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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000/pr. år.   

og frivillige foreninger for kr. 500/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... 

Rømø Cykler 22 34 13 85 

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 

Forsidefoto: Blå flag opsat på Rømø  

By Vicky - Women all ages 88 93 51 52 

Plads til ny Sponsor 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

Siden sidst...   

Firmaet KLS, der jo havde planer om store 
projekter på havnen, er begæret konkurs, 
og samtidigt fremsættes der beskyldninger 
mellem KLS, Rømø Havn og Tønder Kommu-
ne: Det er under alle omstændigheder en  
ulykkelig situation for alle parter - og for  
Rømø. 
 
Onsdag den 24. februar havde vi generalfor-
samling i Rømøforeningen. Herefter fortalte 
borgmester Laurids Rudebeck lidt nyt fra 
Tønder Kommune. Der var selvfølgelig mu-
lighed for at komme med spørgsmål og 
kommentarer. En god aften, men skuffende, 
at der udover bestyrelsen kun mødte 10-12 
personer op!  
 
Rømøforeningen har siden sidst være tov-
holder for Pers Awten og Rømø Awten:  
 
 Pers Awten samlede ca. 30 deltagere ved 
bålet for at mindes de mange mænd, der 
for 2-300 år siden - på denne dag - tog på 
sæl- og hvalfangst på Ishavet for først at 
vende tilbage om efteråret. På denne aften 
siger man også farvel til vinteren, og god-
dag til foråret. En hyggelig og stemnings-
fuld aften, med plads til mange flere!  

 
 Rømø Awten var igen i år en hyggelig af-
ten, men som de forrige år var der desvær-
re kun ca. 70 deltagere, så det er jo des-
værre ikke bare et tilfælde. Jeg synes, det 
er skuffende - og uforståeligt - når andre 
små lokalsamfund som vores kan samle ca. 
200 deltagere til lignende arrangementer! 
Overskuddet fra 
Rømø Awten går som de forrige år til at 
forbedre foreningernes dejlige lokaler på 
Rømø (gl) Skole, og det lave deltagertal 
påvirker selvfølgelig også overskuddet.  
Men tak til dem, der var med, og til Helle, 
Havneby Kro, som udover dejlig mad også 
skar ca. 600 kr. af prisen, så overskuddet 
blev det større! 

 
Lyskryds: Når man fra/til Rømø kommer til 
lyskrydset lige over dæmningen på fast-
landssiden, kan der ske noget ret irriteren-
de: Hvis der kommer en bil fra Ballum, der 
skal dreje til højre mod Hjemsted, skifter 
lyssignalet på Rømøvej - til ingen verdens 
nytte - til rødt. Jeg har henvendt mig til 
kommunen, der vil prøve at se på det.  
Nu, hvor vi er ved lyskryds, er der planer 
om at få lavet lyskrydset i Nr. Tvismark til 
en rundkørsel. Der er afsat 500.000 kr. til 

forundersøgelser i år, og så er det ellers pla-
nen, at arbejdet skal laves i 2017, forme-
delst 5 mio. kr. 
 
Affaldsspande: Tønder Forsyning havde 
sendt breve ud til postkasserne i Kongsmark
- området, Østerhede og Sønderstrand. Her 
stod, at det var planen, at folks affaldsspan-
de skulle fjernes, og i stedet skulle der etab-
leres nogle affaldsøer/containere, hvor folk 
skulle aflevere deres affald. Problemet var 
dog, at brevene var adresseret til ”sommer- 
husejere” og husene var ”sommerhuse”, så 
alle de fastboende - især i Kongsmark - tro-
ede jo ikke, at det gjaldt dem - og læste ik-
ke brevet nærmere - og fik derfor ikke pro-
testeret. Men da så Tønder Forsyning ind-
kaldte til møde om, hvor affaldsøerne skulle 
stå, gik sandheden op for folk, og til det på-
gældende møde fik vi forklaret, at vi følte os 
dårligt informeret, og at det heller ikke var 
rimeligt, at fastboende - ung som gammel - 
året rundt - skulle gå over en halv kilometer 
- hver vej - for at komme af med deres hus-
holdningsaffald. Enden på det blev da også, 
at det meste af Kongsmark + nogle matrik-
ler i de 2 andre områder fik lov til at beholde 
deres affaldsspande. (Se evt. nærmere på 
Tonder-forsyning.dk) 
 
I forrige Set og Sket var der indlagt et giro-
kort til indbetaling af støttemedlemsskab af 
Rømøforeningen. Det er der pt. 178, der har 
benyttet sig af (og en del har endda betalt 
lidt ekstra). Det er vi meget glade for - Tak! 
Og der er plads til flere støttemedlemmer!  
 

I løbet af maj får foreninger og erhvervsdri-
vende en kuvert med girokort, hvor vi 
håber, at de (fortsat) vil være annoncespon-
sor. På forhånd tak ! 
 
Alle ønskes en rigtig god sommer! 
 
Med venlig hilsen 
Kim Wittrup 
f. Rømøforeningen 
 
 

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! 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere! 

   

Tønder Sygehus reddet -  
Akutbilen i Skærbæk sparet væk 
 

Region Syddanmark har fremover skullet 

spare 167 mio. kr. på sundhedsområdet, og 

mange spareforslag har været i spil, men 

mandag den 25. april blev det endeligt ved-

taget, hvor der skal spares: 

Tønder Sygehus var jo nævnt i sparekatalo-

get, og der har lokalt især i Tønder Kommu-

ne været ført en brav kamp for at bevare 

sygehuset: Både skadeklinikken og alle de 

ambulante funktioner, som sygehuset også 

indeholder - så man ikke i stedet skal helt til 

sygehuset i Åbenrå: Og dette er jo helt klart 

en fordel for alle i Tønder Kommune (måske 

lige bortset fra de aller østligste egne). Bor-

gerne i Tønder kommune er i sammenligning 

med sammenlignelige kommuner indlagt på 

sygehus færre dage, og dette kunne godt 

skyldes, at man har Tønder Sygehus relativt 

tæt på. Hvis den hypotese holder stik, spa-

rer det Region Syddanmark for ca. 15 mio. 

kr. om året. Og da man regnede med at 

kunne spare 8 mio. kr. om året ved at lukke 

Tønder Sygehus, var der god mening i at 

bevare Tønder Sygehus. Og folk sparer en 

masse kilometer på landevejen! 

Akutbilen i Skærbæk spares væk 

Dette har der ikke været så meget fokus på, 

og det har da også noget forenklet været 

fremstillet, som om at paramedicineren, der 

kørte akutbilen, blot skulle over i ambulan-

cen i stedet for, men så simpelt er det ikke 

helt: På Rømø - og i hele gl. Skærbæk Kom-

mune - bliver vi jo serviceret af Bios, som 

holder til på Søndervang i Skærbæk.  

Jeg har været inde og snakke med et par af 

redderne: Som det er nu, har de 1 ambulan-

ce og 1 akutbil - begge døgnbemandet med 

hhv. 2 og 1 mand m/k. Men i løbet af i år - 

de ved ikke hvornår - forsvinder akutbilen, 

og tilbage er så 1 ambulance.  

Som det er nu ved livstruende tilfælde, ryk-

ker typisk både akutbil og ambulance ud til 

stedet. Akutbilen kan oftest være lidt hurti-

gere fremme og starte behandlingen, indtil 

ambulancen er fremme. Med kun én ambu-

lance i Skærbæk kan der også ske det, at 

den er ude i andet ærinde, og så kan akutbi-

len rykke ud alene, og der kan startes be-

handling, indtil en ambulance fra en anden 

station - Ribe, Toftlund, Løgumkloster eller 

Tønder - når frem; disse 4 steder har de dog 

også kun hvert sted én ambulance!  

Hvis man ser rent geografisk på det, er Rø-

mø jo nok det sted i Tønder Kommune, der 

er dårligst dækket, hvis Skærbæk ikke kan 

levere en ambulance.                                                                                      

Jo flere mennesker på ét sted, desto større 

er risikoen - alt andet lige - jo for, at nogen 

får brug for ambulancehjælp. Hvis man ser 

på Rømø i turistsæsonen - hvor der på en 

god sommerdag kan være op til 100.000 

mennesker - er det jo helt uansvarligt med 

kun én ambulance i Skærbæk! Jeg har dog 

læst i avisen, at flere politikere i Region 

Syddanmark (efterfølgende) er blevet op-

mærksomme på problemet, og ønsker øget 

beredskab i Skærbæk i turisthøjsæsonen. 

/Kim Wittrup 

Sommerhusejere der støtter 

bladet Set & Sket på Rømø. 

Gennem flere år har jeg konstateret, at flere og 

flere sommerhusejere  indbetaler som støtte-

medlem. Det er naturligvis rigtigt dejligt. 

Normalt distribueres Set & Sket 4 gange om 

året til alle fastboende. Desuden lægges bladet 

ud, hvor vi ved at mange mennesker kommer 

dagligt. 

På grund af de mange indbetalinger fra som-

merhusejere, har bestyrelsen besluttet, at disse 

personer også skal have Set & Sket i deres 

postkasse.  

Som kasserer for forenin- 

gen beder jeg sommerhus- 

ejere om både at oplyse  

privat adresse samt  

sommerhus adresse. 
 

 

På forhånd tak -  

og tak for støtten 

 

 
/Conny Rotheisen 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere! 

   

 By Vicky - Women of all ages 

Rømø Lys er blevet opdelt i to forret-

ninger. 
 

Afdelingen med tøj og sko er blevet til 

By Vicky, som videreføres af Vicky 

Baun Olesen, Skærbæk. 
 

Vi har henover vinter og forår bygget om 

og renoveret så butikken fremstår opdate-

ret og ny. By Vicky forsætter med stort set 

uændret varesortiment, og vi står som al-

tid klar til at hjælpe, og vejlede vores dej-

lige og trofaste kunder. Butikken er blevet 

meget mere overskuelig – både for os og 

kunderne. Vi har fået mere plads, butikken 

er nu på 400 m2.  
 

Vores nye slogan: Women of all ages; 

dækker over at vi sælger tøj og sko, 

til kvinder i alle aldre og alle størrel-

ser. 

 

Vi forhandler bl. a. følgende: 
 

 Street One og Cecil 

 Det populære danske mærke Cream  

 Tøj til plus pigen str. 42 – 56, fra Zhenzi 

og Juna Rose.  

 Fritidssko fra Skechers memory foam 

sål, Sko og sandaler fra Tamaris. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Et stort tab 
 

Det var med stor 

sorg, at vi tirsdag 

aften den 10.5. 

blev bekendt 

med, at Tønder 

Kommunes borg-

mester, Laurids 

Rudebeck, alt for 

tidligt var gået bort. 

Rømøforeningen har haft et godt 

samarbejde med Laurids og Tønder 

Kommune, et samarbejde der er 

blevet styrket gennem de sidste år.  
 

Vores tanker går til familien.  
 

/Rømøforeningen 

1960 – 2016 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere! 

   

Blå Flag   på Lakolk- og  

  Sønderstrand 
 

Tønder Kommune har i 2016 fået tildelt 

det Blå Flag på Lakolk Strand og Sønder-

strand på Rømø. Det markeres ved 

nedkørslen ved Lakolk Strand fre-

dag den 3. juni kl. 15.30. 
 

Blå Flag er en international mærkningsord-

ning, der gives til strande og havne, der 

lever op til en række krav om vandkvali-

tet, sikkerhed, service og miljøformidling. 
 

Blå Flag kræver, at stranden skal være ren 

og velholdt. Der skal være redningsudstyr, 

gode toiletforhold, og affaldsfaciliteter. Der 

skal være oplysninger om natur- og miljø-

forhold og badevandet skal være rent. 
 

Blå Flag kampagnens formål er at beskytte 

og værne om hav- og kystmiljøet og at 

oplyse om livet og miljøforhold langs ky-

sten og i havet og dets betydning for men-

nesket. 
 

Blå Flag tildeles af den internationale orga-

nisation Foundation for Environmental 

Education (FEE) og administreres i Dan-

mark af Friluftsrådet.  
 

Det Blå Flag søges og tildeles for et år ad 
gangen. Blå Flag sæsonen er fra 1. juni til 
15. september. 
 
 

Strande: 
 
 Lakolk Strand 
 
 Sønderstrand 
 
 Miljø information 
 

Naturcenter Tønnisgård afholder 5 arran-

gementer for Blå Flag om natur- og miljø-

forhold. Det kan være formidling af Vade-

havet, en rejefisketur eller rundvisning i 

Rømøs bunkere fra 2. Verdenskrig. 
 

Badevandskvalitet og analyser. Vi udtager 

10 vandprøver på Lakolk og Sønderstrand 

på en sæson. De analyseres for bakterier 

og vandtemperaturen bliver målt. Resulta-

terne bliver slået op på informationstav-

len.                                           /Tønder kommune 

Færgegården i Havneby: 
Efter en høflig forespørgsel til Orla Findahl 
om planer for Færgegården, modtog jeg føl-
gende svar: 

”Vi har en nedrivningsaftale på plads i sam-
arbejde med Tønder Kommune – og selve 
nedrivningen vil komme i udbud. 

Bygningsmassen er i så dårlig en stand, at 
løbet er kørt – og der er kun en vej tilbage, 
og det er ned med det hele – også den lille 
bygning I midten som har status af 
”bevaringsværdig bygning” – dog i den la-
veste klasse, hvorfor der er givet grønt lys 
til nedrivning af det hele”. 

Haveanlægget ud til Vestergade vil blive bi-
beholdt – og arealet udlægges i græs, der 
vil blive slået. 

Engang imellem må man se sandheden i øj-
nene – og hvad Færgegården angår, har 
denne haft sin storhedstid – i en tid, hvor 
der var basis for sådanne overnatnings- og 
spisesteder i Havneby på Rømø. 

Grunden vil blive lagt ud som en projekt-
grund, da der ikke foreligger konkrete pla-
ner – måske disse bedre kan opstå, når der 
er lys og luft over arealet”. 

Med venlig hilsen 
Orla Findahl  

 
/Conny Rotheisen 

Maleri af Nordslesvigske Kvinders 

Hvilehjem anno 1959 

- og som det har set ud de sidste 

mange år 

Kig forbi v/Dagmar. Skansen 4 - Havneby 

Ny forretning på Rømø.  

Eget design samt andre tøjmærker.  

Har du drømmen om en speciel kjole? Eller tøj der skal rettes til?  

 

 

 

 

 

 

/Conny Rotheisen 
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Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   crot46@gmail.com 

PÅ TUR I TØNDER - OPDAG 

DIN EGEN KOMMUNE 

Den 5. marts havde jeg den gode oplevelse 

at lege turist i min egen kommune. 

Det var Tønder Kommunes Landdistriktsud-

valg, der inviterede kommunens borgerne på 

busrundtur. 

”Vi vil gerne være med til at vise borgerne i 

Tønder Kommune nye såvel som velkendte 

oplevelser. Vi skal blive bedre til at være go-

de ambassadører for alt det, vores kommu-

ne har at byde på - derfor ser vi denne tur 

som en god måde at øge hinandens kend-

skab til de lokale oplevelsestilbud  og til at 

skabe nye relationer på kryds og tværs i 

kommunen” forklarer formanden for 

landdistriktsudvalget Finn Hansen. 

Det er nu anden gang jeg har oplevet turen. 

Først som medlem af et Lokalråd, anden 

gang som almindelig borger, og jeg må sige, 

at det begge gange har været en oplevelse. 

Turen i år var arrangeret med 300 pladser i 

busser fordelt på 6 forskellige mødesteder - 

efter først-til-mølle-princippet.  

Turen startede kl. 9 og sluttede ved ud-

gangspunktet kl. 17.30. I hver bus var der 

en guide, der fortalte om egnen og sevær-

digheder, vi passerede forbi på turen. På de 

9 stop - som turen var arrangeret med - fik 

vi en fortælling om stedet. 

I prisen indgik også en super god madpakke, 

frugt, drikkevarer og sødt til kaffen (choko-

lade fra Fruens Vilje), så i betragtning af, at 

turen kun kostede en flad halvtredser, må 

man sige, at det var en rigtig god dag. 

Jeg håber, at mange borgere i kommunen vil 

være opmærksom på, hvilken mulighed vi 

har for at lære vores kommune bedre at 

kende, og som Finn Hansen sluttede af med 

at sige, ”Vi håber, at vi næste år kan genta-

ge turen og opdage de sider af kommunen, 

som der i år ikke var plads til” Lige mine 

ord, og med dette siger jeg mange tak for 

en rigtig god tur…  
/Conny Rotheisen  

Fotos fra turen: 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere! 

 
  

Rømøboernes  

Ringriderforening  

 

 

Afholder ringridning i weekenden  

11. og 12. juni fra kl. 12.30 -  

ca. 16.00 på Ringriderpladsen  

Nr. Tvismark 
 

Mødestedet lørdag kl. 09.00  

ved søen i Nr. Tvismark,  

hvorefter kongen hentes. 
 

Ringriderfest efterfølgende lørdag  

den 18. juni kl. 18.30 på Havneby Kro 
 

Børn deltager kun søndag og møder  

sammen med de øvrige ryttere  

på pladsen kl. 11.00  
 

 

DAGLI’ BRUGSEN HOLDER ØJE … 
 

MED HVEM DER FYLDER RUNDT, SKAL 

GIFTES, KONFIRMERES MV. 
 

I forretningen hænges en plakat op med 

navn og anledning, på den person der 

skal fejres.  
 

Her kan kunder påføre navn, beløb og  

ønske om hvad man vil have bragt ud  

på dagen 

 

HUSK - HUSK - HUSK! 
 

Den 5. august kl. 15.00 
 

Sliskens Vovehalse 
 

Bådene mødes foran ølvognen  

ved festteltet kl. 16.00 

 

Gratis tilmelding - så find Byggemand 

Bob frem i jer selv og få bygget en båd ... 
 

Kom og vær med, det er hyyyyleskæg … 
 

Præmier for den hurtigste tid 

Præmie for den mest kreative båd 
 

Regelsæt m.h.t. både samt yderligere in-

fo kommer på www.romohavnefest.dk 
 

Vel mødt landkrabber og søfolk! 
  

Havneby Event-Arrangør af  

Rømø Havnefest 

Rømø Fotos - hvad er det? 
Der er sikkert en del, der er på Face-

book, der nyder de dejlige fotos fra Rø-

mø, som Henning, næsten hver dag læg-

ger ud. Man kan dog også godt se bille-

derne uden at være på Facebook - man 

skal bare på internettet gå ind på:  
 

 www.facebook.com/RomoFotos 
 

/Kim Wittrup 

 

 

 

har valgt ”Årets rengørings dag”  

i Æ Fristej. 
 

Det bliver onsdag den  

14. september fra kl. 16.00  
 

                            med lidt at spise og drikke  

                             efter godt udført arbejde 

 

                         Med venlig hilsen 

                        Arbejdsgruppen 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

 

 
 

 

 

Ved Rømø Spejderhytte 

Torsdag den 23. juni 2016 
 

kl. 17.30:  Pladsen åbner 
 

Kl. 18.00: Boderne åbner 

Kl. 20.00: Båltale ved Sognepræst  

                 Gertrud Yde Iversen 
 

På pladsen kan købes:  

Pølser 

øl/vand 

kaffe/te  

is   

Snobrød                                               

Vel mødt - vi hygger til sidste gnist! 

 Rømø Ungdoms og Idrætsforening 

  

Rømø Spejderhytte 

RØMØ SEJL KLUB AFHOLDER 

SANKT - HANS - BÅL   
(På havnen: Kilebryggen 12) 

 

TORSDAG DEN 23.06.16 KL 19.00 

Pølser, øl og vand kan købes. Bålet tændes kl. 21.00 

Båltale ved  

Byrådsmedlem 

 Susanne Linnet 
 
 

ALLE ER VELKOMNE. 

        Arrangør: Rømø Sejl Klub 
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Maj Måned: 
 

Onsdag den 25.5. kl. 19.  Forårskoncert i kirken hvor Rømø Kirkes Fyraftens 
      kor vil synge nye og gamle salmer og sange, bl.a. et  
      Potpourri over Carl Nielsen sange med kirkens orga 
      nist Anna Kaspersen ved orglet. Fri entré.       

Juni måned: 

 

Torsdag den 2.6. kl. 18.30  Rømø Husholdningsforening.  HUSK—HUSK!  
      Cykelture hver torsdag. Vi mødes lige nord for kirken.  
      Se side 5.  
 
Fredag den 3.6. kl. 15.30  Blå flag på Lakolk og Sønderstrand. Tønder Kom- 

      mune har i 2016 fået tildelt det Blå Flag på Lakolk  

      Strand og Sønderstrand på Rømø. Det markers ved  

      tilkørslen ved Lakolk Strand. Se mere på side 6. 
 
Søndag den 5.6. kl. 14.30  Rømø Kirke og Præstegårdshave. Gudstjeneste kl. 
      14.30. Kl. 15.45 Grundlovsmøde i præstegårdshaven 
      hvor forhenværende folketingsmedlem og tidligere  
      borgmester i Ribe, Preben Rudiengaard, holder grund-
      lovstalen. Man bedes venligst selv medbringe ”kaffe- 
      kurv”   
 
Tirsdag den 7.6. kl. 09.30  Rømø U.I.F. HUSK! Stavgang for alle M/K hver  
      tirsdag. Stavgang er en populær motionsform, der  
      kan give en masse sundhedsmæssige fordele. Se me-
      re på side 13. 
 
Tirsdag den 7.6. Kl. 19.00  Rømø U.I.F. HUSK! Beach Volley for alle M/K 15-
      80 år hver tirsdag. Volleyspillere rykker nu igen ud 
      på beach volley banen i Kongsmark. Se mere side 13.  
 
Lørdag den 11. - søndag   Rømøboernes Ringriderforening. Afholder ring- 
den 12.6 kl. 12.30 til   ridning på Ringriderpladsen Nr. Tvismark. Se mere  
ca. 16.00     på side 7. 
  
Søndag den 12.6. kl.  15.00 Lakolk Cross løb afholdes for 3. gang. Det er gra-

      tis at deltage. Vi starter ved nedkørslen til Lakolk  

      Strand på venstre side ved hjertestien. Se mere på  

      side 15. 

 

Torsdag den 23.6. kl. 19.00 Rømø Sejlklub afholder Sankt Hans Bål. Båltale  

      ved byrådsmedlem Susanne Linnet. Bålet tændes kl.  

      21.00. Se mere på side 8. 

 

Aktivitetskalender for maj og  
juni måned 2016  
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 Aktivitetskalender for juli, august og  
september måned 2016  

 

Juni måned fortsat: 
 

Torsdag den 23.6 kl. 17.30 Spejderne afholder Sankt Hans Bål ved Rømø  
      Spejderhytte. Bålet tændes kl. 20.00. Båltale ved 
      sognepræst Gertrud Yde Iversen. Se mere på side 8. 
 

Lørdag den 25. og søndag  Rømø Beach Jump 2016. Tinglev Ride klub inviterer 
den 26.6. kl. 9.00   til landsstævne på Lakolk Strand. Se mere på side 14. 
 

Juli Måned: 

Onsdag den 28.7. kl. 13.10 Start af Postnord ”Danmark Rundt” fra Havneby. 
      Cykelløbet Danmark rundt har flere gange tidligere  

      været igennem Tønder Kommune, senest var det 1.  

      august 2013. Men i år bliver første gang, at løbet har 

      startsted her i området.  Se mere på side 12. 

August Måned: 

Fredag den 5.8. kl. 16.00  Rømø Havnefest med Sliskens vovehalse. Havne
      by Event-arrangør af Rømø Havnefest. Se mere på 
      side 7 samt på www.romohavnefest.dk 
 
 
Lørdag den 6. og søndag   Rømø Havnefest. Bestyrelsen for havnefesten 
har Den 7.8. kl 10.00   igen i år udtænkt mange spændende aktiviteter 
      til weekenden. Se nærmere på www.romohavne-  
      fest.dk/index.php/da/. Som tidligere år vil der være 
      regatta, som Rømø Sejlklub står som arrangør af.  
 

September Måned:   

Fredag den 2. til søndag   Dragefestival på Lakolk Strand. Yderligere info i  

den 4.9.      august bladet eller på www.facebook.com/events/  

      532468986911915/ 
 

Lørdag den 10. til søndag    Rømø Motor Festival. Fem bilentusiaster har taget  

den 11.9.     initiativ til at arrangere et motorløb for biler, der er fra 

      før anden verdenskrig. Yderligere info i august bladet 

      eller på www.romomotorfestival.dk   

 

Onsdag den 14.9. kl. 16.00 Arbejdsgruppen for Æ Fristej har valgt denne dato 

      til ”Store rengøringsdag”. Sædvanen tro med lidt at  

      spise og drikke.  

 

En opdateret aktivitetsplan - også længere ud i  
fremtiden - kan ses på:  www.roemoe.infoland. dk 

 

Se desuden den nye Facebook side ”Rømø6792.dk”     

 

http://www.roemoe.infoland.dk
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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

En dag bankede det forsigtigt på 

min dør… Da jeg åbnede stod 2 voksne og 3 

børn udenfor. Jeg bød dem indenfor, og man-

den/faderen rakte mig et brev, som han med 

lidt hjælp havde skrevet. 

Familien havde efter ankomsten til Danmark 

som flygtninge fra Afghanistan opholdt sig 5 

mdr. på Familiecamping pladsen i Toftum. 

Nu skulle de videre til Hviding. Derfor ville de 

gerne have, at jeg her i Set& Sket fortalte de-

res historie og ikke mindst takke beboere på 

Rømø for den hjælp og støtte, de havde fået.  

Brevet lød som følger: 

”Jeg hedder Saleh. Jeg kom til Rømø sammen 

med min kone og tre børn i oktober 2015. 

Vi stammer fra Afghanistan og efter en kompli-

ceret flugt gennem Tajikistan, Tyrkiet, Bulgari-

en, Serbien, Kroatien, Ungarn, Østrig og Tysk-

land nåede vi Sandholm Lejren ved København. 

Der blev vi registreret og efter få dage gik turen 

videre til Rømø.  

Rømø Familie Camping og Asyl syd/Tønder 

Kommune havde åbnet et asyl center for 16 

børnefamilier. Familier fra Kuwait, Iran, Irak, 

Syrien og Afghanistan. Hver familie havde eget 

lille hus med nødvendige faciliteter og mulighed 

for privatliv. 

Asyl Syd havde 2 medarbejdere på stedet. De 

hjalp alle med daglige gøremål - bl.a. lægebe-

søg i Hviding og kontakt til myndighederne.  

Der blev etableret daglig undervisning for vores 

børn i Havneby - og undervisning i dansk for 

alle voksne, 2 timer daglig 4 dage om ugen. 

Alt var fremmed for os! 

Hurtigt lærte vi en lille gruppe frivillige at kende 

… Først var der 1, så 2, siden 3 og 4 og til slut 

5. De fik åbnet en lille cafe og butik. Fik ind-

samlet tøj, sko, støvler, blyanter, kladdehæfter, 

legetøj, cykler til voksne og børn, cykelanhæn-

gere, klapvogne, en enkelt computer og et par 

tablets. 

Ganske langsomt begyndte vi at blive fortrolig 

med det danske alfabet, det danske sprog, reli-

gion, politik, kultur og vejret på Rømø om vin-

teren. 

Det var de ansatte og de 5 frivillige, der hjalp 

os på vej. 

Der blev holdt julefest, fastelavn og fødsels-

dagsfester med lagkage med lys i - og lagkage-

mænd. 

Vi serverede mad med udgangspunkt i vore 

hjemlandes traditioner. Det var noget folk 

blev glade for. 

En gang om ugen kom en tyrkisk købmand til 

campingpladsen med forskellige varer. Re-

sten blev indkøbt på Rømø og i Skærbæk. En 

enkelt indkøbstur gik til Esbjerg. Kylling og 

lam var det vi spiste mest af. 

For min familie og jeg blev Rømø en oase. 

Ingen krig, ingen Taliban og ingen Opium Ma-

fia. Vi kunne cykle frit rundt på øen uden at 

blive beskudt. 

Vi har begge gode uddannelser med hjemme-

fra. Mit arbejde gjorde, at jeg var et yndet 

mål for de to førnævnte grupper. Dette og en 

bombe eksplosion, der bragte mig måneder 

på hospitalet, blev årsagen til vor afsked med 

Afghanistan. Afsked med familie og venner. 

Vi har mødt megen hjertelighed og hjælp-

somhed fra Rømøs befolkning. Oplevelser 

som har glædet os meget. 

Vores drøm er et liv i Danmark med fast ar-

bejde, så vi kan gengælde den hjælp vi har 

modtaget - og tjene Danmark. 

Rømø er blevet vores drømme ø. At bo og 

arbejde på Rømø er vores store drøm. Vi er 

asylansøgere og vejen til status som flygtning 

er lang - men vi håber. 

Tiden på Rømø var fra begyndelsen tidsbe-

stemt. I denne og i næste uge spredes vi for 

alle vinde, Nordborg, Frederikshavn, Hirts-

hals, Toftlund, Samsø og Hviding bliver de 

nye opholdssteder for familierne. Afgørelsen 

er truffet i København. Opbruddet bliver trist 

for os alle. 

Min familie og jeg flytter til Hviding. Det bety-

der at vi hver weekend kan komme tilbage til 

Rømø på besøg - hos en gammel mand, som 

vi har lært at kende. 

MÅSKE SES VI. TAK!        LEV VEL! 

Familien ville kun 

fotograferes med 

ryggen til fotogra-

fen. De var bange 

for at blive gen-

kendt af nogle, der 

ville dem mindre 

godt. 

 

 

 

 

 

/Conny Rotheisen 
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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

Mere liv på Torvet i Havneby 
 

Før vi skriver 2017 vil Torvepladsen i Havneby se 

helt anderledes ud end i dag. Der startes nemlig nu 

et nyt  byggeri, og 1. december flytter Rømø Cykler 

til den nye bygning mellem Turistbureauet og Brug-

sen – der hvor der nu er en sandet, uofficiel parke-

ringsplads. 

 

Bygherre er Havneby Butiks Center (HBC Rømø 

ApS) – der allerede har lejere som Westvind, Re-

staurant Europa, Feriepartner og Turistbureauet i 

det gamle butikscenter. 

 

De to nye lejere i nybygningen er Feriepartner og 

Rømø Cykler, der dermed får en bedre placering 

end i Kongsmark. ”Mange af vore kunder kommer 

med færgen eller bor i den sydlige del af øen, så vi 

kommer til at være tæt på dem. Desuden bliver vi 

synlige for alle de mange turister, der kommer til 

Turistbureauet for at hente eller aflevere nøgler, så 

det bliver meget bedre for vores forretning”, siger 

Tom Maas, Rømø Cykler, der flytter ind 1. decem-

ber. Det samme gør Feriepartner, der har lejet en 

mindre del af nybyggeriet.  

 

Udover de to ny forretninger kommer de godt 400 

kvm nybyggeri til at omfatte to ferielejligheder på 

1. sal, siger ejeren af HBC Rømø ApS, Sven-Erik 

Ravn. Når byggeret er færdigt, belægges en stor 

del af den nuværende plads med fliser, som mat-

cher de øvrige i Havneby. Det vil pynte i området. 

 

Selvom der nu bygges 400 kvm er der stadig plads 

til flere butikker på grunden, og vi er klar til at byg-

ge mere, når vi har en lejer, siger Sven-Erik Ravn. 

 

Det er Gert Thyssen, Gånsager Tømrer og Snedker-

forretning, der har hovedentreprisen på byggeriet, 

der starter i uge 24.  

 

Sådan kommer den nye bygning til at se ud – mur-

værk og beklædning, vinduer og tag kommer til at 

matche det nuværende center. Her er facaden ud 

mod det fælles torv. 

 

 

/Sven-Erik Ravn 

Rømø6792.dk 

Rømø har fået ny hjemmeside! Det er både rig-

tigt og forkert. 

I en del år har vi haft ”roemoe.infoland.dk”, hvor 

hovedformålet var, at folk kunne orientere sig om, 

hvad der var af arrangementer på Rømø. 

Desværre var det langt fra alle foreninger, der fik  

lagt deres arrangementer på infoland siden, ej heller 

så mange folk, der generelt besøgte den - hvorfor 

ved jeg ikke.  

NU HAR VI I STEDET FÅET EN FACEBOOK SIDE:  

www.facebook.com/Rømø6792.dk 

Her kan alle komme ind - også dem, der ikke er på 

Facebook. For de mange, der er på Facebook, kan 

siden komme til at optræde på deres facebookfor-

side: Den bliver mere synlig! 

Med dette håber vi: 

1. At siden vil blive brugt rigtig meget. 

2. At de der står for arrangementer, få dem lagt på 

siden. 

3. Arrangører kan orientere sig ét sted, om hvad der 

allerede foreligger af arrangementer. 

4. Arrangører undgår at lægge flere arrangementer 

på samme tidspunkt. 

Roemoe.infoland.dk eksisterer stadig og er forbun-

det med den nye Facebook side. Så når man lægger 

arrangementer ind på infoland er det meget let at 

”dele”/lægge ud på den nye side. Hvis man klikker 

på kalenderen på infoland, bliver man ført direkte 

over på Facebook siden.  

Hvis man i adressefeltet kun skriver ”www.rømø-

6792.dk” kommer man ind på infolandsiden. 

Administratorer på roemoe.infoland og facebook si-

den rømø6792 er alle fra Rømøforeningens bestyrel-

se. Det er Conny, Chieko, Aase, Jan og mig selv. I 

starten får vi hjælp af Merethe Juul Thysen fra Vod-

der.  

Hvis man ønsker hjælp til at få et arrangement i ka-

lenderen og/eller et færdigt opslag på siden, skal 

man blot henvende sig til Aase (Duhn): 

aadu1@live.dk  

/Kim Wittrup 
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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

Kontant håndsrækning 
til Danmark Rundt 
(Uddrag fra JV den 18. marts 2016) 

 

Med et samlet beløb på 125.000 kr. er Tøn-
der Kommune og Rømø-Tønder Turistfor-
ening med til at sikre, at cykelløbet Post-
nord Danmark Rundt kommer til etapestart  
i Havneby. 

Cykelløbet Danmark rundt har flere gange 

tidligere været igennem Tønder Kommune, 

senest var det 1. august 2013. Men i år bli-

ver første gang, at løbet har startsted her i 

området.  

Etape 2. 

Starten går fra Torvet ved Nørre Frankel i 

Havneby torsdag den 28. juli kl. 13.10.  

Efter at have passeret  dæmningen fort-

sætter rytterne videre ad kystvejen forbi 

Ballum, Sdr. Sejerslev og Højer, videre til 

Tønder, Rørkær, Burkal og Padborg. Slutter 

med opløb og mål på Dybbøl Banke foran 

Dybbøl Mølle omkring kl. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Uwe Iwersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinglev Ride klub inviterer  

til landsstævne på  

Lakolk Strand 
Den 25. og 26. juni 2016 kl. 9 - 17 

Du kan se de fantastiske heste og ryttere  

ved landsstævnet i spring på den helt unik-

ke lokalitet, som er ideel til ridning. 

Kontakt før og under stævnet: 

strandhop@outlook.dk  

Henriette 22 77 30 28 & Heike 22 84 29  84 
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Rømø Børnecenter 

Vi har projekt omkring  

National Parken Vadehavet.  

 

Børnene er på ture langs hele  

Vadehavet, hvor de oplever, 

hvad der findes på vaden af 

forskellige dyr, skaller, fugle, 

fauna, digerne og sluserne.  

Turene går helt fra Højer til 

Rejsby og selvfølgelig på vores 

egen skønne ø Rømø.  

Samtidig lærer børnene at hol-

de Danmark rent ved at samle  

affald i naturen. 

/Karen Matthiessen 

R ømø U.I.F. Aktivitets-kalender Sommer 2016 
 

 

STAVGANG for alle M/K    TIRSDAGE KL. 09.30 

Stavgang er en populær motionsform, der kan give en masse sundhedsmæssige fordele. Rømø 

U.I.F.’s stavgængere går hele året rundt, men vi har altid plads til flere. Vi starter ud fra klubhu-

set i Kongsmark, så hvis du vil være med, så mød op tirsdage kl. 9.30. Du kan evt. låne stave af 

Rømø U.I.F. 

Kontingent kr. 85,-. Kontaktpersoner: Inger Bruun Paulsen tlf. 74 75 50 11 og Eli Kølleskov. 

 

BEACH VOLLY for alle M/K, 15-80 år  TIRSDAGE KL. 19.00 

Rømø U.I.F.’s vollyspillere rykker nu igen ud på beach volley banen i Kongsmark. Hvis du har lyst 

til at være med til denne sjove og udfordrende holdsport, så mød op ved klubhuset, på tirsdage 

kl. 19.00 

Kontingent (helårs): kr. 360,-  Kontaktperson: Kim Wittrup   

 

SANKT HANS AFTEN DEN 23. JUNI KL. 17.30 Ved spejderhytten i Kongsmark. Pladsen 

åbnes kl. 17.30, boderne kl. 18.00. Bålet tændes kl. 20.00. Båltalen holdes af sognepræst Ger-

trud Yde Iversen. 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

Lidt nyt fra Naturstyrelsen 

NATURSTYRELSEN BLIVER DELT I TO 

Fra 1. juli 2016 bliver Naturstyrelsen delt i to. 

Styrelsen for Vand– og Naturforvaltning 

(SVANA), som er overordnet statslig myndig-

hed på vand– og naturområdet, og Naturstyrel-

sen (NST), som skal forvalte Miljø– og Fødeva-

reministeriet skov– og naturarealer og gen-

nemføre projekter til gavn for biodiversitet og 

friluftsliv. Læs mere om delingen på 

www.nst.dk/opdelin 

”Sædvanen tro lægger Lakolk Strand sand til en 

del arrangementer hen over sommeren: 

 Rømø Beach Jump 2016. Ridestævne den 25. og 

26. juni, se mere her 

http:\\www.tinglev-rideklub.dk/ 

 

 Lakolk Cross løb afholdes for 3. gang den 12. 

juni, se mere her 
 

http:\\www.lokolkromo.dkdetail.sdp?d=543   
 

 Dragefestival den 2. - 4. september 

 Veteranbil træf den 10. september 

og sikkert meget mere, der endnu ikke er plan-

lagt.” 

/Anders Hauge Rahbek Skovfoged-Vadehavet  
Mobil (+45) 91329540  anhra@nst.dk 

Country Cafe . Lakolk . Rømø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmuth Quist har fra 2008 drevet Vojens Bus-
selskab - nu indehaver af den nyåbnede cafe.  
 

”Jeg har siden barndommen elsket countrymusik. 
Nu er jeg blevet folkepensionist, så nu skal der ske 
noget nyt”. 
 
Cafeen Helmuth har åbnet sammen med kæresten 
Annette, bærer i høj grad præg af, at det er country 
stilen - både indretning og musik - der er centrum i  
Det nye musiksted.  
Gæsterne kan sidde tæt ved scenen, dansegulvet 
og musikken, men har også mulighed for at trække 
sig tilbage i båsene længere inde i lokalet, hvor der 
er plads til at snakke og hygge. 

- 

”Den stemning vil vi gerne 
fortsætte her i cafeen, 
hvor der også bliver god 
mulighed for at jamme og 
gå på scenen. Musikken 
skal helst være country, 
men dansk og schlager-
musik går også an”. 
 

 

Sommeren over har cafeen åbent dagligt fra 11 -23 
og nogle aftener vil der være Live Musik. 
 

I første omgang havde Helmuth og Annette valgt at 
servere fadøl, drinks, forskellige slags kaffe mv. 
samt snacks. ”- Vi har valgt ikke at have et menu-
kort, men koncentrere os om at drive stedet som 
cafe og bar, måske senere forpagte køkkenet ud og 
i samarbejde med forpagteren lave et menukort” 
udtalte Helmuth i marts måned.  
 

Men allerede nu, hvor pinsen er godt overstået, har 
de besluttet sig for selv at forsøge sig med serve-
ring af få, men gode retter til en overkommelig pris.  
 

-”Stedet her skal bare løbe rundt og eventuelt over-
skud vil jeg investere i at invitere endnu flere musi-
kere på besøg, slutter Helmuth, der glæder sig til at 
invitere gæster indenfor”. 
 

/Conny Rotheisen 

Teddys Corner: 

Området omkring danse-
gulvet er blevet udnævnt 
til ”Teddys Corner” op-
kaldt efter en af de store 
navne indenfor dansk 
country, Teddy Edelmann. 
Det er ham der bl.a. har 
skrevet ”Himmel-
hunden”.  
 

Teddys Corner har i flere 
år været en del af Coun-
tryfestivalen I Kolding. I 
teltet var der hygge med 
glade musikere og ven-
ner, der havde mulighed 
for at jamme. 

Judas med pels 

Omkring 18-20 steriliserede mårhunde bevæ-
ger sig rundt i den danske natur -  blandt an-
det Rømø - med GPS-sendere. De skal opspo-
re og afsløre deres artsfæller. Derfor kaldes 
de judasdyr.  

Det er Naturstyrelsen og Danmarks Jægerfor-
bund, der har GPS-mærket mårhundene. Når 
et judasdyr viser tegn på at have fundet en 
mage, bliver parret fanget. Når de er fanget, 
bliver de skilt ad og judasdyret sendt af sted 
igen, hvorimod dens mage bliver aflivet. 

Judasdyret giver os stor viden om mårhunde-
ne. Takket være dem, har vi en helt ny viden 
om, hvordan mårhunden bevæger sig rundt, 
og hvornår de udviser tegn på at have fundet 
en mage. 

Naturstyrelsen følger hele tiden de GPS-
mærkede  dyrs bevægelser, og bruger dyre-
nes ruter og bevægelsesmønstre til at finde 
det rigtige tidspunkt til at fange judasdyret og 
dens nye mage. 

Derfor -  
skyd ikke en 
mårhund med 
GPS-sender! 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere! 

   

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 

Bestyrelsesmedlem: 

Chieko Petersen 

Havnebyvej 131 

6792 Rømø 

Tlf.: 22 59 66 61 
Chieko.petersen@gmail.com 

Kasserer og redaktør: 

Conny Rotheisen 

Hattesvej 11, Tvismark 

6792 Rømø 

Tlf.: 74 75 53 19 
crot46@gmail.com  

Sekretær: 

Jane Jessen 

Thadesvej 2, Toftum 

6792 Rømø 

Tlf.: 74 75 51 53 
Janejessen1946@gmail.com 

 

Suppleant: 
Aase Hagensen Duhn 

Stormstræde 36 

6792 Rømø 

aadu1@live.dk 
 

Suppleant: 
Viola Gundesen 

Vestervej 8 

6792 Rømø  

vhkgundesen@bbsyd.dk 

 

Rømøforeningens bestyrelse: 

Lakolk Cross Løb 2016 

Søndag den 12. juni kl. 15. 
skydes Lakolk Cross løbet i 
gang for 3. gang. 

 

Det er gratis at deltage …. 
 

Info: Vi starter ved nedkørslen 

til Lakolk Strand på venstre side 

ved hjertestien.  

Vi løber ned på stranden og dre-

jer til venstre ved klitterne.  

Efter ca. 1,5 km på stranden drejer vi til venstre igen 

og løber over klitterne og over på hjertestien, som 

fører tilbage til start … 

 

En runde er ca. 3,1 km. 
 
Tilmelding på: http://my.raceresult.com/50461/info?lang=dk 
 
Tidstagning med chip ved Run 2 U 

Udlevering af startnumre med chip er ved startområ-

det. 

Startnumre med chip kan afhentes på dagen fra  

kl. 14. 

Der vil være vand og frugt i målområdet. 

 

Der vil være mulighed for omklædning i camping-

pladsens fællesrum på Lakolk. 

Der er fælles start kl. 15.00.  

 Drenge og piger under 14 år løber 1 runde (3,1 km) 

 Kvinder og piger over 14 år løber 2 runder (6,2 km) 

 Mænd og drenge over 14 år løber 3 runder (9,3 km) 

 

Der er præmier til de 3 bedst placerede i hver gruppe 

1. præmie: 500 kr. 

2. Præmie: 300 kr. 

3. Præmie: 200 kr. 

 

Mulighed for eftertilmelding på dagen fra 14.00 og 
frem til start.  
Der er kun 200 startnumre, så meld jer til hurtigst 
muligt :) 
 

Tilmelding frist den 10.6. kl. 23.59. 
 

Efter løbet er vi vært ved en gratis is eller soda-
vand mod indlevering af startnummer. 
 

Med venlig hilsen 
Aktiv forening Lakolk 
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Rømøforeningen 

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 5971 
1005114 via netbank eller kontant til kassereren. 

 

Angela Friedrichsen 

Nørre Frankel 7A, Havneby 

6792 Rømø 

 

Gyda Carlsen 

Gl. Skolevej 12, Kongsmark 

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 
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Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   

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 

Rømø Lokalhistorisk Forening 74 75 50 44 

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  

 

 

 

   

Fri Sponsor Plads 

 

 

RØMØ SEJL KLUB 

   Medlem af    

Kilebryggen 12,1.    

Havneby   6792 Rømø 

Formand Niels Jonny Vejrup  

tlf. 40 45 19 30 

Mail: njvejrup@gmail.com 
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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  


