
  

 

 

Støt ”Set & Sket” sponsorer - 
De støtter os 

 

Se fotos af vores sponsorer i bladet 
 

For rømmeser og andet godtfolkFor rømmeser og andet godtfolkFor rømmeser og andet godtfolkFor rømmeser og andet godtfolk    

 

SET OG SKET 
PÅ RØMØ 

 
 

 
Nyheder * Aktivitetskalender * Foreninger 

Samfund * Indsigt * Temaer * Lokalstof * Omegn 
 

    Februar udgaven  -  04 
 
    Årgang 15  -  Februar 2017   

Fra indvielsen af Rømø Skovlegeplads ved Kirkeby plantage ved  
Havnebyvej, Nordre P-Plads, syd for Kongsmark 
Foto: Fra facegruppen ”Rømø Skovlejeplads, Støtteforening” 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

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.roemoe.infoland.dk  
STØT SET & SKET’s SPONSORER, DE STØTTER OS… 
NB: girokort til annoncesponsorer udsendes i marts 

Rømø Cykler 88 93 50 40 

Rømø Havn  74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  74 75 52 00 

Kutteren HV 35 ”Cicilie” 

Rømø Supermarked 74 75 53 02  

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky - Women of all ages 88 93 51 52 

Country Cafe  Rømø 20 10 57 77 
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Siden sidst: 
Vi efterlyste jo i seneste udgave af "Set og 
Sket" en ny redaktør, og uden redaktør - in-
tet blad. Der meldte sig desværre ingen.... 
Men da vi faktisk i Rømøforeningens besty-
relse fornemmer, at bladet bliver læst og ab-
solut opfylder en mission med at knytte os 
lidt tættere sammen, syntes vi, at det var en 
skam, hvis bladet skulle stoppe. 

Vi spurgte så Merethe Juul Thysen fra Gam-
melby om hun - mod en mindre betaling - 
havde lyst til at være den nye redaktør. Og 
det sagde hun heldigvis ja til. Så fra og med 
dette blad er Merethe altså den nye redak-
tør: Velkommen til Merethe og STOR tak til 
Conny Rotheisen for den store arbejdsindsats 
hun har lagt i jobbet som redaktør de sene-
ste mange år! 

Ellers arbejder vi jo i Rømøforeningen (i al 
beskedenhed) fortsat på at gøre Rømø til et 
endnu bedre sted at bo: Både for os, der bor 
her OG for forhåbentligt at få nye folk til at 
bosætte sig! Jan Gravesens tal fra Danmarks 
statistik i seneste "Set og Sket" (november 
2016) viste jo konstant faldende indbygger-
tal på Rømø de seneste små 10 år - ikke 
mindst blandt de yngre årgange.  

At det er en tendens blandt stort set alle 
"udkants-kommuner" gør det ikke bedre, for 
der findes faktisk områder i det såkaldte 
"udkantsdanmark" (bedre: Vandkantsdan-
mark), som oplever vækst. Disse områder er 
typisk præget af sammenhold og holdånd for 
at skabe et godt og attraktivt lokalsamfund. 
For det er typisk op ad bakke. 

At off-shore-aktiviteterne på Rømø Havn lig-
ger - stort set - stille, og at Rømø Seafood 
netop er lukket, øger selvfølgelig ikke opti-
mismen.  

Men vi kan vel bare håbe på, at der kommer 
mere gang i off-shore-aktiviteterne, og at 
man finder noget fornuftigt at bruge Rømø 
Seafood-bygningerne til - evt. produktion af 
lokale fødevarer (?) 

 

 

Og der er da også sket positive ting: 

*  Rømø Cykler har åbnet ny stor butik i 
Havneby 

*  Der er kommet nye, friske kræfter på Re-
staurant Landgangen 

* Der er åbnet spændende stofbutik i Mølby 

* Der er lavet spændende skovlegeplads syd 
for Kongsmark 

*  Etablering  af akuthjælper-ordning har 
gjort Rømø til et tryggere sted at bo. 

I december kom det frem, at Folketinget / 
regeringen havde planer om at lempe 
"sommerhusreglen", som ellers (næsten) for-
byder udlændinge at købe sommerhus i Dan-
mark. Det skulle være op til den enkelte 
kommune at bestemme, i hvilke områder de 
evt. ville lempe reglerne. Vi var i Rømø-
foreningen enige om, at det ville være meget 
uheldigt, hvis Tønder Kommune ville lempe 
reglerne på Rømø, af 3 grunde (uprioriteret): 

1) Det vil generelt hæve prisniveauet på 
sommerhuse, så færre danskere har råd til at 
købe sommerhus i deres eget land. 

2) Typisk vil udlændinge leje deres hus min-
dre ud (oftest slet ikke): Det medfører færre 
turister, færre turistindtægter og færre ar-
bejdspladser i turisterhvervet. 

3) Med alle de huse i typisk Kongsmark og 
Havneby, som jo oprindeligt er bygget som 
helårshuse, men i princippet må bruges som 
sommerhuse, vil en lempelse af reglerne 
selvfølgelig også få priserne på disse huse til 
at stige voldsomt: Det vil betyde, at det bli-
ver endnu sværere at få folk til at købe hus 
og bo helårs, når man på fastlandet kan købe 
et hus , langt billigere. 

Disse bekymringer skrev vi til borgmester 
Henrik Frandsen, og han svarede tilbage, at 
han ikke kunne forestille sig, at ét eneste 
medlem af Kommunalbestyrelsen kunne gå 
ind for en lempelse af sommerhusreglen på 
Rømø. 

                                                                                                              
Kim Wittrup 

 

Kontakt os…                       Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 



4 

 

Nye ejere og nyt navn 

Restaurant Landgangen har fået nye ejere: 
Jørn Mathiesen har solgt til Helle og Villy 
Damberg, som allerede igennem noget tid 
har været i gang med at gøre rent, male 
m.m., og når disse linjer læses, er de ble-
vet færdige til at åbne. 

 

Villy har i mange år arbejdet i restaurati-
onsbranchen: Han havde f.eks. Halle på 
Lakolk og Halle II i Skærbæk indtil 2004, 
hvorefter førstnævnte blev afstået.  

De seneste 3 år har han arbejdet på Holms 
i Havneby - men alt sammen kun som bi-
beskæftigelse til sit fuldtidsarbejde. Men nu 
har han valgt at arbejde fuldtids i restaura-
tionsbranchen med købet af Landgangen. 

Helle har stadig sit arbejde i respiratorteam 

i Esbjerg Kommune med ALS-patienter, 
men hun vil ellers hjælpe Villy i virksomhe-
den. Det er meningen, at parret flytter ind i 
lejligheden ovenover restauranten. 

Stedet skifter navn til "Frankel 5" og vil bli-
ve både café, restaurant og bar. Der vil 
være åbent hele året, minimum kl. 12 - 20 
hver dag. Først på dagen vil der typisk væ-
re café-menukort med bl.a. lækre, hjem-
melavede burgere, og om aftenen kan man 
vælge ml. div. menuer. Senere på aftenen 
vil der også være bar. 

Rømøforeningen byder velkommen til Helle 
og Villy, og ønsker held og lykke med deres 
nye virksomhed ! 

Se facebook gruppen Frankel 5 - rømø 

Kim Wittrup 

 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Ny virksomhed på Rømø 
For vel et års tid siden havde vi i Set og 
Sket en artikel om Sybille og Holger Stein-
bach, der kom fra Tyskland, men nu havde 
købt Møllergården i Tvismark.  

Her ville de bo, og de var i gang med at 
sætte den i stand. Og man må sige, at det 
er lykkedes ganske godt ! De ville også star-
te en forretning med salg af ting til håndar-
bejde - mest til syning af tøj, dvs. primært 
stoffer m.m.  

Til det formål har de nu købt huset lige nord 
for Møllerhuset i Mølby, og som de nu er ved 
at indrette til formålet.  

Udover lokale håndværkere tager de også 
selv del i arbejdet, og Sybilles forældre, som 
bor på Gl. Færgevej og Sybilles bror og svi-
gerinde, som bor til leje i Vibeke Ishøys 
(forhenværende) hus, hjælper også til i  
opstartsfasen. 

Det er meningen, at forretningen skal stå 
færdig til åbning i løbet af marts måned.  
Og så er det meningen, at der skal være 
åbent min. 5 dage om ugen, hele året. 

Forretningen skal hedde "Rømø Manufak-
tur", og man kan allerede nu se nærmere på 
hjemmesiden "romo-manufaktur.com" og på 
"facebook.com/romomanufaktur". 

Udover salg i butikken satses der også på 
salg via internettet. 

Ud over stoffer, vil forretningen også sælge 
tøj (mest børnetøj), som Sybille selv - eller 
andre - har syet, og i samme ombæring sø-
ger hun lokale folk, som har lyst til derhjem 

 

me at sy tøj til forretningen - man kan bare 
henvende sig til Sybille. På billedet ses Sy-
bille (tv) i døren til butikken. Rømøforenin-
gen ønsker held og lykke ! 

 Kontakt os…       Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 
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Ved første øjekast, ser det ikke ud af meget.  

Væggene er prydet af en afrevet bildør, et 
fladskærmstv, en plakat sat op med gaffa-
tape og en wifikode skrevet på et yatzi sco-
recard.  

Nede bagi er der to nedslidte sofaer, og oppe 
foran er en hjemmelavet bardisk. Alligevel 
er rummet i "æ fristej" blevet hjem for me-
get mere, end første øjekast afslører.  

Hernede hører Rømø Ungdomsklub nemlig 
til, hvor vi hver onsdag mellem klokken 19 
og 21.30 byder øens unge mellem femte og 
tiende klasse til hygge.  

Klubbens ansvarshavende er “Røde” Ole 
Jensen, Tobias Hansen og Stig Atzen, som 
gladeligt møder op og sjældent tager foran-
dret hjem; her er nemlig ingen dresscode, 
ud over ja-hatte og store smil. For hvad vi 

ikke ejer i lædersofaer, Picassomalerier og 
marmorborde, overkompenserer vi i form af 
grin, grynt og god humor. 

Når der efter ankomsten er hilst på hinan-
den, er det kun fantasien (og matriklen) 
som sætter grænser.  

Gymnastiksalen bliver flittigt brugt når fan-
tasiens grænser skal udfordres, og det re-
sulterer altid i et par slagne voksne med 
tandsmil fra øre til øre.  

Heldigvis er der mulighed for revanche når 
der bliver spist kage. Hyggen hernede er 
gensidig. Mathilde Hansen uddyber med 
blink i øjet: 

“Det er fedt at hygge med vennerne og 
lave ting i idrætssalen. Der er altid godt 
humør, det sørger jeg i hvert fald for”.  

Er man et barn eller en ung mellem femte 
og tiende, skal man ikke være i tvivl:  

Alle er velkomne. Selvfølgelig så længe man 
huske ja-hatten og godt humør.  

Se mere på  

www.facebook.com/RoemoeUngdomsklub  

  

Stig Atzen 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 



7 

 

Rømøforeningen 

Generalforsamling   

Rømøforeningen holdt sin årlige generalfor-
samling onsdag den 8. februar.  
Deltagertallet - 8 udover bestyrelsen - er 
mildest talt skuffende ! Men vi havde et rig-
tig godt møde ! Tak til jer, der mødte op ! 

Til bestyrelsen ønskede Jane Jessen ikke 
genvalg - i stedet valgtes Anne Thomsen. 
Tak til Jane for indsatsen - og velkommen til 
Anne ! 

Indbetaling af støttemedlemsskab 

I dette blad er indlagt et girokort til indbeta-
ling af støttemedlemsskab af Rømøforenin-
gen, lokalråd og borgerforening for Rømø. 
Vores formål er fortsat at  "arbejde for at 
fremme udviklingen og sammenholdet på 
Rømø - så vidt muligt - til glæde for øens 
beboere". 

Dette formål og arbejde håber vi i bestyrel-
sen, at I synes er værd at støtte ved at blive 
støttemedlem af Rømøforeningen. Ligeledes 
støtter I jo så også udgivelsen af "Set og 
Sket". I 2016 var vi 201 støttemedlemmer, 
men der er plads til flere ... Og jo flere vi er, 
jo stærkere står vi. 

 

 

Hvad laver vi i Rømøforeningen ?  

∗ Udgivet bladet "Set og Sket", omdelt til 
alle husstande på Rømø en gang i kvar-
talet. 

∗ Været "tovholder" ifm. "Pers Awten" 
den 21. februar.  

∗ Været "tovholder" ifm. vores årlige  
ø-fest, "Rømø Awten" i marts. 

∗ Budt tilflyttere velkomne med 2 flasker 
Rømø-vin, og i år også tilbudt dem gra-
tis entré ifm. "Rømø Awten". 

∗ Har mødt op til receptioner for virksom-
heder med en lille gave. 

∗ Støttet julebelysningen økonomisk 
(1000 kr.) 

∗ Opsat juletræ i december ved indkørs-
len til skolegården. 

∗ Været kontaktled mellem Tønder Kom-
mune og rømmeserne - bl.a. ved at la-
ve driftsaftale om alle de dejlige lokaler 
på Rømø (gl. Skole) 

∗ Været koordinator for Landsbypedellen. 

∗ Drevet hjemmesiden 
"Roemoe.infoland.dk", og - da den ikke 
var så meget besøgt - oprettet face-
booksiden "Rømø6792.dk" for at være 
bindeled mellem foreningerne og røm-
meserne, så man - så vidt muligt - kan 
få et samlet overblik over, hvad der er 
af arrangementer på Rømø. Men det 
forudsætter selvfølgelig, at arrangører-
ne får deres arrangement i kalenderen. 

 

- og alle disse ting regner vi med at 
fortsætte med i 2017. 

 

I 2016 har vi bl.a. også arbejdet for, at folk i 
Kongsmark kunne beholde deres affalds-
spande samt flere busafgange ml. Rømø og 
Skærbæk fra og med sommerkøreplanen. 

Kim Wittrup 

 

 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 
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Pers Awten 

Igen i år holder vi den gamle tradition i 
hævd ved at vinke farvel til vinteren med bål 
på diget syd for dæmningen: Tirsdag den 
21. februar kl. 19.00. 
Pølser, øl, vand, kaffe og the kan købes og 
spejderne arrangerer gratis snobrødsbag-
ning. 

Rømø Husholdningsforening,  
Rømø Gastronomisk Klub, Rømøspejderne 

og  Rømøforeningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rømø Awten   
I dette blad er indlagt indbydelse til  
Rømø Awten, lørdag den 11. marts 2017  
En aften hvis hovedformål er, at vi skal  
have en hyggelig, god, sjov aften. Vi håber, 
du / I har lyst til at være med !!!  

(Udover en rigtig god aften håber vi også, at 
der bliver et pænt overskud, som vil gå til 
vores alle sammens dejlige lokaler på Rømø 
Skole. 
Husk tilmelding senest lørdag den 4.marts.  
N.B. I år har alle, der er flyttet til Rømø 
det seneste år, gratis entré ! 

De arrangerende foreninger 

 

Juletræsfesten på Rømø Skole  

Billede fra en rigtig hyggelig og godt besøgt 
juletræsfest i december 2016 på Rømø Sko-
le. 

Minigolf med 
Rømø Hushold-
nings-forening          
Rømø Familie Camping har 
inviteret medlemmer af  
Rømø Husholdningsforening 
til gratis at spille Minigolf på 
deres bane på campingplad-

sen, Vestervej 13 i Toftum. 

Vi mødes tirsdag den 16. maj kl. 18.00 
og deles op i hold. 

Tag kaffe, te, kage med til fælles afslut-
ning om aftenen. 

Kiosken er åben, og der er mulighed for at 
købe øl og vand. 

Tak til Rømø Familie Camping. 

Vi håber, at mange vil tage imod tilbuddet.          

Rømø Husholdningsforening  
Aase Duhn 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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Rømø Vadehavsspejder er godt igang! 

Med hjælp fra gæve spejderentusiaster, der 
allerede var spejderleder dengang jeg selv 
var bæver, og  nye unge kræfter, er vi kom-
met godt igang med opstarten af Rømø Va-
dehavsspejder.  

Efter en længere pause syntes vi det var på 
tide at tilbyde øens børn at gå til spejder 
igen. Der er mange børn på øen og vi mener 
det er vigtigt for sammenholdet, at de kan 
gå til noget her hvor de bor. Langt de fleste 
aktiviteter foregår selvsagt på fastlandet, da 
det er der børnene går i skole.  

Men de skal også mindes om, at de kommer 
fra noget ganske særligt - nemlig vores lille 
ø i Vadehavet! Ud fra disse overvejelser er 
det idéen med Vadehavsspejderne udsprin-
ger. Vi ønsker at samle vores børn, så de 
ikke kun kender hinanden fra busturen over 
dæmningen, og give dem en masse gode 
naturoplevelser med i rygsækken.  

Vi har siden efteråret mødtes hver den før-
ste tirsdag i måneden fra kl.16:30-18:00. 
Børnene er delt op i to grupper. Der er de 
små bæver fra 3-6 år og så er der de store 
fra 7-?. I alt har vi glæden af 14-16 børn 
hver gang. Vi er tre ledere ved de små 
(Tanja, Sonja og mig) og tre ved de store 
(Anders, Henrik og Lars).  

Af forskellige aktiviteter vi har haft kan 
nævnes: lære at binde knob, dolkebevis, af-
tenløb i mørke, lave fuglekugler, lege foku-

seret omkring Vadehavet og så forsøger vi 
at lave bål hver gang. På sigt vil der også 
blive spejderture og overnatning ved hytten 
for de store og vi kan komme ud og mødes 
med andre spejdergrupper fra nær og fjern. 

Vi håber på at der vil komme flere af øens 
børn til og vi regner med at vi efter som-
merferien kan mødes noget oftere end kun 
en gang i måneden.  

Vi er glade for den interesse og opbakning vi 
har fået i opstarten og håber på et fortsat 
godt samarbejde med børn og forældre. 

"Den 28. Februar kl 19:30 afholdes der stif-
tende generalforsamling i Spejderhytten, 
Havnebyvej 114b. Vi håber at 
der er nogen der har lyst til 
at være med i den nye besty-
relse for Rømø Vadehavsspej-
der. Alle er velkomne og der 
vil være kaffe og kage." 

 

Rømø Vadehavsspejder 
Anne Thomsen 

Kender du nogen 

nye tilflyttere ?  

I Rømøforeningen vil vi fortsat  gerne 

byde tilflyttere velkommen med to 

flasker Rømøvin. 

Så kender du til nye tilflyttere, så giv 

venligst én fra bestyrelsen et praj! 

 Kontakt os…       Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 
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Rømø Børnecenter 
 
Børn fra Rømø Børnecenter og børnehaven 
Spiren i Skærbæk har været på besøg i en 
børnehave på Sylt.  

Børnehaven havde haft besøg fra en børne-
have i List i efteråret og nu var var det de 
danske børns tur til at komme en tur til List.  
Det var en stor oplevelse for børn og voks-
ne. Ikke mindst sejlturen, hvor børnene blev 
budt op i kaptajnens styrrum. De blev vist 
rundt i hans spændende styrrum med mas-
ser af knapper, som vi kun måtte se og ikke 
røre ved.  

Alle fik lov at sidde i kaptajnens bløde stol 
og lege kaptajn for en stund med den mest 
fantastiske udsigt. Vi blev hentet i busser og 
fragtet til børnehaven i List, hvor børnene 
legede på kryds og tværs over grænsen.  

Der er allerede aftalt, at Rømø Børnecenter 
får besøg igen i dette år fra List. Denne gang 
vil vi vise dem vores skønne ø Rømø og ikke 
kun vores dejlige institution.  

Karen Matthiessen 

___________________________________ 

 

Røgalarm for pensionister 
 
I samarbejde med TrygFonden tilbyder Tøn-
der Kommune gratis opsætning af røgalarm 
hos pensionister, som er bosæt i sluknings-
området.  
 
Tilmelding til ordningen sker til:  
Brand & Redning Sønderjylland 
Højskolevej 1 
6330 Tinglev 
Telefon 73766603 
Beredskabsmester Birgitte B. Jensen 
E-mail bbje@brsj.dk  
 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Rømø U.I.F. samler aktiviteterne 

I Rømø Ungdoms- og Idrætsforening har vi 
besluttet af afhænde sportspladsen og klub-
huset i Kongsmark til Tønder Kommune.  

Der foregik efterhånden meget få aktiviteter 
her, men driften af klubhuset belastede for-
eningens økonomi meget hårdt. 

Da sportspladsen, inklusiv den jord, klubhu-
set ligger på, tilhører kommunen, havde vi 
faktisk pligt til at rydde grunden, hvis vi ikke 
længere ville bruge klubhuset, hvilket godt 
kunne blive en bekostelig affære for os.  

Vi har derfor sagt ja tak, da kommunen til-
bød os at overtage klubhus og sportsplads 
uden yderligere betingelser. Om kommunen 
vil rive klubhuset ned eller hvad, de evt. vil 
bruge det til, vides ikke. 

Det har da ikke været en hel let beslutning 
for os at tage: der er mange minder, og 
nogle har lagt mange timer i opførelse af 
klubhuset i 1976-77. Men på den anden side 
havde vi næste ikke noget valg: Vi havde ik-
ke råd til at betale 15 - 20.000 i årlige drifts-
omkostninger til et klubhus, vi stort set ikke 
brugte. 

Vi har så valgt at samle aktiviteterne ét 
sted: På og omkring Rømø (gl.) Skole i Hav-
neby.  

 

 

Og det har da også minimum 2 fordele: 

a) Vi får det hele samlet på ét sted. 

b) Vi styrker Rømø (gl.) Skole: Jo flere akti-
viteter, der foregår her, desto større er 
chancen for, at foreningerne får lov til at be-
holde stedet. 

Rømø U.I.F. 

___________________________________ 

 

Fortjenstmedalje til Per Petersen 

 

Skovløber Per Petersen modtog fredag den 
3. februar Fortjenstmedaljen i sølv for 40 år 
i statens tjeneste.  

Fortjenstmedaljen er den ældste eksisteren-
de belønningsmedalje i Danmark og den blev 
indstiftet den 16. maj 1792 af Kong Christi-
an 7.  

Stort tillykke til Per. 

Anders Hauge Rahbek 
Skovfoged Vadehavet  

 

 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 



12 

 
 

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

Aktivitetskalender 
februar - marts 2017  

 
 

Februar måned:   
 
Februar—april 2017   Juvrefonden. Fonden, der er en almennyttig,  
      ikke erhvervsdrivende fond, har som hovedformål at  
      yde støtte til kulturelle og sociale formål på Rømø.  
      Yderligere info på www.juvrefonden.dk  
 
Tirsdag den 21.2. kl. 19.00 Pers Awten - ved dæmningen. Kom og deltag i  
      den gamle tradition med at vinke farvel ved bålet.   
 
Torsdag den 23.2. kl. 19.00 Rømø Husholdningsforening afholder General- 
      forsamling i Æ Fristej.  
 
Tirsdag den 28.2 kl. 19.30  Rømø Vadehavsspejder holder stiftende general 
     forsamling i Spejderhytten, Havnebyvej 114b. Alle er  
     velkomne og der vil være kaffe og kage." 

Marts måned:   
 
Onsdag den 8.3. kl. 19.00  Rømø Husholdningsforening. Modeopvisning  
      hos ”By Vicky” på Lakolk.  
      Kom og se den nye mode. Efter opvisningen serveres 
      der kaffe og kage. Pris for ikke-medlemmer 30 kr.  
      ved indgangen. Tilmelding senest den 1. marts til  
      Sonja 41 40 55 84 eller Mie 24 22 58 30. 

Fredag den 10.3. kl. 19.30  Rømø Lokalhistorisk Forening.  
      Generalforsamling på Tønnisgård 
      Efter generalforsamlingen foredrag ved overinspektør 
      PhD Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet i  
      Esbjerg over emnet: “Søfartsøen Rømø – en maritim  
      spiller i Vadehavet”. Aftenen afsluttes med kaffe og  
      kage. 

Lørdag den 11.3. kl. 18.30  Rømøs foreninger (der holder til på skolen m.fl.) 
      afholder i fællesskab Rømø Awten 2017.   

      Aftenen holdes i gymnastiksalen på Rømø (Gl.) skole. 
      Program er indlagt i dette Set og Sket. Husk tilmel 
      ding senest Lørdag den 4. marts.  

Tirsdag den 21.3 kl. 19.00  Rømø Menighedsråd viser filmen "En mand der  
      hedder Ove" i Rømø Præstegård. 

Torsdag den 23.3. kl. 19.00 Rømø Husholdningsforening - Torsdagsklubben. 
      Demonstration af hjertestarter og kusus i førstehjælp 
      ved Herle Nielsen. Tilmelding senest den 16. marts til 
      Sonja 41 40 55 84 eller Marina 24 64 01 49. 
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 Aktivitetskalender 
marts - maj 2017  

 
Torsdag den 30.3. kl. 15.00 & 19.00 Rømø Husholdningsforening 
      Torsdagsklubben - Fælles afslutning for vinteren. 
      Om eftermiddagen er der fælles kaffebord kl. 15. Med
      bring en kage eller 20 kr til kage. 
      Kl. 19 er der fælles ta’selv bord. Medbring  en lækker 
      ret ost, kage eller hvad du kan finde på. Fortæl ved til
      melding, hvad du tager med. Medbring selv drikkevarer. 
      Tilmelding senest  tirsdag den 28. marts til Sonja 41 40 
      55 84 eller Marina 24 64 01 49. 

April måned:   
 
Mandag den 3.4 kl. 17.00   Rømø Husholdningsforening—På tur til Ib Laursen 
      i Ribe. Efter en rundvisning slutter vi af med sand 
     wich samt kaffe og te. Pris 50 kr for medlemmer + 30  
     kr. for kørsel. Vi mødes ved Statoil og kører sammen til 
      Ribe kl. 17.00. Tilmelding senest mandag den 27. 
      marts til Jane 61 36 61 41 eller Lilly 24 67 22 51. 

Torsdag den 13.4 kl. 13-16 Rømø Sejlklub holder Åbent Hus / Åbent Broar 
      rangement i sejlklubben. Kom og lær os at kende. 

Torsdag den 27.4 kl. 18.30 - 21.9 Rømø Husholdningsforening 
      Opstart af sommerens cykelture. Vi mødes lige  
      nord for kir ken hver torsdag og cykler ud i det blå. Alle 
      er velkommen til at være med. Har du spørgsmål kon-
      takt Lilly 24 67 22 51. 

Maj måned:   
 
Tirsdag den 2.5.   Rømø U.I.F. starter udendørs volleysæson på den  
     nye Beach Volley Bane bag ved Rømø Gl. Skole 
 
Torsdag den 4.5 kl. 19.00  Rømø Menighedsråd. Andagt i Rømø Kirke og  
      fremvisning af filmen "Fuglene over sundet" i Rømø  
      Præstegård. 
 
Tirsdag den 16.5. kl. 18.00 Rømø Husholdningsforening.  
      Minigolf for medlemmer hos Rømø Familie Camping.  
      Katte, te og kage kan medtages. Kiosken er åben. 
 
Med forbehold for ændringer 
 

En opdateret aktivitetsplan - også længere ud i fremtiden - kan ses på: 
www.roemoe.infoland.dk og www.facebook.com/romo6792.dk 



14 

 
Introduktion til foredragsholder 

ved Rømø Lokalhistorisk Forenings 

generalforsamling 10. marts 2017: 

Mette Guldberg, overinspektør PhD, Team 
Viden og Samlinger, Fiskeri- og Søfartsmu-
seet i Esbjerg 

Et lille udpluk fra det omfattende CV  fortæl-
ler om udgivelse af adskillige bøger enten 
alene eller sammen med andre forskere 
samt medlemskab af forskellige råd og be-
styrelser i relation til Vadehavets kulturhi-
storie og Nationalpark Vadehavet.  

Af et utal af artikler skal blot nævnes: 

Kulturhistorien i Vadehavsområdet, 2001 

Hval- og sælfangere fra Vadehavet, 2011 

Ladepladser i Vadehavnsområdet, 2010 

Havnenes Kulturarv, 2009 

Skibsfarten i Ribe i 1730’erne, 1998 

Artiklerne er offentliggjort i ”Sjæklen”, årbog 
for Fiskeri- og Søfartsmuseet under de på-
gældende år. 

Ny fotografering af Rømø ejendomme 

I 1971 blev der udgivet en registrant med 
fotos af 158 bevaringsværdige Rømø ejen-
domme. Udgivelsen blev bekostet af Fonden 
for Bygnings- og Landskabskultur, og det 
meste af fotograferingen er foretaget i 1967 
af nu afdøde arkitekt Aksel Skov, Bornhol-
mervej i Kirkeby.  

Forfatteren Bert Kelm har i vid udstrækning 
benyttet disse fotos i sin bogserie ”Rømø, et 
vesterhavspræget samfund”. 

Da det netop i år er 50 år siden fotograferin-
gen blev foretaget vil Rømø Lokalarkiv forsø-
ge at lave en ny fotografering af husene for 
på den måde at kunne vise hvilke forandrin-
ger der er sket på 50 år. Rømø Lokalarkiv vil 
snarest påbegynde fotografering af ejen-
dommene. 

Ejendommen på Vestervej 53 i 1967 

Hvis det bliver muligt, vil vi denne gang for-
søge at fotografere alle Rømø’s ejendomme i 
løbet af 2017-18. 

Vi håber, at den enkelte ejer/beboer vil væ-
re velvillig indstillet overfor projektet, når en 
medarbejder fra arkivet i løbet af året hen-
vender sig med et kamera.  

Ejendommen på Vestervej 53 i 2017 

Rømø Lokalhistorisk Forening 

Elisabeth Henriksen 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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Madaften, ølsmagning, bowl og 
spis med Rømø Husholdningsfor-
ening 

Igen i år var der mødt mange op til vores 
madaften i Torsdagsklubben, hvor  vi traditio
-nen tro laver Porng under Jane og Margits 
kyndige vejledning.  

Nu til dags bliver melbuddingen lavet efter 
en opskrift, men i gamle dage blev der put-
tet f.eks. rester af kage, franskbrød  m.m. i.  

Dertil spises der pillekartofler, tranebærsovs 
og/eller sirup samt stegte flæsketerninger, 
som Bent plejer at tage sig af. Det var en 
god aften, og der kommer flere og flere del-
tagere. Der er mange opskrifter, her er en af 
dem. 

For andet år i træk var der ølsmagning og ta’ 
selv bord med lækkert brød, pølse og ost 
samt hjemmebryg fra det lokale brygger-
laug.  Bryggerne havde været flittige, og øl-
let smagte godt, så stemningen blandt de 25 
deltagere steg i løbet af aftenen.  

Der var god tilslutning til vores ”Bowl og 
spis” på Enjoy Resorts. Der var kamp om 
præmierne, og aftenen sluttede med en  
dejlig middag bestående af: Husarsteg med  
choronsauce, stegte svampe og persillekar-
tofler. 

Aase Duhn 

Aktiviteterne findes i kalenderen 

4. maj i Rømø kirke og præstegård 
Aftenen indledes kl. 19.00 med en kort an-
dagt i kirken, hvorefter filmen ”Fuglene 
over sundet” vises i præstegården. 

Året er 1943. Den jødiske musiker, Arne It-
kin, 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 flygt-
ninge over vandet.  

Men Gestapo arbejder sammen med danske 
kollaboratører, og familiens overlevelse af-
hænger af deres  medmenneskers tillid og 
hjælp. 

 

Rømø Menighedsråd 

Kirsten Rasmussen 

 Kontakt os…       Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 
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Nytårskur i Rømø Sejlklub  
Den 21. januar 2017 afholdte Rømø Sejl-
klub det årlige januar arrangement for klub-
bens medlemmer, kaldet nytårskuren.  

Man mødes til en bid god mad, produceret 
af den uundværlige pladsmand Niels Carl, 
og man får desuden lidt information om-
kring forventningerne til det kommende år. 

Bestyrelsen kunne fortælle, at man efter en 
uvis periode heldigvis har fået en ny kon-
trakt med Rømø Havn. Ganske vist noget 
dyrere, men dog en fremtid. Glædeligvis, 
idet klubben netop til august kan se frem til 
at fylde 50 år. 

Der er ledige pladser i marinaen, og man 
håber meget på at byde nye sejlere vel-
kommen i sejlklubben 

Vi vil gerne dele vore fine havnefaciliteter, 
flotte klublokale, super klubmiljø og gode 
sejlmuligheder med flere sejlkammerater, 
og tilbyder en prøvesæson 2017 uden beta-
ling af depositum.  

Prisen for liggeplads pr. sæson er 2.000,- 
kr. 

Henvendelse til formand Niels Jonny Vejrup 
på mobil 40451930. 

Vi afholder et Åbent hus / Åben 
bro-arrangement Skærtorsdag 
den 13. april fra kl. 13 til 16 i 
sejlklubben. Kom og lær os at 
kende. 

Rømø Sejlklubs bestyrelse 

  

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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Den 17. december blev skovlegepladsen i 
Kirkeby Plantage indviet.  

En lokal forening er stiftet for at varetage 
driften og udviklingen af legepladsen, der 
er plads til flere, så giv mig endelig et 
præg, hvis du har lyst til at given en hånd.  

Rømøforeningen har givet en flot donation 
til det videre arbejde med legepladsen. 

Midlerne til etableringen kommer fra Miljø- 
og fødevareministerens Naturpakke. Lege-
redskaberne er bygget af indsatte i Fængs-
let i Renbæk. 

Skulle du få lyst til at besøge skovlegeplad-
sen, skal du blot følge skiltene fra den 
nordligste parkeringsplads i Kirkeby Planta-
ge. 

Lokalpolitikker Palle Graversgaard indviede 
den nye skovlegeplads. 

Kontaktperson:  
Anders Hauge Rahbek  
Skovfoged Vadehavet  
Telefon +45 91 32 95 40  
anhra@nst.dk  

Vil du støtte Skovlegepladsen ? 

Hvis du har lyst til at støtte Skovlegeplad-
sen med et beløb, kan du indbetale det på 
kontonummer 9839 8850360546 i  
Skærbæk Sparekasse. 

Rømø Skovlegeplads Støtteforening 

Foreningen findes på facebook 

Indvielse af Rømø Skovlegeplads 

 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 
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Rømøforeningens bestyrelse: 

50 års fødselsdag 
Den 1. oktober 1967 blev 1. før-
ste etape af Rømø Skole indviet 
(nu Rømø Gl. Skole), og der kan 
således holdes 50 års fødselsdag 
den 1. oktober 2017.  

Hvis der er nogen, der vil være 
med til at stable et fødselsdags-
arrangement på benene, så kon-
takt én fra bestyrelsen.  
 

Hvis der ikke er nogle,  
der melder sig, bliver der  

ikke noget 
arrangement 
 

Formand: 
Kim Wittrup 
Stormstræde 15, 6792 Rømø 
Tlf.: 74 75 59 61 
kim.wittrup@skolekom.dk 
 
Næstformand: 
Jan Gravesen 
Sildestræde 25, 6792 Rømø 
Tlf.: 40 75 54 06 
jan.gravesen@mail.dk 
 
Kasserer: 
Conny Rotheisen 
Hattesvej 11, Tvismark, 6792 Rømø 
Tlf.: 74 75 53 19 
crot46@gmail.com  
 
 
 

Sekretær: 
Anne Thomsen 
Søvej 13, 6792 Rømø 
Tlf.: 74 74 51 65 
annethomsen1980@hotmail.com  
 
Bestyrelsesmedlem: 
Chieko Petersen 
Havnebyvej 131, 6792 Rømø 
Tlf.: 22 59 66 61 
chieko.petersen@gmail.com 
 
Suppleanter: 
Aase Hagensen Duhn 
Stormstræde 36, 6792 Rømø 
aadu1@live.dk 
 
Viola Gundesen 
Vestervej 8, 6792 Rømø  
vhkgundesen@bbsyd.dk 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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Rømø Cykler 

Fredag den 10. februar 2017 havde Rømø 
Cykler åbningsreception i deres nye, flotte 
butik i Havneby, og mange mødte op for at 
sige tillykke. 

Der er meget mere plads i den nye butik i 
forhold til den i Kongsmark. Tom og Jaantje 
Maas vil bl.a. bruge de ekstra kvadratmeter 
til at sælge nye kvalitetscykler, også el-
cykler.  

Og kunderne får mulighed for at prøve cyk-
len grundigt inden eventuelt køb. 

Bygningen ejes af Svend Erik Ravn, og 
ovenpå er der 2 ferielejligheder. 

Rømøforeningen ønsker held og lykke med 
den nye butik ! Og god (med)vind - ikke 
mindst på cykelstierne ;-) 

www.romocykler.dk 
www.facebook.com/romocykler  

Egnsspil: "Fjenden er landet" på Rømø 

Til sommer, den 7. - 11. juni, bliver egns-
spillet "Fjenden er landet" opført i klitterne 
bag Hotel Lakolk. Stykket foregår under 2. 
verdenskrig på Rømø.  

Søndag den 5. februar var der informati-
onsmøde for alle, der havde lyst til at være 
med - enten foran eller bagved scenen.  

Der mødte knap 100 mennesker op, men 
der kan godt bruges flere - ikke mindst 
rømmeser - og meget gerne (yngre) mænd 
til bl.a. rollen som tysk soldat.  Der er 
brug for alle ! 

Hvis man ikke fik nået at tilmelde sig den 
5. februar, kan man møde op til den 1. 
øveaften, tirsdag den 28. februar 2017 kl. 
19 på Bredebro Skole. 

Man kan også se nærmere på 
www.hoejttilhimlen.dk 

www.facebook.com/hoejttilhimlen 

Kim Wittrup 

 

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

Lørdag den 10. december 2016 var der re-
ception for akuthjælperne i gymnastiksalen. 
Der var bl.a. taler af Borgmester Henrik 
Frandsen og Formand for det præhospitale 
udvalg i Region Syddanmark, Thyge Niel-
sen. 

På Rømø er der ca. 17 personer, der har 
bestået udvidet førstehjælpskursus, inklu-
siv betjening af hjertestarter.  

Hvis nogen på Rømø ringer 112, bliver de 6 
akuthjælpere, der befinder sig nærmest 
stedet, kontaktet, og de 3, der først melder 
tilbage, rykker ud til stedet og yder første-
hjælp indtil ambulancen kommer. 

Dejligt, at der er nogen, der vil gøre noget 
for andre ! Det giver absolut større tryg-
hed, hvis man bliver alvorligt syg eller 
kommer ud for et alvorligt uheld på Rømø ! 

 

Kim Wittrup  

 

Filmaften i Rømø præstegård  
Tirsdag den 21. marts kl. 19.00 vises filmen 
”En mand der hedder Ove” 

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 over-
holdt 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 æn-
drer hans liv. 

Rømø Menighedsråd 

Kirsten Rasmussen 

 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Se også www.facebook.com/RomoFotos 

Dejlige fotos fotograferet af Rømø Fotos 

 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 
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Som støttemedlem af Rømøforeningen deltager du automatisk i 
lodtrækningen om 2 flasker Rømø vin. 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 Rømøforeningen for kr. 50,- om året for  
enkeltpersoner og kr. 100,- pr. husstand. 
 

Beløbet kan indbetales på vores konto i Andelskassen konto  
5989 1005114 via netbank eller kontant til kassereren. 

Birthe Storm Winther 
Gl. Færgevej 
6792 Rømø 

Niels Diedrichsen 
Sælstræde 18, Havneby 

6792 Rømø 

 

 

   

Fri Sponsor Plads 
 

Ny Form 74 75 54 82 

Rømø Købmanden 74 75 51 13 Andelskassen  87 99 52 10 

Plads til ny Sponsor 

Foto/Logo og Telefonnummer 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Rømø Ungdoms- og Idræts- 

forening  - Rømø U.I.F. 

v/Kent Petersen  

74 75 55 08 

Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen Hjem for Ældre 

v/Ingelise Buch  

74 75 50  44 

Foreningen Venner af  
Rømøs Natur 

v/Svend Tougaard 
75 41 01 35 

Rømø Kunst- og 
kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 
forening  RHF 

v/Sonja Hansen  
41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  

 

RØMØ SEJL KLUB 

   Medlem af    

Kilebryggen 12,1.    
Havneby   6792 Rømø 
Formand Niels Jonny Vejrup  
tlf. 40 45 19 30 
Mail: njvejrup@gmail.com 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
Vestervej 9, 6792 Rømø 

 
E-mail: rlf-a@outlook.dk 

Hjemmeside: 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Facebook: Rømø Lokalhistorisk 
 Forening og arkiv 

 Kontakt os…       Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 
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Havneby Kro   74 75 75 35 

    Enjoy Resorts Rømø   74 75 56 55 

Rømø Turistbureau    74 75 51 30 Rømø Bageri   74 75 52 44 

Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

Dagli’ Brugsen    73 71 07 00 

Hotel Vadehavet   74 75 51 45 

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31 

Rømø Slagteren    29 90 75 16 

Rømø Auto Service 74 75 53 28  


