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Rømø Lokalråd - for Rømmeser og andet godtfolk 

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

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

Rømø Cykler og Legetøj 88 93 50 40 

Rømø Havn  tlf. 74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  tlf. 74 75 52 00 

Kutteren HV 35 ”Cicilie” 

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky Tlf. 88 93 51 52 

Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00 

Havneby Kro   74 75 75 35 
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Siden sidst 

Anne har haft - og har stadig - travlt i turister-

hvervet, så denne gang er det mig, der som 

næstformand skriver "Siden sidst". 

* Medborgerhuset "Rømø Skole": Mandag 

den 13. september mødtes foreningsrepræsen-

tanter med 3 personer fra Kultur- og Fritidsfor-

valtningen i Tønder Kommune. Kommunen 

havde jo som nok bekendt meldt ud med for et 

års tid siden, at man påtænkte / overvejede at 

rive store dele af bygningerne ned - hvilket ville 

få stor negativ påvirkning på både foreningsli-

vet og Rømø Børnecenter. 

I Corona-tiden har vi ikke kunnet mødes så me-

get; vi havde dog også et møde i begyndelsen af 

august. Vi mener fortsat, at det er vigtigt, at vi 

bevarer de nuværende lokaler, fordi vi har brug 

for dem. Kommunen så nok hellere, at der blev 

revet noget ned, så der kunne spares nogle årli-

ge driftsomkostninger ELLER at vi på Rømø 

selv skal overtage (driften af) bygningerne.  

Dette sidste vil nok være en meget stor opgave, 

men kommer også an på betingelserne. 

MEN: Kommunen har også lovet os hjælp til at 

gøre Medborgerhuset "Rømø Skole" mere 

"bæredygtigt". Og det kunne f.eks. være, ved at 

der var flere, der brugte det. Og selv om der 

nok er lidt flere, der de senere år er begyndt at 

komme der, er der stadig mange, der aldrig eller 

næsten aldrig gør. En ting, der absolut kunne 

øge brugen, var at få sat scannere op ved ind-

gangsdøren(-e), så man ligesom på biblioteker-

ne kunne låse sig ind og ud via sit sygesikrings-

kort. 

Foreløbig har vi indtil udgangen af 2022 til at 

arbejde med det. 

* Bopælspligt i boligområder? Ved at læse 

forskellige referater fra ikke mindst møder i 

teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, 

kan man se, at der er overvejelser om at indføre 

bopælspligt i de områder i Havneby, der er ud-

lagt til boligformål. På den måde at huset ved 

salg / ejerskifte går over til kun at måtte anven-

des til helårsbeboelse - og hvis ejeren ikke selv 

vil bo der, skal det lejes ud helårs. Dette gælder 

vel i dag kun få procent af husene. 

Vi har i Rømø Lokalråd i mange år ment, at det 

er en uskik at have huse i boligområder, der kun 

anvendes til sommerhuse: Det er der ikke meget 

naboskab i, og det hæver boligpriserne, så det 

er absolut en hæmsko for øget bosætning. Bo-

pælspligt i boligområderne i Havneby er såle-

des et intiativ, vi i Rømø Lokalråd selvfølgelig 

går ind for. 

På vegne af Rømø Lokalråd: 

Kim Wittrup 

Næstformand 

 

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 ! 

Gratis foredrag i naturvidenskab  

på Tønnisgård 

Vi har på Tønnisgård valgt at være værter på  

en række foredrag der livstreames fra Århus 

Universitet. Det hedder offentlige foredrag i  

naturvidenskab, og hvis i vil læse mere om det 

så er deres hjemmeside www.ofn.au.dk. 

Det kommer til at foregå på Tønnisgård,  

og det er gratis men kræver tilmelding på  

info@tonnisgaard.dk 

De foredrag der kommer er: 

5 oktober, 19.00 - 21.00 

Big Bang og det usynlige univers 

12 oktober, 19.00 - 21.00 

Yngre med årene 

26 oktober, 19.00 - 21.00 

Pandemier i de sidste 200 år 

23 november, 19.00 - 21.00 

Vores cellers saltbalance 

Rømø Musikskole :-) 

Som de seneste år er det igen muligt at gå til un-

dervisning i klaver eller guitar, begge dele for 

begyndere eller let øvede. 

Det vil være ca. 1/2 time (afhængig af alder)  

individuel undervisning én gang om ugen fra  

1. november - 31. marts. Prisen er 400 kr. for 

november-december og 600 kr. for januar - 

marts. Pengene går til Rømø musik. 

Det er for alle fra (ca.) 3. kl. - 100 år. 

Evt. nærmere oplysninger hos Kim Wittrup 

(29468641) 

Musikhilsner fra 

Kim og Rømø Musik 
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 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:  

Steffen Bleeg 
Gl Færgevej 2 
 
Bjarne Bertelsen 
Vestermarksvej 12 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 

Vandgymnastik og wellness 

Enjoy Resorts lægger rammer til vandgymna-

stik hver tirsdag kl. 10.00 - 10.45, 10 gange i 

efteråret, og 12 gange efter jul. 1. gang var  tirs-

dag den 21. september. 

Det koster 60 kr. per gang, men det ses gerne, at 

man møder jævnligt op, og der giver lidt 

"mængderabat", hvis man betaler for 1. eller 2. 

"halvsæson" på én gang. 

Bassinet på Enjoy har for øvrigt varierende 

vanddybde, så alle kan finde et sted, de kan 

bunde, hvis det ønskes. 

Efter 3 kvarters vandgymnastik har man fri ad-

gang til wellnessafdelingen indtil kl. 12.  

Fra kl. 10 - 12 er det kun deltagerne på holdet, 

som er der. Det er for både mænd og kvinder. 

Der åbnes tidligst op for adgang til svømmebas-

sinet 20 min. før. 

Det er kun for fastboende på Rømø. 

Maren Knudsen er underviser i vandgymnastik. 

Hun vil gerne bede om, at alle vil kunne fremvi-

se Coronapas. Hun kan i øvrigt give nærmere 

oplysninger på tlf. 21609539. Vel mødt. 

Rømøfilm færdig 

Sidste forår/sommer blev Rømø Lokalråd 

(dengang: Rømøforeningen) kontaktet af et fir-

ma, der spurgte, om vi havde lyst til at få lavet 

en film om Rømø. Filmen skulle kort beskrive, 

hvordan det var at bo på Rømø, og forhåbentlig 

give nogen lyst til at flytte til øen. Firmaet ville 

selv klare finansieringen ved at spørge lokale 

firmaer, om de ville være sponsorer. Det sagde 

vi ja tak til, rigtig mange lokale firmaer ville 

gerne støtte, og i samarbejde med Rømø Lokal-

råd gik optagelserne i gang. Ca. 1. juni var fil-

men færdig. Vi fik skrevet om det på hjemme-

side og på Facebook, så mange har nok allerede 

set den, men glemte at få det med i seneste "Set 

og Sket". Filmen hedder "Rømø - et godt sted at 

bo" og kan bl.a. ses på youtube i dette link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=7s9Ao2TdFus 

Må meget gerne deles. Tak til sponsorer og 

medvirkende i øvrigt. 

Hilsen Rømø Lokalråd 

Kom til Generalforsamling i Rømø Lokalråd 

onsdag den 6. oktober kl. 19 i "Æ Fristej" 

Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag. der øn-

skes behandlet på generalforsamlingen, bedes 

således være formand Anne Thomsen skriftligt i 

hænde senest 8 dage inden generalforsamlin-

gen. 

Efter generalforsamlingen vil vores nye sogne-

præst, Ian Ørtenblad, fortælle. Alle er velkom-

ne. Hilsen bestyrelsen 

https://www.youtube.com/watch?v=7s9Ao2TdFus
https://www.youtube.com/watch?v=7s9Ao2TdFus
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Aktiviteter i Rømø U.I.F. 
(alle aktiviteter i gymnastiksalen. Rømø Ungdomsklub har dog flere lokaler.  

Stavgængerne går ude :-) ) 

 
HUSK at Rømø U.I.F. søndag den 6. december afholder: 

Kl. 14.30 - 15.30: Juletræsfest i gymnastiksalen 

Kl. 19 - ca. 21.15: Julebanko hos Holms 

Nærmere følger i næste Set og Sket. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

Aktivitet Tidspunkt Leder Starter 

Badminton / bord-
tennis 

Alle ugens dage Man kan booke en 
ugentlig tid hos 
Kim Wittrup 

Er startet 

Gymnastik / fitness 
m/k 

Mandag kl. 18-19. 
Bemærk nyt klok-
keslæt! 

Leder: Martina 
Dölwes 

Mandag den  
4. oktober 

Volleyball 18-80 år 
m/k 

Tirsdag kl. 19-21 Kontaktperson: 
Kim Wittrup, 
29468641 

Er startet / spiller 
hele året 

Ældregymnastik 
m/k 

Onsdag kl. 9.30 Leder: Rigmor P. 
27324934 

Onsdag den 27. 
oktober. 

Stavgang m/k Onsdag kl. 9.30 Leder: Inger Paul-
sen, 30532622 

Er startet / går hele 
året. 

Ungdomsklub, 
5.kl. - 17 år 

Onsdag kl. 19-21 Leder: Ole Jensen, 
52921454 

Onsdag den 27. 
oktober. 

NYT: Hockey 15-
45 år m/k 

Torsdag kl. 19.30-
21 

Leder: Linda A 
tzen, 40355401 

Er netop startet 

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 

"Efterlysning" fra Rømø Medborgerhus 
  
Vi kan se i vores nøglekartotek over "Rømø 
Medborgerhus", at der er rigtig mange nøgler i 
omløb hos personer, som ikke længere er aktive 
i huset, og derfor ikke længere har brug for 
nøglen. 
  
Det er meget dyrt at få lavet ekstra  systemnøg-
ler til stedet. Så vi vil meget gerne ,hvis i har 
haft en nøgle, prøve at gå jeres nøgler igen-
nem , for at se om i stadig har den. Og så få den 
retur til os, bare kom den i postkasse, så vil jeg 
slette jer af listen. 
  
De kan afleveres hos : 
  
Kim Wittrup, Stormstræde 15b, Havneby eller 
Kent Petersen, Strømmen 4, Kongsmark 
  
På forhånd tak :)  

Rømø Medborgerhus 
 
Rømø Børnecenter 30 års jubilæum. 
 
I anledningen af Rømø Børnecenters 30 års  
jubilæum inviteres der til åbent hus fredag  

den 29. oktober fra 15.00-
17.30.  
 
Vi vil gerne invitere jer in-
denfor og se huset som det 
er i dag, i en institution der 
har dannet ramme om Rø-
møs børn i 30 år.  
 
Vi byder på kaffe og kage, 
samt underholdning med 

Hatteteateret, en sjov og in-
teraktiv forestilling for både 
børn og voksne.  
 
Forestillingen starter kl. 16 og 
er åbent for alle interesserede. 
Vi håber på at se jer til en hyg-
gelig eftermiddag. 
 
Rømø Børnecenter, Engvej 3 
6792 Rømø   
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Så åbner Herreværelset! 
Så kan vi endelig åbne for Herreværelset i kon-
firmandstuen i Rømø Præstegård. Herreværelset 
er for alle øens mænd, der uanset alder kunne 
tænke sig at spise frokost sammen en times tid. 
Første gang er tirsdag den 12. oktober og anden 
gang er tirsdag den 9. november, begge gange 
kl. 12.00 og begge gange med tilmelding senest 
søndagen før, altså henholdsvis den 10. oktober 
og 7. november. Man kan tilmelde sig til ethvert 
medlem af herreværelserådet, som består af: 

Arne Hansen  6060 3222 
Knud Jensen  4059 5694 
Ejnar Jepsen  7475 5351 
Laust Petersen  3051 5214 
Flemming Thrane  2083 3790 
Ian Ørtenblad  7475 4106 

Vi får smørrebrød, øl, vand og vin efter behov 
og alle øens mænd er velkomne. Prisen er kr. 30,
- og der betales på dagen. Vi opfordrer til, at 
man tænker på, om der er nogen, der skal op-
muntres til at deltage (mænd/fædre/naboer), 
eventuelt tilbydes følgeskab og kørsel. Er der 
nogen, der har svært ved at komme frem, så sig 
det ved tilmelding, så finder vi en løsning. Nu 
planter vi karsen og finder forklæderne frem, for 
vi glæder os til god stund i godt selskab! Venlig 
hilsen herreværelserådet 

Høstgudstjeneste med spillefolk 
Søndag den 3. oktober kl. 10.30 holdes der høst-
gudstjeneste med folkemusikere, der giver hu-
mør og glæde. Der samles ind til et godt formål 
og efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 

Koncert med Jesper René 
Fredag den 8. oktober kl. 20.00 
under Østers Festivalen er der 
koncert i konfirmandstuen i  
Rømø Præstegård. Den kendte 
koncertpianist Jesper René spil-
ler klassisk på Steinway-flyglet. 
Entre: 100 kr.  
Rømø Menighedsråd  

Folkemøde og festgudstjeneste 
Søndag den 17. oktober kl. 10.00 deltager Rømø 
Sogn i Ribe Stifts festgudstjeneste i Ribe Dom-
kirke i forbindelse med folkemødet i anledning 
af genforeningsjubilæet (udsat fra sidste år). Der 
arrangeres fælles transport til gudstjenesten (bus 
eller private biler) og tilmelding foretages til 
Kirsten Rasmussen senest søndag den 10. okto-
ber, 2142 7933 eller krprilen@stofanet.dk – alle 
er velkomne. Selve folkemødet under overskrif-
ten ”Grænsen” er et festfyrværkeri af foredrag, 
seminarer, koncerter og debatter – læs alt om det 
på www.folkemødeiribe.dk – alle kan frit delta-
ge i de mange tilbud og kun søndag er der fælles 
deltagelse, hvor øens gudstjeneste henlægges til 
Ribe. 
  
Alle helgens dags gudstjeneste 
Søndag den 7. november kl. 10.30 er dagen, 
hvor vi ved navns nævnelse mindes dem, der er 
døde i det forgangne år. Dagen giver glimt af 
trøst og anledning til at tænke over liv og død. 
  
Jagtgudstjeneste og gule ærter 
Onsdag den 17. november kl. 19.00 holdes der 
jagtgudstjeneste med jagt og natur som tema. 
Gudstjenesten er arrangeret i et samarbejde med 
Rømø Jagtforening og efter gudstjenesten serve-
res der gule ærter i det fri. Konfirmanderne (se 
billede nedenfor) tager imod med tændte fakler 
og alle, jægere som ikke-jægere, er meget vel-
komne! 
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Gudstjenester  
 
Oktober 

Søndag den 3. oktober  
18. s. e. trin. 
Rømø: 10.30 Høstgudstjeneste 

Søndag den 10. oktober  
19. s. e. trin. 
Rømø: 9.00 

Søndag den 17. oktober  
20. s. e. trin. 
Rømø: Ribe Domkirke kl. 10.00 

Søndag den 24. oktober  
21. s. e. trin. 
Rømø: 10.30 Erling Bjerrum-Petersen 

Søndag den 31. oktober  
22. s. e. trin. 
Rømø: Ingen 

November 

Søndag den 7. november  
Alle helgens dag 
Rømø: 10.30 

Søndag den 14. november  
24. s. e. trin. 
Rømø: 9.00 

Mandag den 15. november  
Rømø: Ingen 

Onsdag den 17. november  
Rømø: 19.00 Jagtgudstjeneste   

Søndag den 21. november  
Sidste s. i kirkeåret 
Rømø: Ingen 

Søndag den 28. november  
1. s. i advent 
Rømø: 9.00 

 
Einfach mal reden! 
Mit den neuen Konfirmanden haben wir 

überlegt, was ein Pastor so macht: Gottesdi-

enst feiern, Konfirmandenunterricht geben – 

das fiel den Konfirmanden schnell ein. An-

schließend ergänzte ich: Seelsorge – das ma-

che ich auch! Doch was ist Seelsorge? Ich 

versuchte, es zu erklären. Gemeinsam sam-

melten wir, was Seelsorge ist. Manches ha-

ben die Konfirmanden vorgeschlagen, man-

ches war mein Vorschlag. Aber Seelsorge 

kann das alles sein: mit dem Pastor reden; 

zusammen beten; das Dunkle zusammen 

aushalten; richtig doll miteinander lachen; 

einen Weg zusammen gehen; sich etwas vom 

Herzen reden; einfach mal zusammen einen 

Kaffee trinken; miteinander schweigen; sich 

kennenlernen und gucken, ob mehr entsteht; 

fragen, was ich schon immer mal fragen 

wollte … Habt Ihr noch mehr Ideen? Wenn 

Ihr Lust habt, wenn Ihr gern mal reden wollt 

oder einfach so: Meldet Euch gern, ich freue 

mich darauf! Herzliche Grüße Dorothea Lin-

dow (Pastorin für Urlauber und Ansprech-

partnerin für alle Deutschsprachigen) 

dl@km.dk / 2035 7964 

Kirkens hjemmeside: 
www.sctclemensromo.dk 

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

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

Aktivitetskalender 
2021 

Hver mandag Gangmotion med Rømø Husholdningsforening 
kl. 14.00  fra P-pladsen ved Hundeskoven på Langdalsvej  

Hver mandag  Gymnastik / Fitness m/Martina Dölwes (starter 04.10) 
kl. 18.00-19.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver tirsdag  Vandgymnastik og wellness 
kl. 10.00-10.45 Enjoy Resorts, Vestergade 31, 6792 Rømø 

Hver tirsdag  Motionsvolleyball 15-80 år m/k  
kl. 19.00-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver onsdag Ældregymnstik m/Rigmor P (starter 27.10)   
Kl. 09.30  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver onsdag Stavgang m/Inger Paulsen  
Kl. 09.30  Kontakt Inger på tlf. 30532622 for mødested 

Hver onsdag  Politikontoret er åbent  
Kl. 15.00-17.00 Hattesvej 17 

Hver onsdag Ungdomsklub m/Ole Jensen (starter 27.10)   
Kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag Torsdagsklub m/Rømø Husholdningsforening 

Kl. 14.00-17.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag Torsdagsklub m/Rømø Husholdningsforening 

Kl. 19.00-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag  Hockey m/Linda Atzen for 15-45 år m/k  
kl. 19.30-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

September 

Torsdag 30.09 Torsdagsklubben v/Rømø Husholdningsforening starter igen  

kl. 14.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

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

Oktober 

Tirsdag 05.10  Foredrag om Big Bang og det usynlige univers 

Kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Onsdag 06.10 Generalforsamling i Rømø Lokalråd  

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

Tirsdag 12.10 Herreværelset i Rømø Præstegård - frokost kun for mænd 

kl. 12.00-13.00 Havnebyvej 154, Kirkeby 

Tirsdag 12.10 Foredrag om Yngre med årene 

Kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Onsdag 13.10 Bowl og Spis m/Rømø Husholdningsforening på Enjoy Resort 

Kl. 18.00  Vestergade 31, 6792 Rømø 

Torsdag 14.10 Sangaften m/Leif Band 

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

Tirsdag 26.10 Filmaften i Præstegården med filmen Ser du månen Daniel  

Kl. 19.00  Havnebyvej 154, 6792 Rømø 
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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 

Tirsdag 26.10 Foredrag om Pandemier i de sidste 200 år 
kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Tirsdag 26.10 Generalforsamling Rømø Vadehavsspejder og Rømø Spejderhytte 
kl. 19.00  Havnebyvej 114B, 6792 Rømø 

Torsdag 28.10 Ølsmagning 
Kl. 19.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Fredag 29.10 Åbent hus i Rømø Børnecenter ifm. 30 års jubilæum  
Kl. 15.00   -17.30 Engvej 3 6792 Rømø. 

November 

Torsdag 04.11 Kom og lav mad sammen m/Rømø Husholdningsforening 

Kl. 17.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Søndag 07.11 Banko på Holms m/Rømø Husholdningsforening 

Kl. 19.00  Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

Tirsdag 09.11 Herreværelset i Rømø Præstegård - frokost kun for mænd 

kl. 12.00-13.00 Havnebyvej 154, Kirkeby 

Torsdag 11.11 Pakkebanko m/Rømø Hushldningsforening 

Kl. 14.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Torsdag 11.11 Aloe Vera demonstration m/Rømø Hushldningsforening 

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

Fredag 12.11 Festaften med buffet og revyviser m/RHF 

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

Torsdag 18.11 Kom og lav mad sammen m/Rømø Husholdningsforening 

Kl. 17.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Tirsdag 23.11 Foredrag om Vores cellers saltbalance 

Kl. 19.00  Naturcenter Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Torsdag 25.11 Fælles julehygge m/Rømø Husholdningsforening 

Kl. 14.00  'Æ Fristej' Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Torsdag 25.11 Lav din egen juledekoration m/Rømø Husholdningsforening 

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

December 

Søndag 05.12  Juletræsfest i gymnastiksalen  

kl. 14.30  Medborgerhuset Rømø skole, Engvej 5, Havneby 

Søndag 05.12  Julebanko  

kl. 19.00  Holms, Nordre Havnevej 1, Havneby  
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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Rømø Vadehavsspejder 

og 
Den selvstændige hytteforening 

Rømø Spejderhytte 
  

holder generalforsamling 
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00 

i spejderhytten. 
 

Nyt fra Naturstyrelsen 
”Sommeren er så småt ved at være til enden, og 
igen i år har stranden lagt sand til store begiven-
heder, som f.eks. springridestævne, motorfesti-
val og dragefestival. 
 
I perioden 13.-17. september har der været  
forsøgsskydninger på Sønderstrand.  
 
På Lakolk Strand vil Flyvevåbnet træne start og 
landing i perioden 27. september til 1. oktober 
2021, alle dage i tidsrummet mellem kl. 11.00 
og 18.00. Hvis forholdene er gode nok til, at 
dette kan gennemføres vil stranden være afspær-
ret, dog vil vi forsøge at holde en korridor åben, 
så strandgæster kan nå ned til vandet.” 

 
Anders Hauge Rahbek 
Skovfoged, Vadehavet 

 

Tak til akuthjælperne 
Jeg blev pludselig meget syg i begyndelsen af 
august måned; jeg var ikke klar over, hvad det 
var, men havde en fornemmelse af, at jeg nok 
skulle indlægges. Jeg spurgte min nabo Lilly, 
om hun ville komme over, mens jeg ringede til 
vagtlægen (det var selvfølgelig en søndag!) - og 
jeg har jo også en hund, der i givet fald skal pas-

ses; min familie bor for langt væk til at kunne 
træde til. 
Lilly blev hos mig, hjalp mig, tog sig af min 
hund og hjælper mig fortsat - jeg ved ikke, hvad 
jeg skulle have gjort uden hende. 
Men - vagtlægen kom, konstaterede, at jeg skul-
le indlægges og ringede efter ambulancen (med 
udrykning). Der gik ikke mange øjeblikke, før 
akuthjælperne var her og hvor var det dog en 
tryg fornemmelse, at der var nogle, der kunne 
gribe ind, hvis situationen udviklede sig - det 
betød jo også, at vagtlægen kunne køre videre, 

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 

fordi akuthjælperne var her og blev her, indtil 
ambulancen kom. 
Jeg var syg, urolig for hvad det var for noget og 
fmt. også lettere omtumlet - men det, at der var 
akuthjælpere til stede, som passede på og kunne 
gribe ind, gjorde mig væsentlig mere tryg og 
jeg slappede mere af. 
Rømø er et dejligt sted, men lidt fjernt fra al-
ting, som jeg engang hørte én sige - og at vide, 
at når man ringer 112, så kommer akuthjælper-
ne næsten med det samme og bli´r der, til læge, 
ambulance m.m. når frem - det synes jeg, gør 
det trygt at bo på Rømø. 
Så tak til akuthjælperne; tak fordi I ofrer Jeres 
fritid på at hjælpe andre; jeg håber, I er klar 
over, hvor meget I betyder! 

Jytte Paldrup, Klitvejen 8, Havneby 

 
Rømø Motorfestival 

Lørdag den 21. august blev årets Rømø Motor-
festival afholdt, i strålende solskinsvejr. Alle 
deltagende biler og motorcykler skulle være fra 
1947 eller tidligere.  

Lige som sidste år var der ca. 30.000 tilskuere. 
Et imponerende arrangement.  

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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Aktivitetsdag 

Lørdag den 28. august kl. 13-17 havde Rømø 

U.I.F. inviteret til "Aktivitetsdag for alle". Og 

der var mulighed for aktiviteter for ALLE. 

(Aldersspredningen blandt de fremmødte var da 

også ca. 80 år). Nogle ting kunne man selv gå i 

gang med, andre var mere organiserede.  

Det var faktisk et større arbejde at arrangere, og 

vi havde nok også håbet på lidt flere fremmød-

te .... Men de i alt ca. 20-25 fremmødte havde 

det hyggeligt og fornøjeligt. 

Hvilke aktiviteter, der kunne gennemføres, af-

hang meget af, hvem og hvor mange der mødte 

op. Der var mange sjove aktiviteter, det ikke var 

muligt at gennemføre, men der blev da bl.a. 

spillet bowling, hockey og kongespil, skudt 

med bue og pil, ligesom Rømø-mesterskabet i 

gummi-støvlekast blev afviklet. Vinderne blev: 

Børn:   Mads W. Rasmussen, 11 m 

Damer:  Anja Koehler, 17 m 

Herrer:  Carsten Holt, 22 m 

Mange sjove aktiviteter nåede vi som sagt ikke / 

var der ikke basis for. MEN FOLK HYGGEDE 

SIG. 

Tak til jer, der mødte frem. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

 

Foreningsteltet 
 

Teltet, som bl.a. blev benyttet til musikfestiva-

len, er "foreningsteltet", som alle foreninger på 

Rømø som nok bekendt kan leje.  

 

Det står på en trailer i en lagerhal på havnen, 

men vi vil gerne have et mere stormflodssikkert 

sted.  

 

Er der nogen på Rømø, der har plads, og hvor 

det kan stå sikkert og tørt?  

 

Traileren fylder ca. 2 x 8 m.  

 

Henvendelse til Bodil, Preben, Leif, Peter eller 

Kim fra Leif Band. På forhånd tak. 

Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Kontakt Rømø Lokalråd - sammen kan vi mere ! 

Biblioteket i Medborgerhuset Rømø  

Skole er åben de dage 

og på de tidspunkter 

hvor der er aktiviteter  

i huset. 
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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 

Søndag den 1. august afholdtes årets Rømø Mu-

sikfestival; den 1. dag efter at en masse Corona-

restriktioner var lempet.  

Vejret var dejligt, grupperne spillede godt, og de 

i alt ca. 400 publikummer, der var på festival-

pladsen i skolegården i løbet af dagen, hyggede 

sig. En rigtig vellykket festival. 

En stor tak til alle jer, der mødte op, hjælperne, 

grupperne / musikerne, der spillede gratis og al-

le sponsorerne. 

Næste år vender vi tilbage til den oprindelige 

festivaldato, sidste lørdag i juni, dvs. lørdag den 

25. juni 2022.  

Det er godt nok "skiftedag", men det er ikke tu-

risterne, vi laver festival for - det er de lokale - 

både på den ene og anden side af dæmningen. 

(Men turister, ja alle, er selvfølgelig hjertelig 

velkomne).  

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

 Nyt fra Rømø Husholdningsforening 

Ti personer deltog i strandturen den 1. septem-
ber, hvor der blev samlet spiselige planter sam-
men med naturvejleder Bente Krog.  

En spændende og lærerig tur, der sluttede af 
med spisning af pizza og stenovnsbrød samt 
hyggeligt samvær 

 

Bustur til Letbek i Tistrup 

Der var god tilslutning til heldagsturen til firma-
et Letbek, hvor man regenererer plast, så det 

kan genbruges. Virksomheden betragter plastaf-
fald som en ressource og ikke som affald. 

Et interessant og lærerigt besøg. 

Derfra gik turen til Hovborg kro, hvor vi spiste 
middag. 

Turen gik videre til Sønderskov muse-um i Brø-
rup. Herregårdens hovedbygning, der oprindelig 
blev bygget i middelalderen som en befæstet 
borg, er i dag egnsmuseum med en arkæologisk 
studiesamling samt flere mindre udstillinger af 
fund i lokalområdet. Bygningen rummer spæn-
dende kalkmalerier og oliemalede lærredstape-
ter. Besøget afsluttedes med kaffe i restauranten 
i kælderen. 

Aase Duhn 

 

En ny begyndelse 

En ny begyndelse, eller ret-
tere en genoptaget fortsæt-
telse.  

Rømø Kunst og Kulturfor-
ening er på banen igen. Be-
styrelsen har holdt møde, for 
første gang i lang tid. Vi lag-
de et program for efteråret. 
Efteråret, fordi vi synes at vi skulle lidt længere 
frem for at være nogenlunde sikker på, at sam-
fundet er åbent for kulturelle oplevelser. 

Men vore værksteder starter op, nogle er startet, 
allerede nu. 

Læsekredsen har holdt deres første møde. Her 
læses og samtales om valgt litteratur. Det fore-
går i Præstegården. 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Værkstedet er i gang. 
Hver tirsdag formiddag, 
er der folk, som mødes for 
at skabe, i værkstedet i 
Medborgerhuset. 

Filteværkstedet er ved at 
lægge an til at starte op i 
Medborgerhuset. 

Maleværkstedet arbejder 
hver torsdag formiddag i 
atelieret i Medborgerhuset. 

Er du interesseret i at deltage i en af aktiviteter-
ne, kan du henvende dig til Jacques Thierry på 
23366861 eller thierry@bbsyd.dk , så sender 
jeg dig videre til rette vedkommende. Vores 
grupper er selvstyrende. 

I bestyrelsen har vi talt om, at være opsøgende i 
forhold til lokale kulturelle kræfter.  

Derfor besøger vi hvert år en lokal kunstner og 
et lokalt museum. I år bliver det Bodil Arbjerg 
Lundby i nærheden af Højer. Hun arbejder med 
skulptur, tegning og blandformer. Det bliver den 
12, oktober kl. 13.00. Mere senere. 

Det lokale museum bliver lidt en tilsnigelse. Vi 
besøger Arne Haugen Sørensens Museum i 
Videbæk. Det er et ønske fra flere af vore med-
lemmer. Besøget finder sted den 11. november. 
Mere senere. 

Den 7. til 15. august afholdte foreningen POP 
UP i Medborgerhuset.  

Den 16. september tog foreningens medlemmer 
på en tur til NordArt, som er et must i forenin-
gens program. En tilbagevendende udstilling i 
Tyskland, nærmere bestemt i nærheden af 
Rendsborg. Kunstnere fra hele verden udstiller i 
et gammelt støberi.  

Den 20. september blev den årlige generalfor-
samling afholdt. 

Vi har øje på en udstilling på Gottorp Slot.  
Tyske impressionister. Udstillingen vare til 

den 31. oktober. Datoen er ikke helt fastlagt 
endnu. Mere senere. 

Jeg kan oplyse, at bestyrelsen i foreningen be-
står af Rigmor Petersen, Chieko Petersen, Ga-
brielle Wahls Due, Harald Piepgras og Jacques 
Thierry. 

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i 
nogle af vore aktiviteter, har gode ideer eller an-
dre tanker, er du velkommen til at kontakte mig 
på 23366861 eller thierry@bbsyd.dk 

Du kan også studere os lidt mere på 
www.rokuku.dk  

Jacques Thierry 

Filmaften 

Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Rømø Præ-
stegård vises filmen 

”Ser du månen Daniel” 
I 398 dage sad den unge danske freelancefoto-
graf, Daniel Rye, som gidsel hos terrororganisa-
tionen Islamisk Stat i Syrien sammen med flere 
andre udlændinge bl.a. den amerikanske journa-
list James Foley. 
I filmen følger vi Daniels kamp for overlevelse 
i fangenskab, hans venskab med James, og 
hvordan familien hjemme i Danmark håndterer 
frygten for, at deres søn aldrig kommer hjem. 
I hovedrollen som Daniel ser vi Esben Smed.  
Anders W. Berthelsen spiller desuden også en 
vigtig rolle i filmen som  gidselforhandleren, 
Arthur. 
 
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 
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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  

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 

Foreninger på Rømø (alfabetisk juli 2021) 

http://www.romo6792.dk
http://www.romo-golfklub.dk
http://www.romohusholdningsforening.dk
http://www.rokuku.dk
http://www.roemoelokalarkiv.dk
http://www.sogn.dk/roemoe
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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 


