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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.rømø6792.dk / www.romo6792.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 

Godt nytår! 

Dette års første Set og Sket kommer i år en     

måneds tid før end de tidligere år, fordi vi her i 

2018 vil prøve at udkomme hver 2. måned - mod 

før hver 3. måned. Så kan vi være lidt mere      

aktuelle. 

Tirsdag den 23. januar var der borgermøde på    

Rømø, indbudt af Tønder Kommune, og et af 

punkterne var, hvordan vi kan skabe øget         

bosætning på Rømø. 

Et særdeles spændende og relevant emne, og hvor 

fokus ikke som på tidligere borgermøder risikerer 

at drukne i diverse andre problemstillinger!  

Mens dette skrives, er mødet endnu ikke afholdt, 

så der kan her ikke  berettes, hvad der blev snak-

ket om - og for øvrigt håber vi da, at rigtig mange 

deltog i mødet, og selv har hørt det - og eventuelt 

også selv bidraget. Men vi kan da i Rømøforenin-

gen kun være enige i, at der er behov for frem-

gang her på Rømø:  

Befolkningstallet - ikke mindst blandt de yngre           

generationer er lavt, og det er sikkert noget af det, 

der blev snakket om på borgermødet. Og her er 

der ligesom 2 sider: man skal gerne gøre det at-

traktivt både at bo på Rømø og at få arbejde på 

Rømø.  

Mht. det første er en del af det at have et godt 

sted at bo, der også er til at betale, og nogle for-

nuftige fritidstilbud. Og da har vi da mange  akti-

viteter i vores foreninger, men pga. det lave bør-

netal og fordi børnene ønsker at dyrke fritidsinte-

resser sammen med deres klassekammerater i 

Skærbæk, er der ikke så mange tilbud til dem på 

Rømø. Heldigvis er der spejder samt ungdoms-

klub for 5. klasse og op - og hurra for det!  

Men ellers skal børnene og de unge mennesker til 

Skærbæk, og da er vi i Rømøforeningen blevet 

gjort opmærksom på, at der mangler en busaf-

gang fra Skærbæk til Rømø ved 18-tiden!  

I en gammel køreplan kan jeg se, at der da var en 

sådan afgang for et års tid siden, men uvist af 

hvilken grund er den afgang blevet fjernet!  

Vi vil arbejde på at få den tilbage, men det vil      

muligvis tidligst ske ifm. ny køreplan til juni. 

Men fremover vil vi i Rømøforeningen bede om 

at blive taget med på råd, når kommunen skal  

lave nye køreplaner!                                                        

Arbejdspladser: Der er vel næppe nogen, der vil 

sige, at der er super meget gang i den på havnen!  

Kommunen arbejder for tiden med forslag om at 

lave heliporten på den nye mole, og så lade      

helikopterne flyve ud til havvindmølleparkerne 

enten syd om Rømø eller lidt nord på og så ind 

over Rømø omkring Borrebjerg.  

Men der er  endnu diverse ting, der skal undersø-

ges og i høring, og det er der nok ikke en afkla-

ring på før til juli - så lige nu er det lidt svært, 

hvad man skal mene. Men ellers kan man jo hå-

be, at nye virksomheder vil slå sig ned og at de 

Kontakt os…                         Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Som støttemedlem af Rømøforeningen 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 per-
sonligt til vinderne. 
 
Man kan blive støttemedlem i Rømøforeningen 
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:  
 
Inger & Børge Hansen 
Thadesvej 1, 6792 Rømø 
 
Metha & Ole Olesen 
Strømmen 6, Kongmark, 6792 Rømø 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

forskellige virksomheder på Rømø har succes og 

har brug for yderligere helårs arbejdskraft.  

Herunder at der kommer mere helårsturisme med 

helårsarbejdspladser. Og her er vi overbeviste 

om, at bl.a. en endnu bedre promovering af Nati-

onalpark Vadehavet og optagelsen på Unescos 

Verdensnaturarvsliste vil kunne hjælpe med til 

det! 

Kim Wittrup 

f. Rømøforeningen 

I dette blad er indlagt: 

* Indbydelse til Rømø Awten                                                                       

* Opfordring til at blive støttemedlem i  Rømø-

foreningen (annoncesponsorer kontaktes i marts)  

På forhånd tak! 

 

Juletræsfest i december 

Søndag den 3. december holdt Rømø U.I.F. jule-

træsfest i gymnastiksalen. Leif Band (minus 

Leif) spillede til, og julemanden kom på besøg. 

Cecilie, Killa, Celine og Felix fra Ungdomsklub-

ben assisteret af Victor hjalp til før, under og ef-

ter:  

Tak for det ! Alt i alt var vi vel ca. 40 børn og  

40 voksne, der havde en hyggelig juletræsfest.  

Tak for opbakning - vi prøver nok igen til        

december ;-) 

 

Filmaften i præstegården mandag  

19. marts kl. 19.00 

Denne aften vises fil-

men ”Boyhood”, der 

er én af de seneste års 

bedste film  - kærlig, 

sjov, klog og fuld af 

varme og medmenne-

skelighed. 

Vi følger drengen 

Mason og hans fami-

lie, fra han er 6 år, til 

han er 18 år. 

Filmen er optaget 

over 12 år og benytter 

de samme skuespillere, der i reel tid bliver 12 år 

ældre. 

Omdeling af ugeaviser 

Desværre bliver Digeposten og Skærbæk Avis 

ikke mere omdelt af postvæsenet på Rømø, men 

kan hentes forskellige steder på Rømø.  

Det er da helt klart en forringelse! Rømøforenin-

gen har kontaktet Tønder kommune, som bruger 

Digeposten til at informere sine borgere for at 

spørge, hvordan de vil forholde sig til det? 

Som en midlertidig  løsning leverer  bladhuset 

ugeaviserne til elleve forskellige  adresser på  

Rømø, hvor de kan hentes.  

De elleve steder er: 

• Novasol, Søvej 2 

• Rømø Autoservice, Vestervej 

• Dancenter, Vesterhavsvej 17 

• Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201 

• Den Gamle Købmandsgård, Havnebyvej 211 

• Bents Bageri, Havnebyvej 214 

• Rømø Sild Linien, Kilebryggen 1 

• Dagli’ Brugsen, Havnevej 2 

• Feriepartner Rømø (tidligere turistkontor) 

• Feriecenter Rim, Havneby 

• Enjoy Resorts, Havneby 

Derudover vil kommunens annoncering i         

Digeposten fremover blive lagt ud på            

kommunens hjemmeside www.toender.dk. 

http://www.toender.dk
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Partnerskab med Nationalpark Vadehavet 

Rømøforeningen blev i  

oktober 2017 Nationalpark 

Partner efter gennemførelse 

af et obligatorisk introkur-

sus. 

Alle fra de fire Vadehavs 

kommuner der skaber ind-

hold i Nationalparken eller 

hvor Nationalparken kan   

bidrage med fagligt indhold 

kan blive Nationalpark-Partner. 

Som Nationalpark-Partner forventes det at  

Rømøforeningen: 

• deltager i partnerdage. Næste partnerdag er  

27. februar 2018.  

• har vilje til at forbedre gæsternes indtryk af  

Nationalparken. 

• vil synliggøre, formidle og omtale National-

parken. 

• overholder gældende regler og lovgivning. 

• omtaler Nationalparken på vor hjemmeside. 

• medvirker til at der tages hensyn til National-

park Vadehavets natur og kulturhistoriske   

værdier. 

Rømøforeningen får: 

• en månedlig markedsføringspakke. 

• velkomstpakke med emaljeskilt, flag, trygsager 

og klistermærker. 

• mulighed for tilskud til fejring af Nationalpark-

dagen. 

• orientering om tilskudspuljer samt adgang til 

kurser/deltagelse i projekter. 

• levering af trygsager en gang årligt. 

Det er gratis at være Nationalparkpartner. 

Partnerskabsperioden er 2 år. 

Jan Gravesen  

Rømøforeningen 

 

Ny Nationalpark plan for 2019 - 2025 

Den første Nationalpark plan for 2013-2018 er 

ved at udløbe og en ny skal udarbejdes. 

Arbejdet med den nye plan er igangsat og du har 

nu mulighed for at få indflydelse på den. 

Gå ind på hjemmeside Nationalpark Vadehavet 

under debatoplæg og se hvordan du får            

indflydelse. 

www.nationalparkvadehavet.dk 

 

 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Generalforsamling i Rømø  

Lokalhistorisk Forening 

Rømø Lokalhistorisk for-

ening afholder den årlige 

generalforsamling i slut-

ningen af marts måned. Se 

nærmere på foreningens 

hjemmeside www.roemoelokalarkiv.dk 

http://www.nationalparkvadehavet.dk
http://www.roemoelokalarkiv.dk
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Papir- og båndfletning med Chieko 

Torsdag den 11. januar blev der blev målt og 

klippet, flettet og snakket i "Æ Fristej" på Rømø 

skole, da 8 piger gik i gang med at flette  tasker, 

kurve m.m. til en hyggelig aften med Chieko.  

 

Infoskærme på Rømø 

Rømøforeningen vil omkring 1. februar opsætte  

to infoskærme:  

1) En der kan ses fra skolegården på  

Medborgerhuset "Rømø Skole" samt  

2) En ved Rømø Autoservice, og som kan ses 

udefra. 

Infoskærmene er hovedsageligt informationstav-

ler om frivillige foreninger og deres aktiviteter. 

Alle frivillige foreninger, som er relateret til  

Rømø, kan sende informationer om deres  

forenings eksistens, og kan bruge skærmene  

til at offentliggøre deres arrangementer m.m.                                                                                

De vil blive opdateret efter behov.  

Input sendes til Chieko Petersen på  

chieko.petersen@gmail.com 

Rømø Awten 

Igen i år har vi Rømø Awten, lørdag den  

10. marts i Medborgerhuset "Rømø Skole".  

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til en hyg-

gelig aften ! Se det indlagte program.   

Arrangører: Menighedsrådet, Ringriderforenin-

gen, Rømøforeningen, Rømø Kunst og Kulturfor-

ening, Rømø Sejlklub og Rømø U.I.F. 

 

 

Rømøforeningens generalforsamling 

...bliver afholdt ons-

dag den 7. februar  

kl. 19 i "Æ Fristej"  

i Medborgerhuset 

"Rømø Skole".    

Dagsorden iflg. vedtægterne.  

Kom og hør, hvad vi har beskæftiget os med i 

2017, og kom gerne med nye  idéer!  

Hovedformålet er som altid:   

"Hvordan kan vi gøre Rømø til et  

endnu bedre sted at bo?" 

Efter generalforsamlingen vil biolog John Frikke, 

der er ansat på Vadehavssekretariatet, fortælle 

om: "Nationalpark Vadehavet - set fra Rømø".               

Hvad laver de på Vadehavssekretariatet på Tøn-

nisgård? 

 

mailto:chieko.petersen@gmail.com
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Ølsmagning med  

Rømø Husholdningsforening 

Vi glæder os til at byde velkommen til vores  

årlige ølsmagning den 8. februar kl. 19.00 i  

”æ Fristej” på Rømø Skole.  

Vi serverer smagsprøver fra det lokale brygger-

laug, som i år har brygget 6 forskellige øl.  

Der er lækkert ta’ selv bord med brød, pølse og 

ost. Pris 100 kr.  

Husk tilmelding senest den 1. februar til  

Marina tlf. 24 64 01 49  eller  

Sonja tlf. 41 40 55 84. 

Aase Duhn 

Generalforsamling i  

Rømø Husholdningsforening 

RHF afholder generalforsamling i ”æ Fristej” på 

Rømø skole torsdag den 1. marts kl. 19.00. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være forman-

den i hænde senest 14 dage før generalforsamlin-

gens afholdelse. 

Foreningen er vært ved en kop kaffe med brød. 

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved  

Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland 

om ”De hollandske fliser og deres vej til de vest-

slesviske vægge”. 

Vi håber, at der kommer mange for at høre om det 

spændende emne. 

Aase Duhn 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Hygge ved sidste års arrangement 

 

 

 

VELKOMMEN 
til nye tilflyttere og nyfødte  

Rømøforeningen 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 !  

Rømøforeningen har også besluttet, 
at nybagte forældre får en velkom-
men-til-verden-buket. Så også her: 

Giv os lige et praj, tak.  

Kim Wittrup, Rømøforeningen  
Tlf. 29468641 

e-mail kimwittrup@hotmail.com 

mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2018 

Februar 

Hver tirsdag 14.00 - 16.00 Udstillingen ’’Konfirmander på Rømø 1901-2017’’ 

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Tor 01.02    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00/19.00-22.00 Almindelig hygge  

     Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  

Man. 05.02 kl. 19.00  Rømø Spejderhyttes generalforsamling  

     Rømø Spejderhytte, Havnebyvej 114B, 6792 Rømø 

Ons. 07.02 kl. 19.00  Rømøforeningens generalforsamling  

     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  

Tor 08.02    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Almindelig hygge  

19.00 - 22.00   Ølsmagning med lækkert mad og hjemmebryg   

     Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  

Tor 15.02    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00/19.00-22.00 Almindelig hygge  

     Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  

Ons. 21.02    Pers Awten - ved dæmningen. Kom og deltag i den gamle  

     tradition med at vinke farvel ved bålet. 

Tor 22.02    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Almindelig hygge  

19.00 - 22.00   Dans for sjov til god musik  

     Rømø Skole, Engvej 5, Havneby 

Tir 27.02    Partnerdag for Nationalparkpartnerne 

 

Marts  
Hver tirsdag 14.00 - 16.00 Udstillingen ’’Konfirmander på Rømø 1901-2017’’ 

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Ultimo marts    Rømø Lokalhistorisk Forenings generalforsamling 

     Se hjemmesiden www.roemoelokalarkiv.dk for info 

Tor 01.03    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Almindelig hygge  

19.00 - 22.00   Rømø Husholdningsforenings Generalforsamling  

     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  

Ons. 07.03 kl. 19.00  Modeopvisning m/RHF hos By Vicky på Lakolk 

     Kom og se den nye forårsmode. Under opvisningen serveres der 
     vin og chips. Bagefter er der kaffe og hjemmebagt kage.   

Tor 08.03    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00/19.00-22.00 Almindelig hygge  

     Rømø Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 

Lør. 10.03    Deadline til Set & Sket nr. 2 april-maj 2018  
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Lør. 10.03 kl. 18.30  Rømø Awten med fællesspisning og let underholdning.  

     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Havneby 

Tor 15.03    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Almindelig hygge  

19.00 - 22.00   Gamle Rømø billeder ved Kaj Blenner  

     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  

http://www.roemoelokalarkiv.dk
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 Aktivitetskalender 
2018 

Tor 15.03 Kl. 19.30  Rømø Vadehavsspejder Generalforsamling 

     Rømø Spejderhytte, Havnebyvej 114B, Kongsmark 

Man 19.03 Kl. 19.00  Filmaften i præstegården 

     Denne aften vises filmen ’’Boyhood’’ 

     Havnebyvej 154, Rømø Kirkeby 

Tor 22.03    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Almindelig hygge og afslutning for vinteren.  

19.00 - 22.00   Fælles afslutning  

     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  

Tor 29.03 kl. 15.00  Rømøspejlinger  

     Åbning af udstilling hos Klaas Puul på Rømø Havn  

     med mange udstillere 

Fre 30.03 kl. 11.00—17.00 Rømøspejlinger  

     Hos Klaas Puul på Rømø Havn 

Lør 31.03 kl. 11.00—17.00 Rømøspejlinger  

     Hos Klaas Puul på Rømø Havn 

 

April 
Hver tirsdag 14.00 - 16.00 Udstillingen ’’Konfirmander på Rømø 1901-2017’’ 

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Søn 01.04 kl. 11.00—17.00 Rømøspejlinger  

     Hos Klaas Puul på Rømø Havn 

 

Maj 
Hver tirsdag 14.00 - 16.00 Udstillingen ’’Konfirmander på Rømø 1901-2017’’ 

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Tor. 10.05    Deadline til Set & Sket nr. 3 juni-juli 2018  
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Juni 
Hver tirsdag 14.00 - 16.00 Udstillingen ’’Konfirmander på Rømø 1901-2017’’ 

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Man. 04.06   kl. 18.30  Tur til Vibegaard i Gasse m/RHF  Rundvisning og præsentation 
     af varer og mulighed for at købe (nærmere info følger)  

Lør. 30.06    Rømø Musik Festival  

 

Juli 
Hver tirsdag 14.00 - 16.00 Udstillingen ’’Konfirmander på Rømø 1901-2017’’ 

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Tir. 10.07    Deadline til Set & Sket nr. 4 august-september 2018  
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Med forbehold for ændringer 

 
En opdateret aktivitetsplan - også længere ud i fremtiden - kan ses på: 

www.romo6792.dk og www.facebook.com/romo6792.dk 

 

 

 

 

 

http://www.roemoe.infoland.dk
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Ny restaurant åbner  

hos Enjoy Resorts på Rømø 

27-årige Rasmus Lodahl har de seneste 8 år stået 

for kulinariske oplevelser i det sønderjyske hos 

Schackenborg Slotskro, hvor han senest har været 

ansat som souschef.  

Nu får han hos Enjoy Resorts på Rømø muligheden 

for at sætte sit helt eget præg. 

”For os har det været vigtigt at finde en person med 

en solid baggrund. Både inden for branchen men 

også én der har tilknytning til området, og som vil 

satse på at opbygge sit navn lokalt”, udtaler kon-

cerndirektør Martin Iversen. 

Restauranten, der er beliggende på Enjoy Resorts i 

Havneby på Rømø, har tidligere været drevet af En-

joy Resorts selv, men det seneste år har Restaurant 

Le Gourmand haft forpagtningen. 

Alle indgåede fremtidige reservationer og aftaler 

om fester og konferencer overtages derfor af Ras-

mus Lodahl. 

Resortet blev opført i 2007 og indeholder foruden 

200 luksusboliger, en golf links-bane, wellness med 

pool-område, samt en restaurant og bowling.  

Resortet er beliggende på Rømøs sydkyst direkte 

ud til havet. Oprindeligt var restauranten alene for 

resortets gæster, men det er for længst ændret. 

Med Rasmus i spidsen for den nye restaurant, vil 

udbuddet være lokal kvalitetsmad til en overkom-

melig pris. 

Udover selve restauranten, kommer Rasmus også 

til at drive Rømøs eneste bowlingcenter. Det top-

moderne bowlingcenter med 8 baner er beliggende 

i resortets kælder med tilhørende bar og lounge. 

Selve restauranten slog dørene op fredag den  

5. januar 2018, og da Rasmus ønsker at sætte sit 

personlige præg på restauranten, så skulle han bru-

ge et par uger til at komme i mål - inden  åbningsre-

ceptionen blev af holdt i slutningen af januar må-

ned.  

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Info i Dagli' Brugsen 

Dagli' Brugsen har lovet, at der 

kommer en opslagstavle op i butik-

ken, lidt til højre for udgangen - lige 

ved siden af infoskærmen, som 

man i øvrigt også kan få lagt arran-

gementer ind på. 
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Kun jeres fantasi sætter grænser 

Naturcenter Tønnisgård har i løbet af vinteren få-

et opført en grillhytte med et stort ildsted.  

Ildstedet er muret som en grillplatform med en 

god arbejdshøjde. Under grillen gemmer der sig 

en stor muret gammeldags bageovn, der er en rø-

geovn, et brændekomfur med to kogeplader og en 

lille rake-tovn til eks. skælkalksbrænding.  

Ovnene er muret i ildfast ler og ildfaste chamotte-

sten, ydersiderne er muret i hollandske sten der 

minder om egnens gamle sten, og mørtlen er en 

ren kalkmørtel.  

Grillhytten er blevet til med hjælp fra fondsmid-

ler fra Friluftsrådet og Nationalpark Vadehavet, 

samt en egenfinansiering.  

I løbet af foråret kommer der læskærme, befæ-

stelse, borde og bænke.  

Grillhytten skal naturligvis bruges af Naturcenter 

Tønnisgård til diverse arrangementer, men er og-

så til rådighed for og må bruges af lokale. Vi hå-

ber, at I vil bruge den, nyde den og passe på den. 

Ildstedet lægger op til, at kun fantasien er den be-

grænsende faktor. Her kan man bage, brase, ste-

ge, koge, men også brænde kalk, lave lerperler, 

ryge en fisk eller måske essesmede.  

Vi glæder os til at se jer!! 

Naturcenter Tønnisgård  

Formand: Kim Wittrup 
Stormstræde 15  
Tlf.: 74 75 59 61 
Mail: kimwittrup@hotmail.com  

Næstformand: Jan Gravesen 
Sildestræde 25  
Tlf.: 40 75 54 06 
Mail: jan.gravesen@mail.dk 

Kasserer: Conny Rotheisen 
Hattesvej 11, Tvismark  
Tlf.: 74 75 53 19 
Mail: crot46@gmail.com  
Sekretær: Anne Thomsen 
Søvej 13 
Tlf.: 74 74 51 65 
Mail: annethomsen1980@hotmail.com  

 

Bestyrelsesmedlem: Chieko Petersen 
Havnebyvej 131  
Tlf.: 22 59 66 61 
Mail: chieko.petersen@gmail.com 

Suppleant: Aase Hagensen Duhn 
Stormstræde 36 
Mail: aadu1@live.dk 

Suppleant: Viola Gundesen 
Vestervej 8 
Mail: vhkgundesen@bbsyd.dk 
 
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer eller 
brug for vores bistand  
 
Ønsker du at blive støttemedlem - se mere på 
side 3. 

Rømøforeningens bestyrelse: 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Unge filmtalenter på Rømø i Påsken 

Som nogle måske har opdaget inde på facebook-

gruppen for Rømø-beboere, så kommer der i på-

sken et hold af unge filmtalenter til Rømø for at 

optage deres ambitiøse kortfilm, der går under 

arbejdstitlen ’Bølger’.  

I hovedrollen er Charlotte Munck, den kendte 

skuespillerinde fra ’Anna Pihl’ og ’Rita’ og i bi-

rollerne ses blandt andre Ulla Henningsen, der 

spillede Iben i ’Matador’ og Oscar Dyekjær Gie-

se, der senest spillede en stor rolle i den anmel-

derroste film, ’Fantasten’.  

Filmen er skrevet og instrueret af Thomas Elley 

og produceret af Ann-sofie Grøndal, der begge 

bor og studerer film i Aarhus.  

De har fået økonomisk hjælp fra Aarhus Film-

værksted, Middelfart Sparekasse, Blockbuster og 

Danske Filminstruktører – men den største støtte 

har de fået fra Kulturregion Vadehavet, der har 

støttet projektet med 20.000 kroner. De penge 

går til et lille honorar til de professionelle skue-

spillere samt leje af filmudstyr og kost, logi, 

transport & forplejning til filmholdet under opta-

gelserne.  

”Vi er simpelthen så glade for støtten, vi har fået 

fra Kulturregion Vadehavet. Det bekræfter bare, 

at det var den rigtige beslutning at rykke filmpro-

jektet væk fra de store byer og ud til de mere 

oversete regioner”, siger instruktør Thomas El-

ley.  

 

 

”Jeg er tosset med Rømø. Jeg har lavet en masse 

research, og det er især de stærke naturkræfter og 

det lave indbyggerantal, der fascinerer mig. Og 

så selvfølgelig den stolte hvalfangertradition! 

Det er meget spændende, det hele.”  

Filmen er en kærlighedshistorie, og den foregår 

på forskellige steder på øen som kirken, skolen, 

Kvik Spar og stranden – men det meste af filmen 

foregår på en Rømøgård i Kongsmark, som hol-

det har fået lov at filme i. Alle på filmholdet ar-

bejder frivilligt, da budgettet er stramt – derfor 

søger de også hjælp fra de lokale.  

”Vi skal ud og tigge alle forretninger og virk-

somheder om sponsorater, rabatter og tilskud til 

alt, hvad vi kan. Det kan være alt fra et måltid 

mad til filmholdet til en busbillet mellem Køben-

havn og Esbjerg. Sådan er vilkårene på de her 

lavbudgetfilm.”  

Der er også mulighed for at få en statistrolle i fil-

men, siger instruktør Thomas Elley. ”Vi skal 

bruge en del statister i filmen, og vi ville elske at 

have autentiske rømøsere i alle aldre med i bag-

grunden. Der er ingen replikker, men der er sjove 

dage på et rigtigt filmset i godt selskab og med 

forplejning.”  

Er man interesseret i at få en statistrolle, eller har 

man lyst til at sponsorere eller give rabat på no-

get, der kan hjælpe filmholdet, så hører de gerne 

fra jer. De kan kontaktes på mail  

thomas.elley@live.dk eller på tlf.  +4523700081. 

De kvitterer med en stor tak og en plads i rulle-

teksterne.  

Rømø Vadehavsspejdernes 

Generalforsamling     

Rømø Vadehavsspejderne 

afholder den årlige general-

forsamling den 15. marts 

2018 kl. 19:30 i Rømø  

Spejderhytte. 

Dagsorden iht. vedtægterne 

Grupperådet 

Rømøspejlinger  

Årets udstilling i påsken på havnen hos Klaas 

Puul. 

Blandt mange udstillere, vil 

der være en mindeudstilling 

for Günther Eckholdt. 

Fernisering den 29. marts  

kl. 15.00. Alle er velkommen 
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 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Bådelaug for RRB 88 
Kontaktperson: Erik Hansen 
Mail: e.hansen@ez-p.com 

Dansk Røde Kors Rømø-Skærbæk 
Kontakt: Røde Kors-butikken Rømø 
Tlf. 24477828 

Hjem for ældre  
Kontaktperson: Ingelise Buch 
Tlf. 74755044 

Rømøforeningen 
www.romo6792.dk  
Kontaktperson: Kim Wittrup 
Tlf. 29468641 
Mail: kimwittrup@hotmail.com 

Rømøspejderne 
Kontaktperson: Anne Thomsen 
Mail: annethomsen1980@hotmail.com 

Rømø Frivillige Brandværn 
Kontaktperson: Jakob Wanting Rasmussen 
Mail: rfb@wanting.dk 

Rømø Gastronomisk Klub 
Kontaktperson: Kent Petersen 
Mail: ktp@mail-online.dk 

Rømø Golfklub 
www.romo-golfklub.dk  
Kontaktperson: Jens Jørgen Schmidt 
Tlf. 24253901 

Rømø Husholdningsforening 
www.romohusholdningsforening.dk 
Kontaktperson: Sonja Hansen 
Mail: bentsonja.hansen@gmail.com 

Rømø Jagtforening 
Kontaktperson: Carsten Knudsen 
Tlf. 28596610 

Rømø Kajakklub 
Kontaktperson: Keld Paulsen 
Mail: kbpaulsen@hotmail.com 

Rømø Kunst og Kulturforening 
www.rokuku.dk 
Kontaktperson: Jacques Thierry 
Mail: thierry@bbsyd.dk 

 

 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
www.roemoelokalarkiv.dk  
Kontaktperson: Mary-Anna Wraae Larsen 
Mail: mary-anna@ez-p.com 

Rømø Lokalmuseum 
Kontaktperson: Flemming Thrane 
Mail: kromose@mail.dk 

Rømø Menighedsråd 
www.sogn.dk/roemoe 
Kontaktperson: Viggo S. Christensen 
Mail: viggoc1212@gmail.com 

Rømø Musik 
Kontaktperson: Kim Wittrup 
Tlf. 29468641 
Mail: kimwittrup@hotmail.com 

Rømø Ride- og Hesteforening 
Kontaktperson: Angelika Flachmann 
Tlf. 51265541 

Rømø Ringriderforening 
Kontaktperson: Lars Hansen 
Mail: romodrengen1@hotmail.com 

Rømø Strandsejlerklub 
www.strandsejler.dk  

Rømø Ungdomsklub 
Kontaktperson: Tobias Hansen 
Tlf. 27826553 

Rømø Ungdoms- og Idrætsforening 
Kontaktperson: Kent Petersen 
Mail: ktp@mail-online.dk 

Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads 
Kontaktperson: Tanja Rahbek 
Mail: tonnisgard@gmail.com 

Sønderjysk Filteforening 
Kontaktperson: Chieko.Petersen 
Mail: chieko.petersen@gmail.com 

Venner af Rømøs Natur 
Kontaktperson: Bente Krog 
Mail: bentekrog@icloud.com 
 
Hjemmeside for Rømø: www.romo6792.dk  
Facebookside: facebook.com/romo6792 
Facebookgruppe: "Rømø"  
 

Foreninger på Rømø (opdateret 14. januar 2018) 

http://www.romo6792.dk
http://www.romo-golfklub.dk
http://www.romohusholdningsforening.dk/
http://www.rokuku.dk
http://www.roemoelokalarkiv.dk
http://www.sogn.dk/roemoe
http://www.strandsejler.dk
http://www.romo6792.dk
http://www.facebook.com/romo6792
https://www.facebook.com/groups/16436380478/about/
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Fri Sponsor Plads 

 

Ny Form 74 75 54 82 

Rømø Købmanden 74 75 51 13 Andelskassen  87 99 52 10 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 

Feriecenter Rim Rømø 74 75 57 58 Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 

Denne plads kan blive din :) Denne plads kan blive din :) 

Bliv sponsor - og støt Rømøforeningens arbejde 
Vi kan sige velkommen til to nye sponsorer: Klaas Puul Danmark A/S og Feriecenter Rim Rømø. 
Ønsker din virksomhed at blive sponsor ? Så kontakt vores kasserer: Conny Rotheisen,  
Hattesvej 11, Tvismark, Tlf.: 74 75 53 19, crot46@gmail.com for nærmere aftale (eller se side 2) 
Tak til alle sponsorer, som støtter Rømøforeningens arbejde. 
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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  

 

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 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  
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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  


