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2017 Luther og
Reformationsjubilæum
For 500 år siden – den 31. oktober 1517 – slog
Martin Luther sine berømte 95 teser op på
slotsporten i Wittenberg. Det blev begyndelsen
på den reformation, der har ført os til vores
evangelisk-lutherske Folkekirke. Det bliver
fejret med en række arrangementer i 2017.
Også her på Rømø. Katekismusgudstjeneste
om dåben og efterfølgende sogneaften med
Peter Bastian d. 16. maj (se nærmere inde i
bladet her).
Det fortælles, at Martin Luther engang blev
spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide,
at verden gik under i morgen?”. Han svarede:
”Så ville jeg plante et træ i dag”. Her på
Rømø vil vi i anledning af reformationsjubilæet starte en ny tradition: Plant et træ. Fx
at konfirmanderne hvert år planter et træ.

Til efteråret d. 17. oktober inviteres til en
aften i ord og musik: ”En vise ny vil vi nu
kvæde”. Luthers liv i lyset af hans salmer.
Cello: Christina Meissner, tekst og fortælling: Gertrud Yde Iversen.
Der vil blive arrangeret Sognetur til
Wittenberg i efterårsferien 2018 v.
Eberhard Harbsmeier og Gertrud Yde
Iversen. Mere om indledende foredrag og
praktiske ting i kirkebladet til efteråret. Men
man kan altså allerede nu sætte kryds i
kalenderen.
Det skal naturligvis også nævnes, at Ribe
Stift samles til Folkemøde i Ribe i dagene
12.-15. oktober 2017. I den anledning
serveres en særlig Luther øl! Mere herom på
Ribe Stifts hjemmeside - www.ribestift.dk
Til sidst vil jeg give Luther ordet med et
vers, som viser den glæde og
taknemmelighed for livet, som også er en del
af arven fra Luther:
Nu fryde sig hver kristen mand
og springe højt af glæde!
Ja, lad os alle trindt om land
med liv og lyst nu kvæde!
For Gud, så god som han er stærk,
har gjort et herligt underværk,
betalt i dyre domme
(Den danske salmebog no. 487, 1)
Alle ønskes et dejligt forår og en glædelig
og velsignet påske.
Gertrud Yde Iversen

Kirkespejlet
Dåb:
Maja Mette Preuss Offersen 27. november
Vielse:
Mette Preuss Offersen og Jørgen Preuss 27.
november
Begravelser:
Leo August Hansen 31. januar

Ny organist ved Sct. Clemens Rømø:
Fra d. 1. marts kan vi
byde velkommen til den
nye organist ved Sct.
Clemens, Rømø:
Mie Schmidt. Mie er
uddannet organist fra
Løgumkloster Kirkemusikskole og har i en

Indsamling:
Ved gudstjenesten Lille Juleaften blev der
indsamlet 10.340,00 kr. som deles mellem
Julemærkehjemmet i Kollund og Hospice
Sønderjylland.

Arrangementer
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
12. marts kl 11-14.
På turen til København i september besøgte
konfirmanderne Folkekirkens Nødhjælp.
Nu har de sammen med Inger Marie Fjordhauge
fra menighedsrådet planlagt indsamlingen
d. 12. marts, og alle inviteres hermed til at
være med som indsamler.

årrække været organist i Brøns og Vodder sogne,
hvor hun også bor.
” Jeg er 50 år og bor i Brøns sammen med min
mand og de to yngste af vores børn. Som
hovederhverv har jeg tidligere
været hjemmesygeplejerske i Skærbæk/Tønder
kommune, hvor en del af arbejdet ofte har ført
mig en tur over dæmningen. Nu arbejder jeg som
talepædagog i Tønder og Esbjerg kommuner.
Jeg har vikarieret ved orgelet i Sct. Clemens
kirke siden november, og glæder mig til
"officielt" at være Rømø sogns organist fra
marts. Jeg nyder samarbejdet om kirken og
holder af den helt særlige atmosfære, der er på
Rømø.
Venlig hilsen Mie Schmidt”

Tilmelding og yderligere information hos Inger
Marie Fjordhauge 29658170
Filmaften i Rømø præstegård tirsdag den 21.
marts kl. 19.00
Filmen ”En mand der hedder Ove” vises:
59-årige Ove er parcelhuskvarterets sure
og gnavne mand, der holder sig for sig selv
og hver morgen kontrollerer, at alt går,
som det skal, og at alle regler bliver overholdt
i kvarteret. Men en dag flytter der en
temperamentsfuld kvinde ind over for Ove.
Uheldigvis kører hun en dag ind i Oves
postkasse, og det ændrer hans liv.
Alle er velkomne

På vegne af menighedsrådet og ansatte ved
kirken ønskes Mie hjertelig velkommen.
Vi glæder os til samarbejdet

Sognepræst Gertrud Yde Iversen

Andagt og filmaften 4. maj i Rømø kirke og
præstegård kl.19.
Aftenen indledes kl. 19.00 med en kort andagt
i kirken, hvorefter filmen ”Fuglene over sundet”
vises i præstegården.

16. maj kl.19 i Rømø kirke - Luther 2017:
Katekismus gudstjenester
Hver måned prædiker provstiets præster over
temaer fra Luthers Lille katekismus (det samlede
program ligger i kirkens våbenhus). I maj er
turen kommet til Rømø, og temaet er Dåben.
Aftengudstjeneste ved sognepræst Gertrud Yde
Iversen. Efterfølgende er der sogneaften i Rømø
Præstegård. ”Min vej til kirke. Liv og dåb”
ved Peter Bastian.

Alle er velkomne

Året er 1943. Den jødiske musiker, Arne Itkin, bor
i København med sin kone og deres 6-årige søn,
men da tyskerne begynder at deportere jøder, må
familien flygte fra deres hjem.
Målet er sikkerhed i Sverige, og vejen går over
Gilleleje, hvor lokale fiskere sejler flygtninge over
vandet. Men Gestapo arbejder sammen med
danske kollaboratører, og familiens overlevelse
afhænger af deres medmenneskers tillid og hjælp.
Alle er velkomne
En eftermiddag med Søren Kierkegaard i
præstegården. Lørdag, den 13. maj kl. 15.00
Søren Kierkegaard – liv og tænkning
Foredrag v. Eberhard Harbsmeier arrangeret
sammen med Teologi for Lægfolk fra
Løgumkloster Refugium.
Alle er velkomne

Friluftsgudstjeneste ved Grillhytten - Lakolk
25. maj Kr. Himmelfartsdag kl 14
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe
pølser, vand, kaffe og småkager
5. juni Grundlovsdag - Gudstjeneste kl. 14.30
Grundlovsmøde i præstegårdshaven kl. 15.30.
Borgmester Henrik
Frandsen, Tønder,
holder grundlovstalen.
Man bedes venligst
selv medbringe ”kaffekurv”.
Alle er velkomne.

Gudstjenester
Februar/Marts
5. marts - Første søndag i fasten
v. Ian Ørtenblad
12. marts - Anden søndag i fasten
v. Gertrud Yde Iversen
19. marts - Tredje søndag i fasten
v. Gertrud Yde Iversen
26. marts - Midfaste
v. Ian Ørtenblad
April
2. april - Mariae bebudelse
v. Andreas Melchiorsen
9. april – Palmesøndag
v. Eberhard Harbsmeier
13. april - Skærtorsdag
Nadvergudstjeneste
v. Gertud Yde Iversen
14. april - Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
v. Gertrud Yde Iversen
Cello: Theodora Yde Harbsmeier
16. april - Påskedag
v. Gertrud Yde Iversen
Medvirkende trompet og kor
17. april - Anden påskedag
v. Gertrud Yde Iversen
23. april - 1.s.e. påske
v. Andreas Melchiorsen
30. april - 2.s.e. påske
v. Gertrud Yde Iversen

Kl.
9.00

10.00
14.30

10.00
10.30

Kirkelig vejviser

9.00

Sognepræst: Gertrud Yde Iversen, Havnebyvej
154, Kirkeby, 6792 Rømø. (Fredag er fridag). Tlf.:
74 75 52 94, gyi@km.dk

9.00
10.30
19.00

16.00

10.30

10.30
9.00
10.30

Maj/Juni
4. maj - Kort aftengudstjeneste
v. Gertrud Yde Iversen
Efterfølgende film og samvær i
præstegården (se omtale)
7. maj - 3.s.e. påske
v. Gertrud Yde Iversen
12. maj - St. bededag
Konfirmation
v. Gertrud Yde Iversen
14. maj - 4.s.e. påske
v. Gertrud Yde Iversen
16. maj - Katekismusgudstjeneste
v. Gertrud Yde Iversen
Efterfølgende sogneaften (se omtale)
21. maj - 5.s.e. påske
v. Gertrud Yde Iversen
25. maj - Kristi Himmelfart
v. Gertrud Yde Iversen (se omtale)
28. maj - 6.s.e. påske
v. Ian Ørtenblad

4. juni - Pinsedag
v. Gertrud Yde Iversen
5. juni - Grundlovsdag
v. Gertrud Yde Iversen
Efterfølgende grundlovsfest i
præstegårdens have (se omtale)

19.00

10.00
10.00

10.00

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. Lergravene 13, 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.

19.00

10.00

Kirkebil kan gratis benyttes af fastboende, til både
gudstjenester og arrangementer ved henvendelse
dagen før til Frifelt Taxa tlf.:74 75 72 15.

14.00
9.00

Arrangementer og gudstjenester kan ses på
www.sogn.dk/roemoe

