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Sommerhilsen
Det har været et koldt forår – altså sådan rent
vejrmæssigt. I kirke og præstegård har der
været mange gode varme stunder med påske og
konfirmation, filmaftner, foredrag og koncert
og Grundlovsfest.

Juni, juli, august 2017

Ny hjemmeside
Vi har fået ny hjemmeside – siden er endnu under
udvikling, men allerede nu kan man finde
kontaktoplysninger og information om
gudstjenester samt arrangementer i kirke og
præstegård.
Hen over sommeren udbygges hjemmesiden. Man
vil kunne finde tekst og billeder af vores kirke og
kirkegård, fra kommandørstene til soldatergrave –
og mange andre ting.
Kig ind og følg med og giv meget gerne

hjemmesideadressen videre til andre.
Nu står sommeren for døren, og vi kan glæde
os over naturen og lyset. Hvert år ved denne tid
tænker jeg på et vers fra salmebogens nr 721:
Frydeligt med jubelkor:
Hvor dog Gud er god og viis!
Hvor er verden fager!
Hvor dog alt til Herrens pris
ånd og tanke drager!
Han har stort og småt på jord,
urten, som på marken gror,
form og farve givet.
Efter nat vi dagen nu
hilse vil med frejdig hu,
og takke Gud for livet (721, vers 3).
Mange hilsner og ønsker om en god og varm
sommer - Sognepræst Gertrud Yde Iversen
Sognepræst Gertrud Yde Iversen

Med hjemmesiden vil alle fra fjern og nær
kunne følge med og finde oplysninger om
Rømø kirke og sogn, fastboende, sommerhusejere, turister og i det hele taget alle, som holder
af Rømø og vores kirke.
Kirkebladet beholder vi, men det uddeles nu alene
til alle fastboende og ligger til fri afhentning i
kirkens våbenhus.

www.sctclemensromo.dk

Kirkespejlet
Dåb:
5. marts Elvira Refsgaard du Prie
9. april Emil Carl Hansen
Vielse:
1. april Jessica Bagge Rohde og Anders Rohde
Begravelser:
25. februar Jørn Louis Matthiesen
15. april Andreas Hansen
3. maj Hans Andreasen Winther
Konfirmation 2017:
Til konfirmation i kirken i det stiveste
puds St. bededag. Tillykke til konfirmanderne!

Arrangementer
Sommerprogram for Sct. Clemens 2017:
Som noget nyt kan vi i år præsentere et samlet
sommerprogram med gudstjenester, koncerter og
foredrag på dansk og tysk i kirke og præstegård.
Arrangementerne finder sted i løbet af juli og
august.
Se også vores hjemmeside www.sctclemensromo.dk
Alle er velkomne!
Aftensang:
Der er i juli og august aftensang i kirken efter
engelsk forbillede hver onsdag kl. 17.
Her er der lejlighed til en lille halv time med
musik og sang og tid til ro og fordybelse i vores
dejlige sømandskirke.

Kirkegårdsvandring - Kommandørstene og
soldatergrave.
D. 12 juli kl.19.30 vil Jørn Carl tage interesserede
med på kirkegårdsvandring, med fokus på
kommandørstenene og soldater-gravene.
Vandringen vil foregå på dansk og tysk.
Årets konfirmander: Mathilde Hansen, Cecilie Kristine Oksen,
Killa Connie Tørnqvist (bagerst fra venstre), Emma Falk Grove
Wollesen og Sofie Wildt Settgast (forrest fra venstre)

Konfirmandindskrivning:
Der er indskrivning af næste års konfirmander i
præstegården onsdag d. 14. juni kl. 19 for
konfirmanderne og deres forældre.
Husk venligst at medbringe dåbsattest.
Indsamling:
Ved gudstjenesten Påskedag i Sct. Clemens,
Rømø blev der indsamlet 1068,00 kr, - som går
til Selvhjælp Sydvest, Skærbæk.

Vi slutter af i kirken og med kaffe i våbenhuset.
Sogneudflugt.
Sogneudflugten bliver i år d. 17. august. Turen går
til Horsens Statsfængsel.
Yderligere information annonceres på
hjemmesiden og i Skærbæk Avis på et senere
tidspunkt.

Koncerter
Her en oversigt over sommerens koncerter i kirke
og præstegård. Det endelige sommerprogram vil
ligge færdigt i løbet af juni på vores nye
hjemmeside - www.sctclemensromo.dk
Fredag d. 28. juli kl. 19.30:
Michala Petri og Lars Hannibal. Entre: 100 kr.

Sommergæster - Feriepræsterne
Susanne Storck og Frank Wagner
Også i år får vi besøg af to præster fra Tyskland,
som henover juli og august fungerer som præster
for Rømøs mange tyske turister. Jeg ser frem til
samarbejdet med dem begge og har planlagt
deres gudstjenester med - som noget nyt sammen med dem at holde to gudstjenester på
dansk og tysk.
Velkommen til Susanne Stock og Frank Wagner.
Jeg har bedt begge om kort at præsentere sig her
i vores kirkeblad:
Susanne Storck:

Onsdag d. 2. august kl. 19.30:
Ein neues Lied wir heben an. Luthers Leben im
Spiegel seiner Lieder. Cello: Christina Meissner.
Læsninger: Dorothea Baltzer
(samme koncert på dansk til oktober)
Entré: 50 kr.

Kære alle på Rømø
Som præst arbejder jeg især med
skole og undervisning i sognet
Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz i
det vestlige Tyskland. Jeg glæder
mig til sammen med min familie at
komme til Rømø og lære øen og jer at kende.
Vi har allerede hørt meget godt om Rømø og
Sct Clemens.
Frank Wagner:

Tirsdag d. 8. august kl. 19.30:

Sommer omkring et flygel.
Koncert i præstegården med
pianist Jesper Rene.
Entre: 50 kr.
Tirsdag d. 15. august kl. 19.30:
Hans Christian Hein (orgel) og Kirsten Dahlgaard
(fløjte)
Entre: 50 kr.
Onsdag d. 23. august kl. 19.30:
Gergely Finta, Ungarn: Orgelkoncert
Entre 50 kr.
Tirsdag d. 29. august kl 19.30:
Anker Sigfussen (cello): 2 Cellosuiter, J. S. Bach.
Entre 50 kr.

Kære alle på Rømø.
Mit navn er Frank
Wagner og jeg er
sognepræst i delstaten
Bayern, nærmere
bestemt i Allgäu tæt ved den sydtyske grænse.
Jeg kommer til Rømø med min familie og
glæder mig til bl.a. at holde gudstjeneste på
dansk og tysk sammen med jer.

Gudstjenester
Juni
11. juni - Trinitatis søndag
v. Gertrud Yde Iversen
18. juni - 1. s. e. trinitatis
v. Gertrud Yde Iversen
25. juni - 2. s. e. trinitatis
v. Gertrud Yde Iversen
Tysk: Nordschleswische Gemeinde

Kl.
10.00
10.30
10.30
15.00

Juli
2. juli - 3. s. e. trinitatis
v. Ea Dahl
Tysk: Nordschleswische Gemeinde
9. juli - 4. s. e. trinitatis
v. Gertrud Yde Iversen
Tysk
v. Gertrud Yde Iversen
16. juli - 5. s. e. trinitatis
v. Andreas Melchiorsen
Tysk
v. NN (offentligøres via hjemmeside)
23. juli - 6. s. e. trinitatis
Fælles dansk/tysk gudstjeneste
v. Gertrud Yde Iversen / Susanne Storck
30. juli - 7. s. e. trinitatis
v. Gertrud Yde Iversen
Tysk
v. Susanne Storck
August/september

19.30

6. august - 8. s. e. trinitatis
v. Gertrud Yde Iversen
Tysk
v. Michael Trowitzsch
13. august - 9. s. e. trinitatis
v. Ian Ørtenblad
Tysk
v. Frank Wagner
20. august - 10. s. e. trinitatis
Fælles dansk/tysk gudstjeneste
v. Gertrud Yde Iversen / Frank Wagner
27. august - 11. s. e. trinitatis
v. Gertrud Yde Iversen
Tysk
v. Frank Wagner
3. september - 11. s. e. trinitatis
v. Gertrud Yde Iversen
10. september - 12. s. e. trinitatis
v. Gertrud Yde Iversen
Tysk: Nordschleswische Gemeinde

10.00

15.00
10.30
11.30
9.00
11.30
10.30

10.30
11.30

11.30
9.00
11.30
10.00

10.00
11.30
10.00
10.00
14.00

Kirkelig vejviser
Sognepræst: Gertrud Yde Iversen, Havnebyvej
154, Kirkeby, 6792 Rømø. (Fredag er fridag). Tlf.:
74 75 52 94, gyi@km.dk
Organist: Mie Schmidt, Vangsbovej 15, Brøns,
6780 Skærbæk. E-mail: frumie@live.dk
Tlf.: 30 23 97 93
Kirkesanger: Tanja Hauge Rahbek, Langdalsvej
13, Mølby. E-mail: tanjarahbek@gmail.com.
Tlf.: 30 13 33 81
Kirketjener: Kirkegårdskontoret Havnebyvej 152.
Træffetid tirsdag-fredag kl.8.00 – 8.30 (Mandag er
fridag). E-mail: graverkontoret.romo@mail.dk.
Tlf. 74 75 52 31
Kian Karstens. Tøndervej 9,1, 6780 Skærbæk tlf.
20 99 74 32
Gravermedhjælp: Benny Rechenberger,
Østergade 3, 6280 Højer. Tlf.: 20 71 34 42
Formand for menighedsrådet: Viggo Sten
Christensen, Drosselvej 9, Havneby, 6792 Rømø.
Tlf.: 40403941. E-mail: viggoc1212@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Rasmussen, Prilen 37,
Kongsmark. E-mail: krprilen@bbsyd.dk –
Tlf.: 21 42 79 33
Kirkens åbningstid: Hver dag kl.8-16. Der er
automatisk åbning/lukning.
Toiletter er åbne kl.8-21.
Kirkebladet udkommer omkring 1/12, 1/3, 1/6 og
1/9. Sognepræsten er ansvarshavende redaktør.
Menighedsrådets dagsorden og
beslutningsreferat kan ses på opslagstavlen i
våbenhuset.

Kirkebil kan gratis benyttes af fastboende, til både
gudstjenester og arrangementer ved henvendelse
dagen før til Frifelt Taxa tlf.:74 75 72 15.
Arrangementer og gudstjenester kan ses på
www.sctclemensromo.dk og
www.sogn.dk/roemoe

