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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 

Vi kunne i oktober endelig afholde vores årlige 

generalforsamling. Der var mødt tre op, der ger-

ne ville træde ind i Lokalrådet. To af dem blev 

valgt ind: Linda Atzen (bestyrelsesmedlem) og 

Lena Boulton Hansen (suppleant).  

Jeg vil gerne siger tak til dem der viser interesse 

og møder op, og til dem der stiller op og vil 

bruge en del af deres tid på, at arbejde for vores 

ø og vores samfund. Vi havde en god aften, der 

sluttede med et interessant indslag fra vores nye 

præst Ian Ørtenblad. Tak for det! 

Rømø udviklingsplan  

Der er ved at komme gang i de første møder om 

Rømø stierne midt og nord på øen. Jeg håber, at 

der ligesom sidst, vil være mange af de lokale, 

der møder op og hjælper med planlægningen. 

Det er trods alt jer, der kender området bedst. 

Vær med til at udarbejde et godt stisystemet. 

Det er vigtigt, at vi lokale har fingeren med på 

pulsen, så vi ikke kommer til at føle os over-

rendte af de besøgende, der rigtig gerne vil op-

leve vores smukke natur langs stierne. 

Frivilligt arbejde   

Jeg er rigtig glad for, at der ved dette års gene-

ralforsamling kom flere af de lidt yngre øboer 

på banen. Der er dog stadig plads til flere af 

slagsen rundtomkring i de forskellige forenin-

ger. Der er ikke lang tid til, at alle holder gene-

ralforsamling ingen – medmindre Corona for-

hindrer os i det – så husk at møde op, hvis du 

gerne vil være med til at arbejde for fællesska-

bet. Vi har rigtig mange forskellige foreninger 

på Rømø, så der er helt sikkert også noget der 

interesserer netop dig.  

Budskabet for 2021 må være: Kom ud og giv 

din mening til kende og arbejd for en god sag. 

For som Pippi siger: ”Hvis man er stille for 

længe, så visner tungen”. 

Med disse ord, vil jeg gerne på lokalrådets veg-

ne, ønske jer en rigtig glædelig juletid og et nyt-

år fyldt med glæde og sundhed.  

Anne Thomsen, Formand  

Julemarked på Vandrerhjemmet 

Vi vil meget gerne holder julemarked på van-

drerhjemmet igen i år, såfremt det er forsvarligt 

ift corona opblussen. Vi holder det i år i week-

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 ! 

enden 18,-19. december 2021. Lørdag fra kl 13-

18 og søndag fra 13-17. Vi synes det ville være 

rigtig hyggeligt at mødes over lidt julehandel og 

en ristede pølse. Igen i år vil der være et lille tra-

ditionelt julemarked, hvor alle kan hygge sig 

med bl.a. gløgg , æbleskiver og klejner, købe de 

sidste gaver, lavet af lokale kunsthåndværkere 

og andre flittige sjæle, eller bare sige god jul til 

hinanden. 

I 2019 havde vi et lotteri hvor udstillere og for-

retninger på øen havde doneret præmier, og om-

sætningen gik ubeskåret til juletræer og belys-

ning ved dæmningen. Det vil vi gøre igen i år, 

og alle bidrag til præmier modtages meget gerne 

Vi glæder os til at ses.  

Mange hilsner 

Danhostel Rømø 

Rikke & Niels 

Lyngvejen 7, 6792 Rømø 

 

Stormstræde 14, Rømø | Tlf. 22646053 
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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:  

Helle Nissen 
Elmegårdsvej 6, 6792 
 
Aise Gravesen 
Sælstræde 6, 6792 

Bliv støttemedlem af Rømø Lokalråd og vind 2 flasker Rømøvin 

Hej fra Vera og Pjuske 

Jeg hedder Vera og min hund hedder Pjuske. 
Jeg er 64 år og førtidspensionist, Pjuske er 11 
år. 

Jeg er født og opvokset midt i Tønder-marsken, 
men har det meste af mit voksenliv boet i 
Midtjylland, dog med et par afstikkere til det 
Sønderjyske i halvfemserne. 

Jeg har i snart 40 år interesseret mig for alterna-
tiv medicin og behandlingsmetoder, men først i 
2017 finder jeg ud af, at jeg har "varme hæn-
der". Jeg kan heale folk, og er derigennem ble-
vet meget spirituel. 

Jeg har, siden jeg flyttede fra Tønder i 1972, 
savnet det åbne marsk-landskab og Vadehavet/
Vesterhavet, bare det at kunne kigge ud over 

vandet og se horisonten giver mig ro i sjælen. 

Jeg har valgt Rømø på grund af den unikke na-
tur, den friske luft og mine gode minder. Jeg er 
blevet taget så hjerteligt imod af folk her på 
øen, så jeg glæder mig til at tilbringe den sidste 
tredjedel af mit liv her. 

Kærlige hilsner fra  
Vera Thostrup 
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Mindeord Jan Lægdsmand 

 

Ved afsked med Jan Lægdsmand melder der sig 

mange forskellige indtryk af et meget nuanceret 

og intelligent menneske med en myldrende fan-

tasi og kreativitet, som ikke altid fik lov at ud-

folde sig. Og dog! 

Jan var født i 1946, og hans barndom var tem-

melig omskiftelig, da hans forældre havde travlt 

og flyttede ofte omkring. Billeder i hans hjem 

viser et  smukt barn, der holder af smukke ting. 

I ungdommen har han måttet erfare sin seksuali-

tet, og dette har sikkert givet ham problemer i 

slutningen af 1960'erne. Billeder af ham viser en 

køn langlemmet ung mand. Og han har fortalt, at 

han havde dusinvis af korte job, før det lykkedes 

ham at tage en lærereksamen. 

Et af de korte job var på systuen hos et af dati-

dens modehuse, Holger Blom, hvor Jan lærte alt 

om design, stoffer og syning. Hvilket, skulle det 

vise sig, kom ham til gode senere i livet. 

I 1970 bliver han sammen med 3 andre lærere 

ansat gennem Randers Kommune på Sødisbakke 

(en institution for voksne udviklingshæmmede 

med ca 120 beboere), som ikke længe forinden 

havde udskiftet f.eks. bæltefiksering med en me-

get blødere pædagogik, hvor man behandlede 

beboerne med godhed i stedet for straf. Man for-

søgte at lære dem - de sprogløse/-fattige - at 

kommunikere på anden vis via mimik, gestik og 

kropsholdninger. Jan kom her på sin rette hylde 

med sin kreativitet og omsorg. Han udviklede 

gennem årene en speciel billedbanko, hvor alle 

vandt, og et cirkus som ved hjælp af Sødisbak-

kes snedkere, smede og systue fik lavet manege 

med så bred en kant, at beboerne kunne gå derpå 

og udføre en lille akt, måske med lidt håndstøtte, 

og hvor Jan i sit Sprechstallmeister-kostume 

hyldede deres bedrifter. Dette gav de deltagende 

beboere en følelse af succes, hvilket de ellers 

ikke fandt meget af i det daglige. 

Tillige inviterede han musikere og kunstnere til 

at optræde, - for beboerne skulle have de samme 

muligheder som vi andre. Det er her i 1999, at 

jeg selv fik mulighed for som musik- og rytmik-

pædagog at lave musik og bevægelse med både 

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 

gående og kørestolsbrugere samt deres pædago-

ger i Sødisbakkes store sal gennem 13 år på 

ugentlig basis. Sødisbakke har nu hvert år en 

stor festival over flere dage, - denne startede i 

2008. 

Men hans store fortjeneste var dog Holiday on 

Wheels, som blev færdigudviklet omkring årtu-

sindskiftet, hvor 3 kørestolsbrugere + kørere i 

farvestrålende kostumer opførte fantastiske fo-

restillinger til klassisk musik både i indland og 

udland bl.a. Ungarn og Grækenland. Selv efter 

sin afgang fra Sødisbakke i 2006 vedblev han 

som frivillig at opføre sit danseshow f.eks. for 

Regentparret under deres besøg i Hadsund i 

2011.  

De flotte kostumer, hvor ét af dem kan ses på 

Sødisbakkes museum, blev til efter ide og de-

sign af Jan, der også var med i udførelsen af 

dem.  

I 2007 tildeltes Jan Lægdsmand Oligos-prisen 

fra Center for Oligofrenipsykiatri, Aarhus Uni-

versitetshospital for sin anderledes arbejdsmeto-

de og kommunikationsform. 

Som pensionist opnåede han at få en rejse til Fi-

renze i Italien, hvor de smukke klassiske byg-

ninger var en berigelse for ham. 

Hans største berigelse fik han dog i 2015, da 

han omsorgsfuldt og klogt "adopterede" en af-

ghansk flygtningefamilie på 5 personer, som 

han viede alle sine kræfter, hele liv og kærlig-

hed på. Desværre er familien foreløbigt statio-

neret i Nordsjælland, men de har kunnet ses 

jævnligt.  

Denne familie blev hans liv og glæde i hans sid-

ste år. 

Jan Lægdsmands store netværk opretholdt han 

via sin PC, men desværre måtte han adskillige 

gange behandles for kræft, og denne sygdom 

endte med at fratage ham livet fredag den 13. 

august 2021. 

"En node i klodens melodi" stod der på de ark, 

vi fik uddelt ved Jans gravlæggelse fredag den  

20. August 2021 på Rømø Kirkegård, hvor Jan, 

der ikke var medlem af Den danske Folkekirke, 

havde købt sig en gravplads tæt op ad kirken. 

Der var sang og guitarspil samt fællessang og 

enkelte taler uden for kirken. Taler i øvrigt var 

ønsket henvist til mindesammenkomsten i Jans 

hjem på Sønderbyvej. Kisten var dekoreret med 

hans afghanske families tegninger og blev båret 

til graven af bl.a. det afghanske forældrepar, - 

denne familie som siden flygtningestrømmen  i 

2015 blev hele Jans liv og gøren. 

Hele forløbet blev smukt - på trods af den 

manglende kirkelige deltagelse - og var begun-

stiget af dejligt vejr med sol og let vind. 

Alt blev gennemført efter Jans ønsker, og hans 

ønsker for dagen var farver, lys og latter. 

Æret være hans minde! 

Skrevet af 

Birte Bjørn Braunstein 

Musik- og rytmikpædagog 

Hadsundvej 86A, Fladbjerg 

9550 Mariager 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Herreværelset åbner dørene 
Siden sidst er vi kommet godt i gang med Herre-
værelset og tak for den stor opbakning! Herre-
værelset i konfirmandstuen i Rømø Præstegård 
er for alle øens mænd, der uanset alder kunne 
tænke sig at spise frokost sammen en times tid. 
Næste gang er tirsdag d. 14. december, hvor der 
også vil være risalamande. Og gangen efter er 
tirsdag d. 18. januar, begge gange kl. 12.00 og 
begge gange med tilmelding senest søndagen 
før, altså henholdsvis d. 12. december og 16. ja-
nuar. Det er med tilmelding, der kan ske til et-
hvert medlem af herreværelserådet, som består 
af: 
Arne Hansen 6060 3222 
Knud Jensen 4059 5694 
Ejnar Jepsen 7475 5351 
Laust Petersen 3051 5214 
Flemming Thrane 2083 3790 
Ian Ørtenblad 7475 4106 
Er der nogen, der har svært ved at komme frem, 
så sig det ved tilmelding, så finder vi en løsning. 

 Venlig hilsen herreværelserådet 

Advent med de ni læsninger 
Søndag d. 5. december kl. 15.00, anden søndag i 
advent, holdes der gudstjeneste med de ni læs-
ninger, som læses af øens konfirmander med fle-
re. De ni læsninger er en gammel engelsk skik, 
der hos os er blevet en adventstradition. Gudstje-
nesten vil have et særligt musikalsk præg på for-
skellige måder. Efter gudstjenesten er der en kop 
kaffe og en klejne i våbenhuset. 

Julegudstjenester og corona 
I skrivende stund er det blevet udmeldt fra rege-
ringen, at der formentlig skal vises coronapas 
ved kirkelige handlinger med mere end 200 del-
tagere, hvilket kan få betydning for julegudstje-
nesterne d. 23. december. Dog er det endnu 
uklart, hvorledes Folkekirken stiller sig til denne 
anbefaling, hvorfor myndighedernes endelige 
krav afventes og hertil kommer så menighedsrå-

dets stillingtagen; for det er også en mulighed 
kun at give adgang til 200 og så ikke kræve co-
ronapas, men eventuelt operere med billetter/
tilmelding. Så allerede nu og uden at foregribe 
smittens udvikling er der et vist element af usik-
kerhed, hvorfor alle opfordres til at holde sig 
orienteret via dagspressen og kirkens hjemme-
side, når vi nærmer os julen. Vi håber naturlig-
vis, at julens gudstjenester kan afvikles så godt 
og normalt som muligt; med sang og glæde. 

 Venlig hilsen Rømø Menighedsråd 

Nytårsgudstjeneste med bobler 
Lørdag d. 1. januar kl. 14.30 holdes der nytårs-
gudstjeneste i Sankt Clemens Kirke, hvor der 
bliver lejlighed til at tænke over årsskiftet i en 
evangelisk sammenhæng, hvor prædiketeksten 
fortæller om bøn og Fadervor. Efter gudstjene-
sten er der kransekage og bobler i våbenhuset. 

Dronningen 50-års jubilæum 
Søndag d. 16. januar kl. 15.00 markeres det i 
gudstjenesten, at H.M. Dronningen to dage før 
været regent i Danmark i 50 år. Udover fejringen 
af et afholdt statsoverhoved, er det også kendt, at 
dronningen har stor interesse i kirken og har tro-
en som et ståsted i livet. Faner er meget velkom-
ne. Efter gudstjenesten er der kaffe med sødt i 
våbenhuset. 

Ophængning af briggen ”Thor” 
Søndag d. 30. januar kl. 10.30 ophænges der et 
nyt kirkeskib i Sankt Clemens Kirke. Der er tale 
om en model af skonnertbriggen ”Thor”, der er 
bygget af kaptajn Hans Jørgensen Carl omkring 
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1900. Modellen er en gave fra Rømø Lokalhi-
storisk Forening til kirken, der planlægger en 
festlig ophængning af kirkeskibet, der skal bæ-
res og føres ind af søfolk, medlemmer af famili-
en Carl med flere. Sæt kryds i kalenderen og 
kom til en historisk dag. Efterfølgende er der 
kaffe og beskøjter – eller noget andet godt – i 
våbenhuset. 

Auf den Weg zum Weihnachtsfest 
Am 4. Advent, den 19. Dezember, feiern wir um 
12.15 Uhr einen deutschen Gottesdienst in un-
serer Kirche. Wir stimmen uns auf Weihnachten 
ein. Damals machten Maria und Josef sich auf 
den Weg nach Bethlehem. Jetzt machen wir uns 
auf den Weg zum Weihnachtsfest und feiern mi-
teinander Gottesdienst. Ich freue mich auf unser 
Miteinander! Dorothea Lindow (Pastorin für 
Urlauber und Ansprechpartnerin für alle Deut-
schsprachigen) 

Gottesdienst zum Jahresbeginn 
Mit festlicher Bläsermusik begrüßen wir das 
neue Jahr. Herzliche Einladung zum Gottesdi-
enst in deutscher Sprache am Sonntag, den 2. 
Januar um 10.30 Uhr in unserer Sankt Clemens 
Kirche. Musikalisch wird der Gottesdienst ge-
staltet vom Bläserquartett Handewitt/Havetoft 
(Deutschland). Inhaltlich geht es um die 
Jahreslosung. Passend zum Jahresanfang sagt 
Jesus: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen! 
Seid herzlich willkommen! Dorothea Lindow 
(Pastorin für Urlauber und Ansprechpartnerin 
für alle Deutschsprachigen) 
 

Gudstjenester  

Søndag d. 5. december  
2. s. i advent 
Rømø: 15.00 De ni læsninger  

Søndag d. 12. december   
3. s. i advent 
Rømø: 9.00 Heine Holmgaard 

Onsdag d. 15. december  
Julegudstjeneste for Rømø Børnecenter 
Rømø: 9.30 

Søndag d. 19. december  
4. s. i advent 
Rømø: 10.30 
Rømø: 12.15 Tysk gudstjeneste 

Onsdag d. 23. december  
Lillejuleaften 
Rømø: 14.30 og 16.00 

Fredag d. 24. december  
Juleaften 
Rømø: Ingen 

Lørdag d. 25. december  
Juledag 
Rømø: 9.00 

Søndag d. 26. december  
Anden juledag 
Rømø: 9.00 

Lørdag d. 1. januar  
Nytårsdag 
Rømø: 14.30 Nytårsgudstjeneste 

Søndag d. 2. januar  
Helligtrekongers søndag 
Rømø: 10.30 Tysk gudstjeneste 

Søndag d. 9. januar  
1. s. e. helligtrekonger 
Rømø: 9.00 Thorsten Bjerg Christensen 

Søndag d. 16. januar  
2. s. e. helligtrekonger 
Rømø: 15.00 – Dronningens Jubilæum + kaffe 

Søndag d. 23. januar  
3. s. e. helligtrekonger 
Rømø: Ingen 

Søndag d. 30. januar  
4. s. e. helligtrekonger 
Rømø: 10.30 Ophængning af Thor + kaffe 

Kirkens hjemmeside: 
www.sctclemensromo.dk 

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 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 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 onsdag  Hockey m/Linda Atzen for 15-45 år m/k  
kl. 19.30-21.00 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 

December 

Søndag 05.12  Advent med de ni læsninger - gudstjeneste med musikalsk præg 

kl. 15.00  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152  

Søndag 05.12  Julebanko  

kl. 19.00  Holms, Nordre Havnevej 1, Havneby  

Tirsdag 07.12  Filmaften - ”Margrethe den Første”  

kl. 19.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø  

Lørdag 18.12  Jul på Vandrehjemmet  
kl. 13.00-18.00 Rømø Danhostel, Lyngvejen 7, 6792 Rømø 

Tirsdag 14.12  Herreværelset (husk tilmelding senest 12.12) 

kl. 12.00  Konfirmandstuen Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø  

Søndag 19.12  Jul på Vandrehjemmet  
kl. 13.00-17.00 Rømø Danhostel, Lyngvejen 7, 6792 Rømø 

Onsdag 23.12 Julegudstjeneste  

Kl. 14.30  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152  

Onsdag 23.12 Julegudstjeneste  

Kl. 16.00  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152  

Januar 

Lørdag 01.01 Nytårsgudstjeneste med bobler  

Kl. 14.30  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152  

Torsdag 13.01 Madaften i Torsdagsklubben 

kl. 18.00  'Æ Fristej' i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
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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 

Søndag 16.01 Dronningens 50-års jubilæumsgudstjeneste med kaffe og sødt   

Kl. 15.00  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152  

Tirsdag 18.01  Herreværelset (husk tilmelding senest 16.01) 

kl. 12.00  Konfirmandstuen Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø  

Onsdag 19.01 Generalforsamling Rømø UIF  

Kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 27.01  Sushiaften med Chieko  

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

Søndag 30.01 Ophængning af briggen ”Thor”  

Kl. 10.30  Sct. Clemens Kirke Rømø, Havnebyvej 152  

Tirsdag 01.02 Generalforsamling Rømø Lokalråd  

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

Torsdag 03.02 Madaften i Torsdagsklubben - Lav mad sammen 

kl. 17.00  'Æ Fristej' i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Mandag 07.02 Bowl og spis på Enjoy Resorts (husk tilmelding) 

kl. 18.00  Enjoy Resorts, Vestergade 31, Rømø 

Marts 

Lørdag 05.03 Ø fest 

Kl. 18.00  Gymnastiksalen i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Maj  

Fredag 13.05 Konfirmation  

Juni 

Mandag 11.06 Rømø Beach Jump 2022 

 - Onsdag 13.06 Lakolk Strand, 6792 Rømø   

Lørdag 25.06 Rømø Musikfestival  

   Ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

August  

Lørdag 20.08 Rømø Motorfestival  

   Lakolk Strand, 6792 Rømø  

September 

Fredag 02.09 Rømø Dragefestival 

 - Søndag 04.09 Lakolk Strand, 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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Biblioteket, Medborgerhuset Rømø Skole 

Der arbejdes på at gøre biblioteket mere bruger-
venligt. 
Bøgerne skal være synlige, så det bliver nemme-
re at overskue, hvilke bøger der er på hylderne, 
samt de forskellige kategorier. 
Biblioteket er selvfølgelig afhængig af, at der 
kommer nye bøger ind, så kom gerne med jeres 
bøger som: romaner, rejsebøger, hobbybøger, 
nyere dvd’ere.  
GAMLE bøger og VHS-bånd kan evt. afleveres 
på genbrugspladsen. 
Savner du en bestemt bog, så kontakt Kirsten pr. 
sms eller mail. Der gives der besked, når vi stø-
der på den på biblioteket. 
Biblioteket er, som tidligere annonceret i Set og 
Sket, åbent når der er aktiviteter i Medborgerhu-
set - og torsdag aften kl. 19.00, så der er rig mu-
lighed for at komme forbi. 
 
Kontaktperson: 
Kirsten Lützen 
Sms: 30 22 55 53 
Mail: skovager@gmail.com 
 
Rømø Husholdningsforening 
 

 

Filmaften - Margrete den Første  

Tirsdag den 7. december kl. 19.00 

 i Rømø Præstegård vises filmen 

         ”Margrete den Første” 

Året er 1402, og en kvinde står i spidsen for 

et nyt nordisk storrige. Margrete I har samlet 
Danmark, Norge og Sverige i en union, som hun 

egenhændigt  styrer gennem sin adoptivsøn, 
kong Erik. 

Unionen er omgivet af fjender, og Margrete 
planlægger derfor et ægteskab mellem Erik og 
den engelske prinsesse Philippa. 

En alliance med England vil kunne styrke  Kal-
marunionen og sikre den mod angreb. Men en 
sammensværgelse er undervejs, der sætter Mar-
grete i et umuligt dilemma, som kan koste hende 
alt. Dronningen af dansk film, Trine Dyrholm, 

spiller passende titelrollen. 

Der serveres kage og kaffe til en pris á 25 kr. 

                Rømø Menighedsråd 

Kirkebil kan benyttes af øens fastboende ved 

henvendelse dagen før til Frifelt Taxa, tlf.: 

74757215 

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 

Corona 
Corona-smitten er typisk stigende her i vinter-
perioden. Vi skal passe på hinanden og følge de 
almindelige Corona-regler omkring at holde af-
stand, hoste i ærmet, spritte hænder m.m., og 
herudover kan vi sige, at alle arrangører selvføl-
gelig overholder de til enhver tid gældende co-
rona-forholdsregler og restriktioner. Vi håber 
ikke, det bliver nødvendigt at aflyse arrange-
menter, men i tvivlstilfælde kan man jo altid 
spørge arrangøren. 

Støttemedlem og annoncesponsor 
Vi håber, at rigtig mange fortsat vil være støtte-
medlem af Rømø Lokalråd i 2022. Og støtte vo-
res arbejde med at gøre Rømø til et endnu bedre 
sted at bo - herunder udgivelsen af dette blad. 
Hvis man betaler her i nov. - dec., gælder det 
også for hele 2022. Det koster fortsat 50 kr per 
person per år, 100 kr per husstand. Beløbet kan 
indbetales på vores konto: 9839-8850465747. 
Ethvert beløb herudover betragter vi som gave. 

I næste nr. vil der være en lille reminder :-) 

På forhånd tak. 

Annoncesponsorer vil blive kontaktet i marts-
april, men nye annoncesponsorer kan til enhver 
tid henvende sig. 

Hilsen Rømø Lokalråd 

Ø-fest 
Den årlige ø-fest er lørdag d. 5. marts kl. 18 i 
gymnastiksalen med fællesspisning og under-
holdende indslag. Vi håber, rigtig mange har 
lyst til at være med.  

Revy? Det afhænger af, om der er stof nok.  

 

 

Hvis man har idéer, kan man henvende sig til 
Bettina Brandt, f.eks. på mail: bbbra@ucsyd.dk 
senest d. 3. januar. 

I 2021 måtte vi desværre aflyse pga. Corona, så 
alle, der er flyttet til Rømø siden 1. marts 2020, 
har fri entré (Rømø Lokalråd betaler). 

Meget mere i næste Set og Sket. 

Hilsen De arrangerende foreninger 

Juletræer ved dæmningen 

De seneste år har der ved juletid til glæde for 
rigtig mange været sat 2 juletræer med lys op. 
Og også i år kommer de. Det er fortsat en lille 
flok frivillige fra Rømø Håndværker- og Han-
delsstandforening, der ellers ligger i dvale og 
ingen penge har. Derfor skulle omkostninger 
også gerne kunne dækkes ved friv. støttebidrag, 
for træerne koster incl. lev. ca. 3000 kr, mens 
der er div. udgifter til elektriker m.m. på ca. 
2000 , i alt ca. 5000 kr.   

Marianne fra Den Gamle Købmandsgård er kas-
semester, og hun arbejder med, at indbetalinger 
fra året før skal dække årets juletræer. Sidste år 
kom der dog - trods mulighed for mobile pay - 
ikke så mange penge ind, at der er nok på kon-
toen til at kunne dække årets juletræer, men det 

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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håber vi så, at der gør i år, så det både kan dæk-
ke hullet og være basis for, at der også kan 
komme juletræer op næste år. Det er nu så hyg-
geligt. 

Støttebeløb kan indbetales på juletræskonto via 
mobile pay box: 22705131 (Marianne Tilgaard 
Nissen) eller bankoverførsel til 5989-4002183 
(Rømø Håndværker og Handelsstandsforening). 

 

Generalforsamling i Rømø Lokalråd  

Tirsdag d. 1. februar kl. 19 i "Æ Fristej" 

Dagsorden efter vedtægterne. (Ja, vi har godt 
nok lige haft vores udskudte generalforsamling 
fra februar, men nu er det snart tid igen. Mere i 
næste Set og Sket) 

Hilsen Bestyrelsen 

Generalforsamling i Rømø U.I.F.  

Onsdag d. 19. januar kl. 19  

i Medborgerhuset "Rømø Skole".  
Dagsorden i følge vedtægterne. 

Hilsen Bestyrelsen 

En epoke er slut 
Efter at have drevet Rømø Minigolf siden 1990 
har Ole Duhn valgt at stoppe. Der er sikkert 
mange, der gennem årene har haft nogle gode 
stunder på de hyggelige baner.  

Men heldigvis er det da solgt videre til nogen, 
der vil fortsætte, nemlig til naboen Peter og Ma-
rianne fra Den Gamle Købmandsgaard.  

Deres planer er, at selve banerne skal renoveres 
og spredes lidt mere ud over arealet, og der skal 
også flere borde-bænke og laves mindre æn-

dringer, men det hyggelige 
præg af haven skal bevares. 
Og så er det meningen, at 
indgang fremover bliver via 
iscaféen. 

 

Juletræsfest 
Søndag d. 5. decem-
ber kl. 14.30 - ca. 
15.30 er der juletræs-
fest i gymnastiksalen. 
Vi synger og danser 
om juletræet, og sene-
re har julemanden 
lovet at komme 
med godte-
poser til 
alle 
børn 
(under 15 
år). 

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 

N.B. Godteposerne er gratis, men bedes bestilt, 
så julemanden ved, hvor mange poser han ca. 
skal tage med. Sms navn og antal poser til Kim 
Wittrup på 29468641 senest d. 1. dec. 

Kaffe, the, øl, sodavand, gløgg og æbleskiver 
kan købes. Og ALLE er selvfølgelig velkomne. 

N.B. Kun betaling med kontanter. 

Hilsen Rømø UIF 

Julebanko 
Kom til vores årlige, tradi-
tionelle bankospil på Re-
staurant Holms søndag d. 
5. dec. kl. 19. Som sæd-
vanligt er der mange og 
gode gevinster. 

Kom og få en hyggelig af-
ten og vind evt. en gevinst 
med hjem til julen. Alle er selvfølgelig velkom-
ne. N.B. Kun betaling med kontanter! 

Hilsen Rømø UIF 

Ingen ældregymnastik i år 
Vi har endnu ikke fundet en leder, så vi må des-
værre droppe det i år. Men der er altså mange 
andre tilbud om bevægelse, hvor aldersgruppen 
kan være med, bl.a. (nedennævnte tilbud er i øv-
rigt for ALLE): 

Stavgang: Kontakt Inger Paulsen, 30532622 

Gåture: Kontakt Sonja Hansen, 41405584 

Stolegymnastik: Kontakt Sonja Hansen, 
41405584 

Vandgymnastik på Enjoy: Kontakt Maren  
Knudsen, 21609539  

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

Nøgleefterlysning 
"Efterlysning" fra Rømø Medborgerhus Vi kan 
se i vores nøglekartotek over "Rømø Medbor-
gerhus", 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 systemnøgler til 
stedet. Så vi vil meget gerne ,hvis i har haft en 
nøgle, prøve at gå jeres nøgler igennem , 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 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 Foreningsteltet Teltet,  
som bl.a. blev benyttet til musikfestivalen, 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. Henven-
delse til Bodil, Preben, Leif, Peter eller Kim fra 
Leif Band. På forhånd tak 

Rømø Børnecenter siger tak 

På egne og personalets vegne vil vi gerne ud-
trykke en stor tak for det store fremmøde til vo-
res 30 års jubilæum.  

Vi havde en super dejlig dag med mange glade 
gæster, gode gaver og en spændende teaterfore-
stilling. Børnene var dygtige og sjove medspil-
lere, så der er store stjerner på vej på Rømø.  

Nuværende og tidligere børn, forældre, bedster, 
tidligere kolleger mm. var mødt op, alt i alt ca. 
100 personer. Der blev hygget, spist og snakket. 

For 30 år siden startede Bodil Thye børnehaven 
op som leder i en barak nær skolen. Der har væ-
ret 2 ledere i mellemtiden af få års varighed, og 
jeg har været leder i 10 år til januar. Vi har som 

nok bekendt til huse i en fløj til den gamle sko-
le. Rømø Børnecenter er en velfungerende lille 
børnehave med få, nærværende voksne, og med 
de mest fantastiske rammer inde og ude.  

Ikke mindst vores nærmiljø er helt enestående 
med de mange muligheder, det giver børnene 
for gode oplevelser og læring. Ikke mindst alle 
dem fra øen, der tænker på Rømø Børnecenter 

med alle de gode oplevelser, vi bliver tilbudt: 
Museum, legepladser, Labyrintpark, hesteople-
velser, arbejdspladser, biavl, får og kvægbesøg 
mv. Rømø Børnecenter er en del af område 
Skærbæk. 

Mange hilsner fra 

Karen Matthiessen,                                                                          
Afdelingsleder, Rømø Børnecenter 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Rømø får egen Port til Verdensarv og 
Nationalpark 

Under projektnavnet ”Dannet af havet” afsløre-
de Tønnisgaard, ved en pressekonference den 
14. oktober, planerne om en udvidelse. En udvi-
delse, der ikke blot vil gøre naturcentret fysisk 
større, men også give det en helt ny funktion – 
nemlig som Port til Vadehavet.  

Med næsten 30 år på bagen er tiden moden til 
en udvidelse af Naturcenter Tønnisgaard. Selv-
om øens naturcenter gennem mange år har væ-
ret både kendt og besøgt af mange, har centret, 
siden den spæde start i 1992, levet en lidt yd-
myg og skjult tilværelse. Med udvidelsen vil 
naturcentret, gennem de næste par år, imidlertid 
udvikle sig fra et lille og beskedent naturcenter 
til en attraktion af internationalt format og til-
med blive udpeget som PORT til UNESCO’s 
Verdensarv og Nationalpark Vadehavet. 

Projektet er stadig i sin allertidligste fase og 
derfor er der naturligvis lang vej endnu. Den 
første del, det såkaldte for-projekt, som er ud-
viklet med økonomisk støtte fra Tønder Kom-
mune, tegner dog på alle måder lovende.  

Arealerne omkring den smukke gamle beva-
ringsværdige kommandørgård vil få et løft, så 
de i højere grad kan blive inddraget til aktivite-
ter, mens bygningsarealet forventes fordoblet, 
idet der skal etableres en ny bygning mod vest. 
Begge dele med henblik på at naturcentret skal 
kunne rumme aktiviteter og udstillinger, der kan 
stå mål med den storslåede og enestående natur 
som formidles og som samtidig kan rumme de 
mange interesserede besøgende på en bedre må-
de. 

Ikke blot bygningsarealet, men også besøgstal-

let forventes fordoblet i de kommende år. Der-
for vil parkeringsområdet mod syd og vest også 
blive tilpasset det øgede antal gæster. 

Det er med andre ord håbet og ønsket, at der i 
de kommende år vil blive skabt en Verdensklas-
se formidlingsinstitution på øen til at formidle 
vores verdensklasse natur! Og derved give nog-
le af vore mange gæster på Rømø en bedre for-
ståelse for vores natur og kultur samt beskyttel-
sen af samme.  

Har du lyst til at høre mere om de nye og spæn-
dende planer for udvidelsen, er døren altid åben 
på Tønnisgaard. Hos os er der altid kaffe på 
kanden, og vi vil med glæde fortælle lidt mere 
om for-projektet til ”Dannet af havet” og de fo-
reløbige planer. 

De bedste Julehilsner 
Naturcenter Tønnisgaard 

 Rømø Husholdningsforening 

ønsker alle en Glædelig Jul 

samt et Godt Nytår. 
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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  

Sammen er vi stærkere 

Den 10. oktober var det Verdens mentale sund-
hedsdag med temaet ”Sammen er vi stærkere”. 
Det ville Tønder kommune gerne sætte fokus på 
med forskellige tiltag, derfor blev bl.a. Rømø 
Husholdningsforening opfordret til at at deltage 
i en konkurrence og fortælle om vores fælles-
skaber. 
Opgaven gik ud på, at vi inden 25. oktober skul-
le indsende beskrivelse og billeder af vores akti-
viteter. Det indsendte blev delt på Facebooksi-
den ”Sund i Tønder kommune”. 
Vi besluttede i RHF at deltage i konkurrencen 
og beskrev formålet og arbejdet i foreningen. 
Dernæst indsendte vi kommentarer og billeder 
fra Generalforsamlingen, starten på vores Tors-
dagsklub, deltagelse i Østersfestival, Bowl og 
Spis, Sangaften og Ølsmagning. 
Den 6. november var der Borgertræf i Tønder 
Sport- og Fritidscenter med temaet ”Stærkere 
fællesskab”, Sonja deltog. Ved denne begiven-
hed blev RHF udnævnt til den heldige vinder af 
konkurrencen. 
Præmien består i et ophold på Højergaard 4-5. 
februar 2022 for max 35. pers. incl. mad og 
drikke. Vi glæder os. 

Rømø Husholdningsforening 

Henvisningsskiltet til Medborgerhuset blev sat 
op midt i oktober. Der var oprindelig ansøgt om 
2 skilte, men der blev kun givet tilladelse til at 
opsætte skiltet ved indkørslen til Medborgerhu-
set.  
75% af omkostningerne blev bevilget af Rømø 
Udviklingsplan. Resten har arbejdsgruppen i 
Medborgerhuset betalt. Arbejdsgruppen består 
af 7 foreninger: Rømø UIF (med underafdelin-
gerne Rømø Kajakklub og Rømø Ungdoms-
klub), Rømø Husholdningsforening, Sønderjysk 
filtetræf, Rømø Gastronomiske klub, Rømø 
Kunst og Kultur, Rømø Musik, Rømø Lokalråd. 

RHF har for flere år siden startet et bibliotek, 
som de fortsat vedligeholder. 

Foreningerne betaler 20 kr. pr. medlem om året 
til arbejdsgruppen og kan vederlagsfrit benytte 
huset. Andre foreninger m.fl. kan leje sig ind til 
enkeltstående arrangementer og betaler et en-
gangsbeløb, de kan også blive medlem af ar-
bejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen har 3 faste udgifter, det er inter-
netadgang, den elektroniske infotavle og forsik-
ring. Endvidere er der rengøring og indkøb af 
rengøringsmidler m.m. 

Der er udgifter til vedligeholdelse, og der kan 
være udgifter til nyanskaffelser. 

Kommunen tager sig af udvendig vedligeholdel-
se og betaler lys, vand og varme. 

Græsslåning er også en post, da kommunen ikke 
slår de mindre arealer. 

Kommunen opfordrer til, at flere benytter Med-
borgerhuset. Arbejdsgruppen og de mange andre 
frivillige, der er tilknyttet de 7 foreninger, gør 
hver især et kæmpe arbejde for at tiltrække del-
tagere til de mange forskellige aktiviteter, som 
de arrangerer i Medborgerhuset. 

Foreløbig er fristen til at arbejde med at få flere 
til at benytte huset sat til udgangen af 2022.  

En opfordring fra alle foreningerne og arbejds-
gruppen: Slut op om de tilbud og aktiviteter, der 
foregår i huset. Alle er velkomne. 
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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: Linda Atzen 
Havnebyvej, 65 
tlf. 40355401 
mail: linda-atzen@live.dk 

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

Suppleant: Lena Boulton Hansen 
Juvrevej 99 
Mail: Boulton-Lena@hotmail.com 
 
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 


