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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 

 

Juni udgaven  -  03 
 

Årgang 20  -  Juni 2021 

 

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 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 sommeren så småt meldt sin ankomst, 
og dét er da noget der får smilet frem hos de 
fleste. Det har godt nok taget lidt tid, og varmen 
lader da i skrivende stund fortsat vente på sig. 
Vi får lidt af det hele, sol, vind, regn, kulde – så 
kender man det danske vejr igen. 

Rømø udviklingsplan   

Sidste møde blev afholdt virtuelt i starten af 
maj. Der blev bl.a. talt om, at stiprojektet i  
sydenden af Rømø har været en stor succes,  
og der arbejdes på en certificering ved Dansk 
Vandrelaug. Vi ser nu frem til, at komme i gang 
med nordenden. Arbejdet omkring forskønnel-
sen af ankomsten til Rømø er også i gang. Der 
bliver ligeledes arbejdet på yderligere udvikling 
af Lakolk, og der er fundet en løsning på vide-
reførelsen af rastepladsen ved fiskesøen.  

Rømø film 

Filmen er i skrivende stund færdigredigeret,  
og vi er ved at kunne se en ende på processen. 
Vi glæder os til, at den snart kan blive vist frem, 
og håber den kan bidrage til at tiltrække nye 
øboer.   

Vores nye medlemmer i Nationalparkrådet 

Vi søgte i sidste Set og sket to nye medlemmer 
til Nationalparkrådet. Der var tre der henvendte 
sig som afløser for Arne. Efter afstemning i  
Lokalrådet, faldt valget på Henrik Manø S.  
Kristensen. Fra Lokalrådet meldte Pau 
Schramm sig. Vi mener de begge er gode  
repræsentanter for Rømø. De er begge født og 
opvokset her, og har et stort kendskab til natu-

ren og farvandet omkring Rømø.  

Jeg håber I får en rigtig dejlig sommer, når den 
da engang kommer. Men hvad kan næsten ram-
me den danske sommer bedre end dette citat: 

”Enhver der siger at solskin 

bringer lykke, har aldrig 

prøvet at danse i regnen” 

(Ukendt) 

Så nu må vi se, om vi skal danse os gennem 
sommeren….  

Solstråle hilsener fra 
Anne og Lokalrådet 

 

 

Generalforsamling og  
ekstraordinær generalforsamling 

Juvre Digelag afholder 

Generalforsamling 

Lørdag den 19. juni 2021 kl. 13.00 

Dagsorden iflg vedtægterne 

Ekstra ordinær generalforsamling 

Lørdag den 19. juni 2021 kl. 14.30 

Generalforsamlingerne afholdes på  

Holms Røgeri 
Nordre Havnevej 1 
6792 Rømø 

 

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 ! 

 

Klitterne på Rømø 

Sliddet på klitterne her på øen er stort, der er 
mange som vil ud og nyde den fine natur, hvil-
ket har gjort det nødvendigt at lave en ny trappe 
til Høstbjerg. 

Der er igen i år lavet midlertidige hegn på Søn-
derstrand og Lakolk, hegnene skal give især ter-
ne ro til at yngle. Hegnene bliver fjernet så snart 
ynglesæsonen er over. 

Igen i år laver vi en Work Camp i samarbejde 
med Mellemfolkelig Samvirke, frivillige fra det 

meste at verden kommer og giver en hånd med 
at samle affald, nedskæring af opvækst på he-
derne og lignende opgaver. Work Campen i år er 
afhængig af at corona-situationen tillader det. 

Grillen i grillhytten i Tvismark plantage får i 
øjeblikket en overhaling, så den er klar til den 
nært forestående sæson. 

Anders Hauge Rahbek 
Skovfoged, Vadehavet 

 

Rømø Skovlegeplads Støtteforenings 
Generalforsamling 

 

Rømø Skovlegeplads Støtteforening afholder 
ordinær Generalforsamling, mandag den 31. 
maj 2021  kl. 19.00 i Medborgerhuset Rømø 

Skole, Engvej 5 Havneby. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Husk Corona Pas. 

På foreningens vegne 
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De nye på Drosselvej 20  

Vi er de nye på Drosselvej 20 – Ingrid og Torsten 

Wulf, 64 og 68 år.  

Og vi lover vores kære naboer: Vi lærer dansk! 

Ingrid var engelsklærer på Mürwik Flådeskole i 

Flensborg. Vi boede der i omkring 25 år, før vi 

flyttede til Havneby. Med sin pensionering siden 1. 

januar 2021 var vi i stand til at realisere vores 

drøm om at leve på øen R. Et paradis – og vi elsker 

den danske livsstil. Ingrid har været på ferie i Dan-

mark siden barndommen. Nu har hun tid til sine 

hobbyer: akvarelmaleri, kunsthåndværk som hæk-

ling og strikning, cykling og stavgang. Sammen 

ses hun gå over øen med sin mand Torsten og de to 

huskys Leyla og Ben. 

Torsten er også pensioneret, hvis han ikke videre-

giver sin viden om whisky og rom til Tastings inte-

resserede parter. I en ung alder arbejdede han som 

lærer for tysk og engelsk, derefter i lang tid som 

journalist på radio og tv, senest som konsulent for 

branchen inden for bæredygtig udvikling. Torsten 

elsker havet - han har en lille båd - og arbejder i 

huset og haven.Vi kan begge lide at tage ture i au-

tocamperen med vores hunde. Kort sagt, vi forsø-

ger at nyde vores liv. 

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

Kjeld Bergholt 
Strømmen 9 
 
Ruth Jepsen 
Juvrevej 58 

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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Sct. Hans ved Rømø Spejderhytte 

Kom til Sct. Hans ved Rømø Spejder-

hytte i Kongsmark  

Søndag den 23. juni 2021 

Kl. 17.30: Pladsen åbner  

Kl. 18.00: Boderne åbner  

Kl. 20.00: Båltale        

På pladsen kan der købes pølser, øl/

vand, kaffe/te, is og snobrød  

Vi glæder os til at se jer:  

Rømø Ungdoms– og Idrætsforening 

Rømø Spejderhytte                                                                              
                         

          Vandreruter på Rømø 

I løbet af foråret er der skudt en hel del  

pæle med små kort på toppen op, rundt  

omkring på Rømøs sydlige del. Vandreruter-

ne er et af initiativerne i Rømø Udviklings-

plan. Ruterne plan-

lægges af en sti-

gruppe bestående 

bl.a. af Bente Krog 

Bjerrum - Venner af 

Rømøs Natur,  

Anders Rahbek - Na-

turstyrelsen, Connie 

Brandt og Ole Otte-

sen - Tønder Kom-

mune, samt Anne 

Thomsen - formand 

for Rømø Lokalråd.   

 

Systemet af vandreruter bliver omkranset af 

en ny 17 kilometer lang varieret, markeret 

stisløjfe, der mod syd ligger på Havnebydi-

get, mod vest følger stranden, mod nord går 

gennem Kirkeby Plantage og mod øst følger 

Vadehavskysten.  

Stisystemet skal i løbet af et par år bredes 

ud til hele øen, og man regner med at et 

markeret vandrerutesystem for hele øen står 

klar i foråret 2022. 

Der er wc’er 3 steder langs den 17 km lange 

stisløjfe og der arbejdes på pt. på også at 

opstille borde-bænke-sæt. På hjemmesiden, 

www.romostier.dk kan man på sigt læse me-

re om stierne og også printe kort. Hjemme-

siden kan også tilgås via QR-koder, der på et 

senere tidspunkt skal monteres på sti-

pælene. 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Feriecenter Rim Rømø tlf. 74 75 57 58 

http://www.romostier.dk
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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 

Filmaften 

Tirsdag den 8. juni kl. 19.00 

i Rømø Præstegård vises filmen 

”Erna i krig” 

Året er 1918. Første Verdenskrig hærger 

ude i Europa, mens Erna Jensen (Trine Dyr-

holm) lever sit jævne stilfærdige liv hjemme 

i Sønderjylland, hvor hun bor med sin enfol-

dige søn, Kalle. En dag banker den lokale 

landbetjent på hendes dør for at hente Kalle 

til krigstjeneste. Men Erna har ikke til sinds 

at sende sin søn til skyttegravskrigen. Hun 

griber derfor selv til handling, hvis Kalle skal 

reddes fra den sikre død. Filmen er instrue-

ret af Henrik Ruben Genz. 

Vi håber, at coronatallene holder, så vi igen 

kan mødes til en hyggelig filmaften. 

Der serveres kage og kaffe til en pris à 25 

kr. 

                 Rømø Menighedsråd 

Kirkebil kan benyttes af øens fastboende 

ved henvendelse dagen før til Frifelt Taxa, 

tlf.: 74757215 

Sogneudflugten  

Datoen for Sogneudflugten er i år planlagt 

til torsdag den 2. september, så sæt allere-

de nu kryds i kalenderen. 

Program for turen og tilmelding annonceres 

i ”Set og Sket”, der omdeles i slutningen af 

juli. 

 

Store rengøringsdag 

På grund af Corona er 

vores medborgerhus 

ikke blevet brugt me-

get det sidste år. 

Men mon ikke der alli-

gevel trænger til en 

omgang rengøring. 

Vi har derfor valgt, at 

regøringsdagen i år skal foregå onsdag den 

15. september. Vi går i gang, så snart opga-

verne er fordelt, og efter halvanden til to ti-

mer slutter vi med lidt til ganen. 

Vi starter kl. 16.00, men kom og giv et nap 

med i det omfang, du kan.  

Der vil være tilmelding, se opslag i dagligva-

rebutikker og Medborgerhuset Rømø Skole, 

når vi nærmer os dagen. 

Arbejdsgruppen 

 

 

 



- 8 - 

 

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

Normalitet og nye salmer 

Så gik det endelig så-

dan, at de mange for-

skellige lempelser også 

kom til at gælde i kir-

ken.  

Så nu må der igen syn-

ges, vi må være mange flere i kirken og der er ik-

ke længere tidsbegrænsning – og vi kan igen nyde 

en kop kirkekaffe sammen. Det største savn i den 

forgangne tid har for mange været, at vi ikke 

måtte synge, hvilket giver god mening, da vi i 

Danmark og i folkekirken har en ganske særlig 

salmesangstradition og til stadighed er der salme-

digtere, der skriver nye salmer, der er digtet på 

tidens betingelser og med tidens ord – men digtet 

om et evangelium og et budskab, der er evigt og 

uforanderligt. Og i den forbindelse er det glæde-

ligt, at kirken har indkøbt en god stak ”100 sal-

mer”, som er en samling af nyere salmer, der så-

ledes kan indgå naturligt i gudstjenesten. Nyt er 

det også, at kirkens klaver er flyttet op til orgelet, 

så det lettere kan indgå i søndagens gudstjeneste, 

hvor alle er velkomne.  

Lidt om vielser i kirken 

Fra tid til anden høres 

den misforståelse, at 

hvis man skal giftes i 

kirken, så kræves det 

helt store og bekosteli-

ge udtræk med mange 

gæster, fornemt tøj og 

en masse halløj. Og for at undgå alt dette, hæn-

der det så, at rådhuset vælges til den store dag. 

Men lad det være slået fast, at et bryllup i kirken 

også kan være småt og afslappet. Det kan være 

for få personer og det kan være i løbet af ugen, 

formiddag som eftermiddag, da kirken gør meget 

for at være imødekommende.  

Så ønsker man at blive gift i kirken og få sat sin 

egen kærlighed og historie ind i en større sam-

menhæng, så er kirken stedet, som der, hvor der 

er særlig højt til loftet og hvor de store ord kan 

siges om Gud, tilgivelse og kærlighed. Så vil man 

vide mere eller har spørgsmål, så er det bare om 

at kontakte præsten. 

 

Årets konfirmation 

Søndag den 20. juni  

kl. 11.00 skal øens 

konfirmander langt om 

længe konfirmeres  

efter et lille år med 

gudstjenester, under-

visning, udflugter og 

”afbrydelser”. 

Årets konfirmander på Rømø er:  

Siff Fogde Tvorup Christensen 

Klitvejen 29, Havneby 

Sofia Jednoral Zornig Sylvestersen 

Havnebyvej 6, Nørre Tvismark 

Laura Munk Bleeg 

Søvej 20, Nørre Tvismark  

Telegrammer og hilsener til konfirmanderne kan 

afleveres på dagen kl. 10.00 til 11.00 i kirkens vå-

benhus, der vil være bemandet, mens gudstjene-

sten er i gang. Konfirmanderne ønskes en god 

dag!  

 

Næste års konfirmation 

I 2022 holdes der konfirmation i Sankt Clemens 

Kirke fredag den 13. maj, nemlig bededag.  

Undervisningen foregår i konfirmandstuen på Rø-

mø og på ture til relevante steder. Man kan godt 

begynde, selvom man ikke er døbt og også, hvis 

man ikke er helt sikker på, om man vil konfirme-

re, men gerne vil vide mere om, hvad man i givet 

fald vælger fra.  

Tilmelding sker ved at forældrene ringer eller skri-

ver til sognepræsten. Efter sommerferien bliver 

der holdt et forældremøde. Jeg ser frem til at mø-

de de nye konfirmander.  

Ian 
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Gudstjenester  

Juni 

Søndag d. 6. juni 

1. s. e. trin. 

Rømø: Ingen 

Søndag d. 13. juni  

2. s. e. trin. 

Rømø: 9.00 

Søndag d. 20. juni  

3. s. e. trin. 

Rømø: 11.00 Konfirmation 

Søndag d. 27. juni  

4. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 

Juli 

Søndag d. 4. juli    

5. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Ea Dal 

Søndag d. 11. juli   

6. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Karsten Nissen 

Søndag d. 18. juli   

7. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Karsten Nissen 

Søndag d. 25. juli    

8. s. e. trin. 

Rømø: 10.30 Karsten Nissen 

Kirkens hjemmeside: 

www.sctclemensromo.dk 

 

Gottesdienste auf deutsch 

 

Sonntags eine Stunde feiern! 

 

Sonntags um 12.15 Uhr! 

Sonntags vom 18.07. 2021 – 12.09.2021 

 

Herzliche Einladung an Einheimische und 

Gäste, an Nahe und Ferne, an deutschspra-

chige, an deutschverstehende Menschen und 

an alle, die mitfeiern wollen. 

Sonntags um 12.15 Uhr feiern wir deutschen 

Gottesdienst in der Sankt Clemens Kirche 

auf Rømø. 

Dieses zusätzliche Angebot machen wir zwi-

schen dem 18. Juli und dem 12. September 

feiern werden. 

Wir feiern entsprechend den dann geltenden 

Coronarichtlinien und nach deutscher Litur-

gie, hoffentlich mit Gesang und Gebet, mit 

Musik und Stille, mit biblischen Texten und 

interpretierenden Predigtgedanken dazu. 

Seid herzlich eingeladen in unsere schöne 

Kirche. Ich freue mich, mit Euch zu feiern! 

 

Dorothea Lindow, Pastorin 

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

http://www.sctclemensromo.dk


- 10 - 

 

 

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

Aktivitetskalender 
2021 

Hver tirsdag  Biblioteket er åbent med selvbetjening  
kl. 19.00-20.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver tirsdag  Motionsvolleyball 15-80 år m/k inde/ude efter vejret  
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  Fodbold 20-80 år m/k  
kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening 

kl. 14.00  fra P-pladsen ved Hundeskoven på Langdalsvej  

Hver torsdag  Cykelture med Rømø Husholdningsforening 

kl. 18.30  fra P-pladsen ved skovlegepladsen  

Maj 

Mandag 31.05 Rømø Skovlegeplads Støtteforenings generalforsamling 

kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Juni 

Lørdag 05.06 Generalforsamling i Rømø U.I.F.   

kl. 13.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Tirsdag 08.06 Filmaften i Præstegården  

Kl. 19.00  Havnebyvej 154, 6792 Rømø 

Lørdag 12.06 Ringridning ved Rømøboernes Ringriderforening 

kl. 08.45   Pladsen i Nr. Tvismark   

Søndag 13.06 Ringridning ved Rømøboernes Ringriderforening - også for børn 

kl. 11.00   Pladsen i Nr. Tvismark  

Lørdag 19.06 Juvre Digelags generalforsamling 

Kl. 13.00   Holms Røgeri, Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

Søndag 20.06 Konfirmation på i Sankt Clemens Kirke 

kl. 11.00  Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Søndag 23.06 Sct. Hans ved Rømø Spejderhytte 

kl. 17.30  Havnebyvej 114B, 6792 Rømø 

August 

Søndag 01.08 Rømø Musikfestival 

Kl. 13.00–17.00 Skolegården, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Lørdag 28.08 Lege og aktiviteter for alle  

Kl. 13.00-17.00 Bag Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Mandag 30.08 Fordeling af tider til badminton / bordtennis 

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 
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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 

September 

Onsdag 01.09 Svampetur m/RHF 

Kl. 16.00-18.30 fra P-pladsen Sønderstrand  

Torsdag 02.09 Sogneudflugt - info i næste Set & Sket  

Fredag 03.09 Dragefestival 

- Søndag 05.09 Lakolk Strand 

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

Onsdag 15.09 Store rengøringsdag 

Kl. 16.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Tirsdag 21.09 Svampetur m/RHF 

Kl. 16.00-18.00 Brøns Mølleå 

Torsdag 30.09 Rømø Husholdningsforenings generalforsamling   
kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Oktober 

Hver mandag Gangmotion kl. 14.00 

Onsdag 06.10 Generalforsamling i Rømø Lokalråd  

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Onsdag 13.10 Generalforsamling Rømø Husholdningsforening 

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Torsdag 14.10 Sangaften m/Leif Band 

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Tirsdag 26.10 Filmaften i Præstegården (info følger)  

Kl. 19.00  Havnebyvej 154, 6792 Rømø 

Torsdag 18.10 Ølsmagning 

Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

November 

Fredag 12.11 Festaften med buffet og revyviser m/RHF (info følger) 

kl. 18.00  Enjoy Resorts Rømø, Vestergade 31, 6792 Rømø 

 

Se også kalenderen på www.romo6792.dk og www.facebook.com/romo6792.dk 

Med forbehold for ændringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

mailto:kimwittrup@hotmail.com
http://www.roemoe.infoland.dk
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Nye beboere på Vestergade 303, Havneby 

Vi hedder Pia og Palle Graversgaard og bor på  
Vestergade 303 i Havneby siden 1.januar. Vi er flyt-
tet fra Bredebro, hvor vi har boet i snart 30 år. Vi 
har valgt at bosætte os fast på Rømø sammen med 
Freja, vores 12-årige labrador. Vi har tre voksne 
børn og svigerbørn og tre børnebørn, som alle hol-
der af at besøge os her på Rømø. 

Vi sætter stor pris på naturen, den friske luft og livet 
i og omkring Havneby. Vi har allerede hilst på man-
ge og er blevet taget rigtig godt imod. 

Vi ser frem til at deltage i de forskellige aktiviteter, 
som finder sted på øen, nu hvor Coronaen snart slip-
per sit tag. Pia har arbejdet som tandlæge i mange 
år, og  nyder nu friheden med familie og venner. 

Palle er biolog og arbejder som konsulent med sol-
celler samt støtter op om iværksættere som konsu-
lent for Tønder Erhvervsråd. 

Palle har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i 
både Bredebro og Tønder kommune. Palle stiller op 
til kommunalvalget i november for Socialdemokra-
tiet. Han vil gerne arbejde for udvikling af Rømø, 
sammen med de mange lokale kræfter.  

Ringridning i juni 

Rømøboernes Ringriderforening afholder 
ringridning i weekenden den 12.-13. juni.  

Lørdag den 12. juni mødes vi ude ved Svend 
Kristensen kl. 08.45 og rider om og henter 
sidste års konge.  

Vi satser på at starte henne på pladsen kl. 
13.00  

Den 13.juni mødes vi på ringriderpladsen kl. 
11 hvor børn også må ride med.    

Der er mulighed for at købe øl, sodavand, 
pølser og is på pladsen. Så tag familien med 
hen og få nogle hyggelige timer.  

Er der nogen spørgsmål så kontakt formand 
Steffen Bleeg, mobil: 20821439 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

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 

Venner af Rømøs Natur 

Foreningen Venner af Rømøs Natur havde ge-

neralforsamling den 07.05.2021. 

Vi var udendørs, i Tønnisgårds bålhytte, og godt 

klædt på gik det fint. 

Vi var måske ikke så mange, men alligevel flere 

i år end vi har været de seneste år. 

Medlemstallet stiger stadig, så det går da lidt 

fremad. Vi håber økonomien bliver mere stabil. 

Connie Tranberg Rasmussen ønskede ikke at  

fortsætte som suppleant. 

Bestyrelsen består nu af Bent Hansen, Bente 

Bjerrum, Conny Rotheisen, Liselotte Lakolk,  

Jonna Rasmussen. Rigmor Petersen blev ny  

suppleant.  

Pr. 01.04.2021 fik Nils Offersen overdraget 

Multirast for en krone. Han har også fiskesøen, 

og henvendte sig til os, for at høre om han kun-

ne få Multirast med. Det syntes vi, var en god 

idé og vi ønsker ham held og lykke med det he-

le. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at Multirast 

har været hård ved os, rent økonomisk, så vi må 

håbe, at kommunen støtter op og hjælper Nils. 

Med det pres der er af gæster der, kan der blive 

nok at se til. 

Efter generalforsamlingen fortalte de nye med-

arbejdere på Tønnisgård om et projekt, de gerne 

vil i gang med : Vilde haver. 

Det skal først og fremmest henvende sig til 

sommerhusejerne. Dem er der 2500 af, og man-

ge af dem har hver en grund på 2500 m2, så der 

skulle være muligheder for at øge biodiversite-

ten der. 

I foreningen Venner af Rømøs Natur synes vi, 

det lyder spændende, og vi må se, hvad vi kan 

gøre for at hjælpe lidt.  

Vi ved alle, at vi bliver nødt til at gøre mere for 

naturen. Samtidig vil de fleste, der bor her på 

Rømø, gerne have læ og måske endda en lille 

græsplæne, hvor man kan være aktiv. Så det bli-

ver interessant at se, hvad der komme ud af pro-

jektet. 

En ung fyr fra Rejsby kalder sig "Plastikstorm" 

og han har henvendt sig til Tønnisgaard / øens 

befolkning for at hjælpe med havfaldsindsam-

ling. Man kan læse mere om ham på Facebook 

eller via Tønnisgaards Facebookside. 

Henvend jer gerne til én af os, hvis I har kom-

mentarer eller idéer. 

Medlemskab koster 30 kr. pr. år og kan indbeta-

les på konto 9839 8850439290. 

 

 

 

 

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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 Hej—jeg hedder Nia 

Jeg hedder Nia, er 55 år. Uddannet Sundheds-

servicesekretær, men nu er jeg visiteret til 

flexjob i 5 timer om ugen, så jeg håber der er 

nogle der kan bruge mig her på Rømø. 

I februar flyttede jeg til Rømø, sammen med 

mine to hunde Zigurt og Aila. Jeg havde ikke 

boet her længe, inde jeg blev budt velkommen, 

af mine søde naboer. Alle jeg har mødt her, har 

været utrolig søde og imødekommen, noget 

man kan savne på fastlandet. 

Jeg havde længe ledt efter et hus ved vandet 

med masser af natur, og da min dejlige veninde 

hørte at der var et hus til leje på Rømø, kontak-

tede hun mig. Afsted det gik, jeg faldt for huset 

og naturen med det samme. Så tusind tak til 

min søde veninde. 

Jeg glæder mig til min første sommer her på 

Rømø, med masser af lange gåture sammen 

med mine hunde, samt hyggestunder i haven. 

Og til at møde flere af øens søde og imødekom-

men beboer. 

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

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

GANGMOTION  
Hver torsdag kl. 14.00 er det muligt  

at deltage i gangmotion  

Hold dig i gang - kom og vær med. 

Vi mødes på P-pladsen ved hundeskoven 

på Langdalsvej og går tur på stierne  
i Vråby plantage. 

 

CYKELTURE 
Hver torsdag kl. 18.30 er det muligt  

at deltage i cykelture.  

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 Husholdnings-
forening 

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 

Rømø Musikfestival 
Kære rømmeser og 

andet godtfolk 

 

Så er datoen for årets 

festival fastlagt:  

 

Vi har lagt den søn-

dag den 1. august 

2021,  fordi det tegner 

til, at der fra denne 

dato er færre Corona-restriktioner. 

 

Vi glæder os til et brag af en lokal festival.  

 

Vi har 5 grupper, der vil komme og spille: 

Rocket Brothers, Stjernetrioen, Marsk Men,  

Leif Band og fra Holland: Rockabilly Ramblers! 

 

Det foregår som sædvanligt i skolegården på 

"Rømø Skole" og med fri entré. Øl, vand, vin og 

pølser kan købes. 

 

Vi vil selvfølgelig overholde de til enhver tid 

gældende Corona-restriktioner. 

 

Hjælp 

 

Det er faktisk et større projekt at stable en mu-

sikfestival på benene, så vi har rigtig meget brug 

for hjælpere:  

 

Før, under og efter festivalen, så vi håber rigtig 

meget, at folk vil melde sig - der er garanteret 

en opgave til ALLE. Så for at vi ikke også skal 

bruge tid på at kontakte / spørge folk, ville det 

altså være super, hvis folk selv ville melde sig! 

Henvendelse til Bodil Thye, mobil: 42312074 

eller mail: BodilThye@gmail.com 

Vi glæder os til at høre fra rigtig mange. Og til 

at se rigtig mange søndag den 1. august. 

 

Der kommer mere i næste Set og Sket, og følg 

med på vores facebookside: "Rømø Musik" eller 

"Rømø Musikfestival". MÅSKE bliver der også 

et arrangement lørdag den 31. juli om aftenen. 

Musikhilsner fra 

På Rømø Musiks vegne: 

Preben Thye 

 

 

Ny lokal lydmand 

Vi har i år fået en rigtig god, lokal lydmand, 

Morten Thaysen.  

 

Han er allerede nu ved at sætte sig ind i mixe-

ren, så han kan lave rigtig god lyd. 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 Aktiviteter i Rømø U.I.F. 

 
Nu er der igen åbnet en del op. 

Husk at vi til enhver tid overholder de gældende 

Corona-restriktioner, der i skrivende stund (10. 

maj) bl.a. siger, at deltagelse i indendørs idræt 

kræver Coronapas. 

 

Stavgang: Kontaktperson: Inger Paulsen, tlf. 

30532622. 

Volleyball, 15 - 80 år m/k: Tirsdage kl. 19 i / 

ved Medborgerhuset "Rømø Skole". Vi spiller 

inde eller ude afhængigt af vejret. Kontaktper-

son: Kim Wittrup, tlf. 29468641. Det er gratis at 

være med. 

Fodbold 20 - 80 år m/k: Torsdage kl. 17 - 18 på 

sportspladsen v) Medborgerhuset "Rømø Sko-

le". Kontaktperson: Carsten Holt, tlf. 61626890. 

Det er gratis at være med. N.B. Der må ikke 

spilles i fodboldstøvler. 

Badminton / bordtennis: Kontakt Kim Wittrup 

(29468641), hvis man ønsker en ugentlig tid i 

gymnastiksalen. 

Kajak: For nærmere info kontakt Anders Rah-

bek på mail: anhra@nst.dk eller Keld Paulsen, 

53341080. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

 

Rømø Bibliotek  
 

har åbent hver tirsdag kl. 19 - 20. Selvbetjening. 

 

Generalforsamling i Rømø U.I.F. 
 

Lørdag den 5. juni kl. 13 i Æ Fristej.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der er forslag til 

ændring af vedtægterne mht. annoncering af ge-

neralforsamling Alle er velkomne. 

 

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

 

Aktivitetsdag 
 

med sjove aktiviteter, lege og småkonkurrencer 

for alle, som ikke er for gamle til at lege og ha-

ve det sjovt.  

 

Øl, vand, kaffe og kage kan købes. 

 

Tid og sted: Lørdag den 28. august kl. 13 - 17 

på det grønne område bag Medborgerhuset 

"Rømø Skole". 

 

Det er gratis at være med, og der er helt sikkert 

aktiviteter m.m. for ALLE: Store, små, unge, 

gamle og dem midt imellem. Kom og vær med. 

 

Nærmere i næste Set og Sket, men sæt allerede 

nu kryds i kalenderen: Det bliver både sjovt og 

hyggeligt. 

 

Hilsen Rømø U.I.F. 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Gade– og vejnavne m.m. på Rømø - Mary-Anna Wraa Larsen har udarbejdet en liste over alle 
gade– og vejnavne på Rømø. Vi fortætter at bringe et udvalg af dem (de sidste var i Set & Sket 
nr. 6 2020), hvor det ikke umiddelbart fremgår, hvad historien bag navnet er. God læselyst :) 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Rømø Lokalhistorisk Forening 
Vestervej 9, 6792 Rømø 

 
E-mail: rlf-a@outlook.dk 

Hjemmeside: 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Facebook: Rømø Lokalhistorisk 
 Forening og arkiv 

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

Rømø Lokalråds bestyrelse:  

Formand: Anne Thomsen 
Søvej 13 
Tlf.: 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. 71906792 

www.romolab.dk 

Rømø Ungdoms- og 

Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Foreningen Hjem for Ældre 

v/Eli Kølleskov 

tlf. 23722675 


