ud til stan-
den. Øens mange fine legepladser, er også blevet 
besøgt en del.  

Vi ser frem til mange gode år her på Rømø, og 
vi glæder os til at lære nye og flere af øens søde 
beboere at kende. Tak fordi du læste med!  

Julie og Trols 

Befolkningstallet på Rømø 

Ja, det er jo desværre gået ned stort set hvert 
eneste år de seneste ca. 30 år; fra 837 i 1990 til 
559 per 1. januar 2020: Et fald på ca. 300 ind-
byggere på 30 år = ca. 10 færre om året i gen-
nemsnit. 

Og det er selvfølgelig en trist udvikling, som al-
le gode kræfter selvfølgelig bør gøre noget ved. 

De senere år har den årlige nedgang heldigvis 
været mindre, og det seneste år, 1. januar 2020 - 
1. januar 2021 er befolkningstallet glædeligvis 
ikke gået tilbage (se søjlediagram).  

Lad os håbe, at det er tegn på et vendepunkt, og 
at tallet fremover vil stige. Og alle kan vi faktisk 
hver især gøre noget for, at Rømø bliver et end-
nu mere attraktivt sted at bo - og sammen kan vi 
endnu mere.  

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Lidt nyt fra Naturstyrelsen 

Det er endnu usikkert hvilke arrangementer der 

gennemføres på stranden i år, det afhænger me-

get af hvornår COVID-19 slipper sit tag. 

I sommeren 2020 afsatte Folketinget midler til 

at forbedre naturoplevelsen for de mange dan-

skere, som brugte den danske natur, da uden-

landsrejser ikke var muligt. 

Her på Rømø er det blevet til ekstra bænke i 

plantagerne, hvor man kan hvile benene og nyde 

udsigten. Der er også lavet en ny trappe lidt vest 

for Spidsbjerg, trappen skal beskytte klitterne 

mod det store slid, som de mange besøgende gi-

ver. 

Der er lavet en ny vandretursfolder over øen, nu 

med dansk, tysk og engelsk i samme folder i et 

større format (A3), find den i en folderkasse nær 

dig. 

Anders Hauge Rahbek 

Akuthjælperne på Rømø 

Den 1. oktober 2016 lykkedes det endeligt. 

Akuthjælperne på Rømø blev en realitet. Efter at 

have kæmpet siden 2012, om at få lov til at op-

rette en Akuthjælper ordning på Rømø, mage til 

den Akuthjælper ordning man kører på Lange-

land. 

Jeg var meget spændt på, at se, hvor mange 

mennesker der kunne finde på at melde sig som 

Akuthjælpere. Jeg havde en meget høj forvent-

ning om, at hvis jeg var heldig, ville der måske 

komme omkring 6-8 personer, som kunne have 

interesse i at blive Akuthjælper. 

Inden jeg fik set mig om, var der 16 personer, 

som havde tilmeldt sig vores første førstehjælps-

kursus på 12 timer. Wooow jeg var meget over-

vældet, og dybt taknemmelig for den store inte-

resse.  

Det er således, at for at kunne blive Akuthjæl-

per, skal man inden for de sidste 2 år, have gen-

nemgået et godkendt 12 timers førstehjælpskur-

sus, godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.  

Rømø Lokalråd - for Rømmeser og andet godtfolk 

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Derud over skal man deltage i der årlige opdate-

ringskursus på 8 timer, hvor vi opdaterer og 

trimmer vores uddannelse, med de bedste in-

struktører fra blandt andet Ambulance Syd, så 

vi hele tiden er skarpe. 

Akuthjælperne på Rømø har følgende kompe-

tencer: 

• Ilt (brug af ilt på patienten) 

• Rubens Ventilations ballon (ballon til ventila-

tion ved f.eks. hjertestop) 

• Hjertemagnyl (bruges ved hjertepatienter) 

• HYPOFIT (bruges til patienter med for lavt 

blodsukker) 

• EPI – PEN  (bruges til patienter med allergisk 

reaktion) 

Efter vi havde gennemført 12 timers kurset, og 

folk havde fået lov at snuse til det, var der en 

person der faldt fra, da tanken om, måske at 

skulle med ud til blandt andet trafikuheld og så 

videre, måske ikke lige var en god ide! Jeg har 

meget dyb respekt over for, at man melder klart 

ud. 

Vi startede så ud med 16 aktive Akuthjælpere. 

Vi har kørt til alt, lige fra fødsler til hjertestop, 

heriblandt også rideulykker og trafikuheld og 

meget andet. 

Udkald siden vi startede: 

2016 (1.oktober start)   11 udkald 

2017      90 udkald 

2018    104 udkald 

2019    101 Udkald 

I 2019 havde vi 7 hjertestop og vi reddede de 4. 

2020 (mangler 2 mdr. Corona)  105 udkald. 

3 hjertestop siden 1 november. 

Vi er to akuthjælpere, som har kørt 241 udkald 

d.d. 

De fleste Akuthjælpere liggere mellem 50 og 

150 udkald ialt 

Som det ser ud lige nu, ja så er vi 14 Akuthjæl-

pere på Rømø, som svarer på udkald via vores 

Akut udkalds APP, på vores telefoner, 24/7 – 

365. For at du som læser kan få en ide om, hvor 

hurtige Akuthjælperne er, når der kommer et 

udkald, ja så er det meget sjældent man når med 

på et udkald, hvis man er længere end 10 sekun-

der om at svare på et alarm udkald, også om 

natten, hvor vi ligger og ”suger” vores skøn-

hedssøvn. 

Når vi får et alarm udkald på vores APP på tele-

fonen, så finder systemet automatisk de 4 nær-

meste Akuthjælpere, som har svaret ja til at køre 

på udkaldet, og sender de 4 Akuthjælpere hen-

holdsvis til skadestedet og efter hjertestarter. 

Vi har 13 hjertestartere rundt på øen, tilknyttet 

Akuthjælperne. 

Akuthjælperne har i en længere periode talt om, 

at vi måske skulle anskaffe os en terrængående 

Akutbil, så vi kunne hjælpe Ambulancen, når 

den ikke kunne komme længere på stranden. Vi 

har så søgt nogle forskellige fonde, og pludselig 

fik vi, sidst i december 2020, tilbagemelding fra 

Trygfonden. De ville gerne støtte Akuthjælper 

Rømø med hele 500.000 kr. til en Akutbil til 

Rømø. Hold da helt op det var noget af en dej-

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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lig nyhed.  

Vi er meget glade for Donationen. Vi skal nu 

for alvor i gang med at finde det helt rigtige kø-

retøj, så vi også fremover kan være så effektive 

som muligt. 

2021 vil blive et meget spændende år for Akut-

hjælperne på Rømø. Vi vil fortsat gøre alt hvad 

vi kan for at Rømø kan være, og hvor vi alle 

kan få hurtig hjælp, når uheldet er ude. 

Til sidst vil jeg sige, at jeg er meget glad for 

den store opbakning Akuthjælperne har fået på 

Rømø, af de lokale borgere.  

Jeg er hamrende stolt af, at have den store for-

nøjelse, at få lov at arbejde sammen med de me-

get seriøse og dejlige Akuthjælpere på Rømø. 

Uden den flok, var det aldrig lykkedes mig, at 

få skudt ordningen i gang. TAK FOR JER! 

Jeg vil også tillade mig at rette en stor tak til 

Rømø Frivillige Brandværn, for blandt andet 

husly, og til de tålmodige Ambulance reddere 

og Paramedicinere fra Ambulancestationen i 

Skærbæk. Vi er meget glade for det supergode 

samarbejde vi har, og de er supergode til at 

”lære fra sig” . 

Vi ses derude lige pludselig 

Akuthjælper Rømø/ Claus Kjemtrup 

VORES FRITID DIN SIKKERHED 

Denne artikel skulle have været bragt i forrige 

nr. af Set og Sket, men af pladshensyn måtte den 

desværre udgå. 

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

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

GANGMOTION  

Vi fortsætter med gangmotion om manda-
gen til og med den 19. april 2021. 

 Fra torsdag den 29. april går vi om torsda-
gen.  

Hold dig i gang - kom og vær med. 

Vi mødes på P-pladsen ved hundeskoven 

på Langdalsvej kl. 14 og går tur på stierne i 
Vråby plantage. 

 
CYKELTURE 

Vi starter med cykelture 

torsdag den 29. april 2021 kl. 18.30. 

Vi mødes på parkeringspladsen 

ved skovlegepladsen lige syd for Kongsmark. 

Vi cykler i et tempo, hvor alle kan være med. 

Har du spørgsmål kontakt 

Lilly 24 67 22 51 eller Jane 61 36 61 41 

Alle er velkomne til at være med til både 
gangmotion og cykelture 

   Rømø Husholdningsforening 

Rømø Husholdningsforening 
afholder generalforsamling 

torsdag den 30.09.2021. 

Nærmere info følger 
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Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

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

Politi på Rømø 

Der er nok en del, der ikke helt ved, hvilke op-
gaver vores lokale politimand, Jens Møller Jen-
sen, kan løse, så det har vi fået en lille snak med 
ham om: 
Udstedelse af pas og kørekort er for flere år si-
den overdraget til Borgerservice, som befinder 
sig på Tønder Rådhus og bibliotekerne, men el-
lers tager Jens sig af alle slags politiopgaver, 
inkl. videreformidling og håndtering af fundne 
eller forsvundne ting samt levende væsener. 
Man er altid velkommen til en snak og en kop 
kaffe på kontoret. Det gælder også, hvis man har 
brug for hjælp, har en bekymring eller konkret 
vejledning i lovgivningsmæssige spørgsmål, 
som ikke umiddelbart kræver en anmeldelse til 
politiet. Der ydes ligeledes hjælp og vejledning i 
våbenspørgsmål. 
Jens kan umiddelbart altid træffes på tlf. 
51331267. Træffes Landpolitiet ikke, skal man 
ringe 114 for indgivelse af anmeldelse. I akutte 
tilfælde ringes 112. 
Der er åbent for personlig betjening på politi-
kontoret på Hattesvej 17, kl. 15-17 hver onsdag, 
men det er en god idé at ringe inden, da Jens kan 
være ude på en politimæssig opgave. 

Rømø Musik 
 
Den 9. december 2020 
blev foreningen Rømø 
Musik stiftet på en stif-
tende generalforsam-
ling. 
Vi havde indtil da væ-
ret et udvalg under  
Rømø U.I.F. 
 

Foreningens formål er at styrke  
musiklivet på Rømø. 

 
Vi vil fortsat stå for afholdelse at Rømø Musik-
festival, og tilbyde undervisning i klaver og  
guitar. 
Vi vil også gerne pointere, at man som medlem 
af foreningen har adgang til at benytte øveloka-
let i Medborgerhuset. 
Ud over musikfestivalen satser vi også på at 
kunne afholde et par mindre musikarrangemen-
ter i løbet af året. 
 
Priser: 
Aktivt medlemskab: 150 kr. pr. år 
Passivt medlemskab:   50 kr. pr. år.  
 
Henvendelse omkring medlemskab og spørgs-
mål i øvrigt kan ske til foreningens formand, 
Preben Thye, tlf. 50457477. 
 

Hilsen Rømø Musik 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 Rømø Musikfestival 
Hidtil har vi holdt Rømø Musikfestival den  
sidste lørdag i juni, og i år således lørdag den 
26. juni, men da vi ikke ved, hvordan Corona-
situationen ser ud til den tid, har vi en reserve-
dato i baghånden: Lørdag den 31. juli. 
I næste Set og Sket, sidst i maj, vil vi have be-
sluttet, hvilken dato det bliver, og hvilke grup-
per, der kommer og spiller. 
Man kan også følge med på vores facebookside 
"Rømø Musikfestival" 

Musikglade hilsner fra Rømø Musik 
 
Aktiviteter i Rømø U.I.F. 
Vi har også været hårdt ramt af Corona-
restriktioner, men nu lysner det da forude: Der 
er åbnet op for udendørs idræt, og mon ikke det 
indendørs snart følger med. Vi vil selvfølgelig 
overholde de til enhver tid gældende restriktio-
ner. 
Stavgang: Er i gang. Der er en flok glade van-
drere, der går stavgang en gang om ugen. Diffe-
rentierede ruter, så der skulle være noget for al-
le. Kontaktperson / leder: Inger Paulsen, tlf. 
30532622 
Ældregymnastik: Vi vender tilbage til efteråret. 
Volleyball, 15-80 år m/k: Tirsdage kl. 19. Vi 
starter op igen, når vi må.  
Per 1. maj går vi normalt udendørs (på beach-
volleybanen bag "Rømø Skole"), og ude skulle 
der jo pt. ikke være nogle restriktioner. Kontakt-
personer: Flemming Holst, tlf. 21473407, Kim 
Wittrup, tlf. 29468641. 
Fodbold, 20-80-årige m/k  på boldbanen v) Rø-
mø Skole. Vi prøver igen i år. Kom og vær med! 
1. gang torsdag d. 6. maj kl. 17-18 og herefter 
hver torsdag, hvis der er opbakning. Det er gra-
tis at være med. N.B. Der må ikke spilles i fod-
boldstøvler. Træner: Carsten Holt, tlf. 

61626890. 
Badminton. Typisk går en badmintonsæson fra 
ca. 1. okt. - ca. 1. april, men i Rømø U.I.F. kan 
man spille hele året, men i skrivende stund er 
der jo lukket for indendørs idræt. Men når der 
åbnes igen, kan man, hvis man har booket tid, 
spille indtil d. 1. sep., hvor en ny sæson starter. 
Rømø Kajakklub: For nærmere info kontakt 
Anders Rahbek på anhra@nst.dk eller Keld 
Paulsen, tlf. 53341080. 
Rømø Ungdomsklub, 5.-10. klasse: Vi vender 
tilbage til efteråret. 

Hilsen Rømø U.I.F. 
 
Virtuelt borgermøde på Rømø 
Tirsdag d. 2. marts var der virtuelt borgermøde 
("webinar"), hvor emnet var Rømø Udviklings-
plan 2025. Forskellige personer, der arbejder 
med realisering af planen, fortalte, hvor langt de 
var kommet, f.eks. stier på Rømø, ankomsten til 
Rømø, Lakolk, trafikplan for Rømø m.m., og 
Rømø Lokalråd havde også mulighed for at 
komme med vores syn på Rømøs udvikling. 
Der var ca. 200 deltagere, heraf ca. 50 fra Rø-
mø, men hvor alle - aht. Corona - sad bag hver 
deres egen computerskærm derhjemme. 
I løbet af aftenen havde man mulighed for at 
stille skriftlige spørgsmål, og de ville så blive 
besvaret ugen efter. 
Hvis man skriver: "Rømø Udviklingsplan 2025" 
i søgefeltet på Tønder Kommunes hjemmeside 
(www.toender.dk), kan man se en masse om 
Rømø Udviklingsplan 2025, og man kan se / 
gense det virtuelle borger-møde, og man skulle 
også kunne se de 64 skriftlige spørgsmål + 
kommunens efterfølgende svar herpå.  
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Iværksætteri på Rømø 

Set & Sket har besøgt 2 nye virksomheder, der 
har slået dørene op på Rømø. Det er den unge 
generation af øboer, der kan se muligheder for 
at sætte foden under eget bord. 

Drevet er de af entusiasme og lysten til at være 
selvstændig. De er fornuftige, og de ved at man 
ikke skal lægge alle æg i én kurv. De fortsætter 
alle i deres daglige erhverv, som sikrer dem et 
fodfæste, alt imens de afprøver sig selv som 
iværksætter. 

(Billedet viser Jakob til venstre, sammen med et 
ungt par, som har booket en tur på vaden for at 
plukke og smage på østers).  

Jakob Martin Anker, 33 år, er født og opvokset 
her på øen, og hvem kender ikke Jakob med sit 
store skæg. 

Han har allerede som lille barn udvist en stor 
interesse og forkærlighed for Rømø’s natur.  

At trave rundt i Vadehavet, på mark og eng og 
strand, og at observere dyr og planter har altid 
fascineret ham i meget høj grad, og han har der-
for en stor og omfattende viden om netop natu-
ren i Vadehavet. Han elsker ikke kun at beskæf-
tige sig med naturens gang, men er derudover 
også rigtig god til at formidle sin viden med 
stor entusiasme. Han har rigtig megen erfaring i 
at guide i Vadehavet fra tidligere opgaver hos 
Naturcenter Tønnisgård. 

Kombinationen af passion for naturen og evnen 
til at formidle vil han nu løfte på det næste ni-
veau, og han har derfor besluttet sig for at gøre 
sig selvstændig og udvikle sin forretning. 

Jakob har stiftet sin virksomhed ”Vadehavet By 
Foot”, som tilbyder ture i Vadehavet og ud i 
Rømø’s natur til turister og fastboende, der 
kunne tænke sig en dejlig oplevelse i naturen, 
og at få mere at vide om netop sammenhæng 
mellem natur, menneske og historie på øen. 

Jakob fortæller, at hans ture vil være tilrettelagt 
personligt og skræddersyet efter kundens øn-
sker og behov. Hans ture kan bookes af min-
dre grupper, familier og par, eller virksomhe-
der, og det er kunden, der bestemmer fokus 
og emne. For eksempel kan Jakob lave ture 
specielt tilrettelagt til børn, eller gøre turen 
lidt ekstra spændende for en gruppe, der har 
booket den som et led i et arrangement som 

f. eks. en fødselsdag. Netop det mener han, ville 
gøre hans ture til en særlig oplevelse for sine 
kunder. 

De første skridt er taget, og Jakob er klar til ud-
fordringen. Han har sin kone TJ Martin Anker 
ved sin side, som hjælper ham ikke kun med det 
digitale. Det  er TJ, der har lagt rigtig mange 
kræfter og timer i at stille hans flotte hjemme-
side på benene - se selv på  
https://vadehavetbyfoot.dk/. 

Her kan man læse mere om hans tilbud, mulig-
heder og priser. På hjemmesiden kan man snart 
booke hans ture online. Indtil videre skal man 
dog bare kontakte ham via Facebook eller Insta-
gram eller på e-mail.  

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

https://vadehavetbyfoot.dk/
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Jakob fortsætter i sit daglige job som service 
tekniker hos Sol & Strand, men han glæder sig 
til at komme afsted og vise andre, hvor skønt og 
mangfoldigt Rømø er. Han har allerede gen-
nemført en del ture, og der er modtaget flere be-
stillinger. Og det feedback, jeg får, er rigtig 
godt, siger en glad  Jakob. 

Vadehavet By Foot har sin base i Toftum, hvor 
Jakob har overtaget  sit barndomshjem efter sin 
far, og nu bor med sin kone TJ og sønnen Oli-
ver på halvandet år. 

Smart Clean brødrene Michael, 34 år og Frank 
Nielsen, 32 år, der netop har startet deres rengø-
ringsfirma Smart-Clean på Rømø.  

Man burde tro, at der for længst havde været et 
rengøringsfirma på øen, men det er de to, der 
har set et klart behov for den slags service her, 
og de har derfor taget skridtet ud i selvstændig-
heden. 

Michael og Frank er født og opvokset her på 
øen. Michael arbejder til daglig hos Poseidon i 
Havneby, og derudover med rengøring som til-
kaldevagt hos Sol & Strand, mens Frank har sin 
daglige gang i en institution for unge i Esbjerg 
området, hvor han er ansat som pædagog.  

Begge beholder deres faste jobs, indtil det viser 
sig, at deres virksomhed kan sikre dem et leve-
brød.  

Projektet Smart-Clean har de tænkt over længe 
før, men her i januar blev virksomheden til vir-
kelighed. Først kaldte de sig Rømø Rengøring, 
men det stod hurtigt klar, at de skulle have et 
navn til firmaet der ikke kun relaterer sig til 
øen. De har allerede opgaver på fastlandet og 
tilbyder deres service over en større radius ud 
over Sønderjylland. 

Frank har allerede en fast opgave hos en virk-
somhed i Fredericia, og andre aftaler er i hus og 
på vej. Smart-Clean beholder dog sin faste base 
her på øen. 

Michael og Frank står nu klar med spand og 

kost, og tilbyder professionel rengøring til pri-
vate, sommerhusejere og til virksomheder. Op-
gaverne kan spænde vidt: over forårets hoved-
rengøring til ugentlig rengøring og til faste afta-
ler om regelmæssig vinduesvask.  

For brødrene er det meget vigtigt, at opgaverne 
bliver udført i høj kvalitet fremfor kvantitet. De 
forlader ikke stedet, uden at de er selv 100% til-
freds med resultatet og lidt mere. Michael har 
fra sit job i feriehusbranchen megen erfaring, og 
ved, hvad rengøring betyder for gæsterne og 
sommerhusejerne, og begge ved de, at tilfredse 
kunder er vejen til succes.  

Frank og Michael er entusiastiske. De tror fast 
på, at de har fat i en god idé, og at der er mulig-
hed for at ”vækste” deres firma. Deres markeds-
føring foregår p.t. hovedsageligt over Facebook, 
hvor deres opstart og aktiviteter bliver livlig 
delt af os andre på Rømø, og videre derfra ud til 
rigtig mange mennesker, der kunne have et rele-
vant ønske om at bruge Smart-Clean’s service. 
Naturligvis giver de gerne et godt tilbud. 

Man kan finde prisliste, telefonnummer og e-
mail adressen på deres Facebook-side, og en 
hjemmeside kan ses er på vej. 

- o - 

Rømø Lokalråd ønsker Jakob, Michael og 
Frank rigtig god succes med deres virksomhe-
der!  

Det er jo den slags initiativer, der er med til at 
sikre beskæftigelse og et godt liv på øen!  

Så pøj pøj herfra! 

Christiane Terhart  
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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 
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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. 20461461 

Rømø Ungdoms- og 

Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Cafe Midtpunkt, Lakolk Tlf. 74755368 


