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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 

I sommers blev der indsat "lavbundsbusser" på 

nogle af turene mellem Rømø og Skærbæk (t/r).  

Hovedformålet var, at det skulle være lettere at få 

sin cykel med til og fra Rømø.  

Skolebusserne 

Disse busser fortsatte så også efter sommer-ferien 

på de afgange, der kører med skolebørn.  

Og da var problemet, at der ofte ikke var sidde-

pladser nok, samt at børnene lettere kunne kom-

me til skade, hvis bussen måtte foretage en kraf-

tig opbremsning. 

Nogle forældre henvendte sig til kommunen des-

angående, men fik den besked, at det skulle gå 

via Rømøforeningen.  

Vi gik så selvfølgelig ind i sagen, og nu bliver 

turene med skolebørn igen kørt med de "gamle" 

busser, hvor der er siddepladser nok, og hvor bør-

nene sidder mere sikkert. 

En fælles retning for Rømø 

Forskellige turistaktører med bl.a. Tønder Kom-

mune, Rømø-Tønder Turistforening, National-

park Vadehavet og en del andre er gået sammen 

om at udvikle turismen på Rømø.  

Arbejdstitlen for projektet er "En fælles retning 

for Rømø", og i den forbindelse blev vi i Rømø-

foreningen spurgt, hvad vores holdning er - og 

det sagde vi selvfølgelig ja tak til.  

Kort fortalt mener vi, at turismen skal udvikles, 

så der kommer mere helårsturisme, og dermed 

flere helårsarbejdspladser !  

Det kunne så også øge chancerne for, at flere folk   

i turisterhvervet havde lyst til at bosætte sig på 

Rømø ! 

Flere sommerhusgrunde ?  

Staten har tilbudt kommunerne, at de kan få lov 

til at udlægge flere arealer til sommerhusgrun-

de.  

Tønder Kommune har da valgt at søge om at 

måtte udlægge et 10 ha. stort område vest for 

den nye mobilhomeplads på Vråbyvej til 35 

sommerhusgrunde.  

Det er der ikke mulighed for evt. at ytre sig om.  

Det er der til gengæld om "Havneby Vest", der 

groft sagt er det store område, som afgrænses af 

Engvej, Havnebyvej, Sønderbyvej og Vesterga-

de. 

Det var et område, som vi i Rømøforeningen - 

sammen med andre - i 2010 fik overbevist Tøn-

der Kommune om, at det skulle være med bo-

pælspligt, så ikke også dette område blev kli-

stret til med sommerhuse - og det er sådan set 

den eneste retning, Havneby kan udvikle sig i.  

Men nu lægger Tønder Kommune så op til, om 

bopælspligten for hele dette område skal ophæ-

ves - efter opfordring fra en lokal ejendoms-

mægler, der har købt en lille del af jorden.  

Det er i orden at ville tjene penge - men ikke på 

bekostning af Rømø udviklingsmuligheder !  

En ophævelse af bopælspligten for dette områ-

de vil vi selvfølgelig i Rømøforeningen gå 

imod, og vi synes da også, at der er så gode ar-

gumenter, at det burde kunne lykkes !  

Foreløbig er forslaget "kun" sendt til høring hos 

folk i området, nærmeste naboer samt Rømøfor-

eningen indtil 30.11. Afhængigt af svarene vil 

Tønder Kommune herefter evt. udarbejde et nyt 

lokalplansforslag for området. 

Kontakt os…                       Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Tak for støtte til  

Rømøforeningens arbejde 

Her, hvor året går på hæld, vil jeg på Rømøfor-

eningens bestyrelses vegne gerne ønske alle en 

glædelig jul og et godt nytår - med tak for støtte i 

det snart forgangne år ! 

P.S. Vi håber selvfølgelig, at de mange, der har 

været støttemedlem eller annoncesponsor i 2017, 

fortsat ønsker at være det i 2018.  

Og at der også gerne kommer nye til, som synes 

det er værd at støtte vores formål om at skabe ud-

vikling, øget bosætning og sammenhold på Rø-

mø, herunder også udgivelse af dette blad.  

Nærmere herom kan ses bagerst i bladet, men 

man kan også vente til næste blad, der udkommer 

ca. 1. februar, og hvori der er indlagt girokort 

(annonce-sponsorer hører nærmere fra os i 

marts). På forhånd tak. 

Kim Wittrup, Rømøforeningen 

 

til nye tilflyttere og nyfødte  

HUSK at vi i Rømøforeningen fortsat 

gerne vil 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 !  

NYT: Vi har også besluttet, at nybagte 

forældre får en velkommen-til-verden-

buket. Så også her: Giv os lige et praj, 

tak. 

Rømøforeningen 

Generalforsamling i  

Rømøforeningen 

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19 i "Æ Fristej" i 

Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5,  

Havneby, afholder Rømøforeningen den årlige 

generalforsamling.  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 supple-

anter, og de er på valg hhv. hvert andet og hvert 

år. Denne gang er 2 bestyrelsesmedlemmer på 

valg: De er begge villige til genvalg, men viger 

absolut også gerne pladsen!   

De 2 suppleanter ønsker derimod ikke genvalg, så 

vi skal i hvert fald have friske kræfter ind ! Det 

skal lige tilføjes, at suppleanterne normalt delta-

ger i vores bestyrelsesmøder, men ikke kan væl-

ges til formand, næstformand, kasserer eller se-

kretær.  

Kom og hør og snak om det forgangne år, og vær 

med til at sætte dit præg på det næste ! 

Rømøforeningens bestyrelse 

Rømø Awten 

Den årlige Rømøawten med fællesspisning i 

gymnastiksalen og efterfølgende hyggeligt sam-

vær og underholdende indslag foregår lørdag den  

10. marts 2018 kl. 18.30.  

Programmet er endnu ikke planlagt, men det skal 

som sædvanligt nok blive hyggeligt !        

Revy ? Om vi skal have revy afhænger selvsagt 

af, om der er "stof". Revygruppen (Bettina 

Brandt, Bodil Thye, Ole Jensen og Peter Peter-

sen)  modtager "stof" senest den 10. januar 2018. 

De arrangerende foreninger 

Set og Sket udkommer 6x årligt 

Vi har ændret udgivelsestidspunkter og udgiver 

flere blade:  

Set og Sket har gennem efterhånden en del år ud-

kommet sammen med kirkebladet, 4 gange om 

året. 

Men menighedsrådet har nu besluttet, at deres 
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blad kun skal udkomme 3 gange om året, den  

1. februar, 1. juni og 1. oktober.  

Det kunne vi så selvfølgelig også gøre med ”Set 

og Sket”, men vi synes dog, at det vil være i  

underkanten, så vi har valgt - i hvert det næste års 

tid at prøve - at udkomme 6 gange om året / hver 

2. måned: 

Deadline er senest den 10. i måneden inden.  

Stof sendes fortsat til vores redaktør,  

Merethe Juul på e-mail adressen  

romo6792dk@gmail.com.   

Næste blad udkommer således ca. den  

1. februar 2018 med deadline de 10. januar 2018. 

Se øvrige deadline og udgivelsesdatoer nedenfor:  

Aktivitetskalenderen 

Det er fortsat vores ambition i Rømøforeningen, 

at vi på Rømø har en fælles kalender, hvor man 

kan se, hvad der sker på Rømø.  

Kalenderen kan ses flere steder  

 i midtersiderne i "Set og Sket",  

 på facebooksiden: 

www.facebook.com/romo6792.dk  

 eller hjemmesiden www.romo6792.dk. 

Input til kalenderen sendes til 

romo6792dk@gmail.com, så sørger Merethe for 

at det aktiviteterne bliver synlige i alle tre medier.  

Deadline for input til ”Set og Sket” er indikeret i 

skemaet. Input til facebook og hjemmeside kan 

sendes løbende. 

Når input sendes er det vigtigt at indikere følgen-

de oplysninger:  

- Navn på begivenhed 

- Navn på arrangør 

- Navn på sted og adresse 

- Dato og tidspunkt for start og afslutning 

- Evt. information om tilmelding m.m.  

Rømøforeningen og ”Set & Sket” redaktøren  

Rømø Musikfestival 

Lørdag den 17. juni 2017 arrangerede "Rømø 

Musik" for første gang Rømø Musikfestival.  

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

Deadline Udgivelsesdato 

10. januar 2018 1. februar 2018 

10. marts 2018 1. april 2018 

10. maj 2018 1. juni 2018 

10. juli 2018 1. august 2018 

10. september 2018 1. oktober 2018 

10. november 2018 1. december 2018 

Juletræsfest  
for alle børn og barnlige 
sjæle. Søndag den 3. dec. 
kl. 15 i gymnastiksalen på 
Rømø Skole afholder  
Rømø UIF den årlige  
juletræsfest.  

Vi vil synge og danse om 
juletræet, og julemanden 
kommer forbi med godteposer til alle artige 
børn. 

Æbleskiver, sodavand, øl,  kaffe og varm kakao 
kan købes. 

Kom og vær med til at bakke op om en hygge-
lig juletræsfest. 

Alle er velkomne. 

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

Til orientering er "Rømø Musik" et udvalg under 

Rømø U.I.F., og hovedopgaven har hidtil været at 

stå for musiklokalet på Rømø (gamle) Skole. 

Der var en del arbejde med at søge diverse tilla-

delser, aftale med grupper, der ville optræde gra-

tis, få indkøbt øl, vand, vin, pølser m.m., og ikke 

mindst: Få sat telt op, flyttet borde og bænke, la-

vet scene m.m. samt diverse opgaver undervejs og 

pakke ned bagefter, så vi var meget spændte på, 

hvor mange der ville komme!  

Der kunne i princippet komme lige fra et par styk-

ker til et par hundrede, men vi ville være yderst 

tilfredse, hvis der kom 50.  

Men der kom ca. 200, og vi måtte 2 gange hen for 

at købe flere øl og pølser :).  

De 4 grupper, Stjernetrioen, et band fra Rømø-

Skærbæk uden navn, Leif Band og Hit Wave spil-

lede, og der var rigtig god stemning!  

Vi har hørt mange positive bemærkninger om ar-

rangementet, og flere har sagt, at de gerne vil 

hjælpe med praktiske opgaver før, under og efter 

arrangementet næste år, for vi prøver igen næste 

år.  

I år lå det samtidigt med "Skærbæk Open".   

Vi havde ikke været opmærksomme på, at det var 

rykket en uge frem, men næste år tænker vi, at det 

skal være lørdag den 30. juni 2018.  

Vi tænker at beholde det samme koncept med, at 

grupperne spiller gratis, og der er fri entre.  

Men da vi har store udgifter til ikke mindst telt, 

vil vi prøve næste år at få et par annoncesponso-

rer. 

Kim Wittrup, Rømø Musik 

 

Nisser på spil hos HRP Beton  

I betoneriet er der 

også kommet nisser 

på spil. 

Vi har nu åbnet en 

lille hyggelig jule-

stue med mange for-

skellige ting og sa-

ger.  

Vores koncept er hjemmelavede eller gamle ting. 

Da kreativiteten ikke lige er indbygget i mig, har 

jeg haft super gode hjælpere som har gjort et stort 

stykke arbejde med deres kreative evner. Jenny 

Manø laver flotte kranse, gravpynt og dekoratio-

ner. Grete Lautrup fra Skærbæk har været tilsyns-

førende hver weekend for nu at se om jeg var i 

gang også Grete har leveret hjemmelavede strik-

kerier.  

Derud over sælger vi selvfølgelig beton figur, 

gran til dekorationer, hjemmestrikkede flotte sa-

ger, hjemmesyede viskestykker, små sokker, 

trælysestager, trænisser, marmelade, gele, hon-

ning, værtindegaver og meget mere.  

Julebutikken har åbent hver dag fra kl. 10.00-
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18.00 i hele november og december måned. 

Vi køre det som en selvbetjeningsbutik, der står 

en rød pengekasse og ja vi stoler på folk, sådan 

skal det være. Så lidt nyt fra Vesterhavsvej 11.  

Vi glæder os til at vise jer hvad vi har. 

Mange nissehilsner  

Heidi og Carl 

 
 

Julebanko  

Kom og vær med til Rømø 

U.I.F.'s årlige bankospil på 

Holms Røgeri og Restau-

rant, Nordre Havnevej 1, 

6792 Rømø 

Søndag den 3. december 2017 kl. 19.00  

og afslut den 1. søndag i  advent i hyggeligt sel-

skab. Der er som sædvanligt mange gode gevin-

ster. 

Rømø U.I.F. 

Medborgerhuset Rømø Skole  

og 50 års jubilæet  

Søndag den 1. oktober 2017 blev det markeret , at 

det var 50 år siden, at 1. etape af Rømø Skole 

blev indviet.  

Rømø Lokalhistorisk Arkiv havde lavet nogle 

flotte plancher, hvor en masse fotos af elever og 

fotos fra hverdag og fest gennem de 39 år, hvor 

Rømø Skole fik lov til at eksistere - alt var sat i 

kronologisk rækkefølge.  

Tak for det store arbejde med fotoudstillingen til 

Elisabeth og Vagn Henriksen fra Lokalhistorisk 

forening.  

Rømøforeningen var sponsor for kaffe, the og 

wienerbrød. Udstillingen var godt besøgt: Der var 

vel ca. 100 mennesker henne og se udstillingen i 

gymnastiksalen.           Fortsættes side 10... 

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

Adventseftermiddag 

i Rømø Præstegård 
Havnebyvej 154, Rømø 

Torsdag den 7. december 2017 
i præstegårdens konfirmandlokale 

kl. 14.30 – 16.00 

Vi samles om kaffe og kage,  

underholdning og sang. 

Alle er velkomne. 

Tilmelding til Sonja  

tlf. 41 40 55 84 

Rømø Husholdningsforening 

og Rømø Menighedsråd 

Sonja Hansen og  

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

Aktivitetskalender 
2017-2018 

November 

Tor 30.11    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Julehygge med æbleskiver og gløgg  

19.00 - 22.00   Juledekorationer v/Luise. 

     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Havneby 

December  
Hele dec. 10.00 - 18.00  Julebutikken åben hos HRP Beton for sjov  

     Vesterhavsvej 11, Rømø  

Hver tir. 14.00-16.00   Udstillingen “Konfirmander på Rømø 1901-2017” 

     hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Søn. 03.12 kl. 15.00  Juletræsfest v/Rømø UIF i  

     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  

Søn. 03.12 kl. 19.00  Banko v/Rømø UIF på Holms Røgeri og Restaurant 

     Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

Tor. 07.12 kl. 14.30-16.00 Adventseftermiddag i Rømø Præstegård (se side 7) 

     v/Rømø Husholdningsforening og Rømø Menighedsråd 

     Havnebyvej 154, Rømø 

Januar  
Ons. 10.01    Deadline til Set & Sket nr. 1 februar-marts 2018  
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Tor 11.01    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Almindelig hygge   

19.00 - 22.00   Papir– og båndfletning ved Chieko   

     Rømø Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 

Tor 18.01    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Almindelig hygge   

19.00 - 22.00   Madaften med Jane og Margit—vi laver Porng.  

     Rømø Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 

Man. 22.01 kl. 19.00  Filmen ”Blandt mænd og får” i Rømø Præstegård   

     v/Rømø Menighedsråd, Havnebyvej 154, Rømø 

Tor 25.01    RHF’s Torsdagsklub i ”Æ Fristej”  

14.00 - 17.00   Almindelig hygge - Pakkebanko   

19.00 - 22.00   Almindelig hygge  

     Rømø Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 

Man. 29.01 kl. 19.30   Rømø U.I.F. holder generalforsamling i "Æ Fristej"  
     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Havneby  
Ons. 31.01 kl. 18.00  ”Bowl og spis” med RHF på Enjoy Resorts, Vestergade 31, 

     Vi mødes kl. 18.00 på Enjoy Resorts og bowler kl. 18.15 i  

     1 time. Derefter dagens ret. Pris 160 kr. for medlemmer inkl.  
     bowling og sko. Se program for tilmelding. 

Februar 

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  
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 Aktivitetskalender 
2017-2018 

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 

Marts  
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 opvsiningen 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  

     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  

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  

Juni 
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  

September  
Lør. 01.09    Rømø Motor Festival på Lakolk Strand 

Fre. 07.09—09.09   Dragefestival på Lakolk Strand 

 

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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Nyt navn til Rømø Gl. Skole 

Ved arrangement den 1. oktober 2017 blev stedets 

nye navn også afsløret: Vi havde fået 10 forslag til 

navn - og tak for det ! I arbejdsgruppen syntes no-

gen, at vi ikke skulle droppe navnet "Rømø Sko-

le", da det var godt indarbejdet. Samtidigt syntes 

andre, at det ikke skulle været noget med "skole", 

når det nu ikke var skole mere ! Kompromisset 

blev, at foreningernes lokaler nu hedder: 

Medborgerhuset                                                                                                   

”Rømø Skole” 

Man kan så frit vælge at bruge hele navnet 

(Medborgerhuset Rømø Skole),  

1. halvdel (Medborgerhuset) eller  

2. halvdel (Rømø Skole).  

Navnet var ret tæt på det forslag, Gunnar Jørgen-

sen havde indsendt, "Medborgerhuset Rømø", så 

han blev den glade vinder af en købmandskurv.  

Samtidigt vil vi også gerne sige tak til dem, der 

har indsendt forslag til udsmykning af facade, 

skolegård og udenomsarealer: Der er nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med pla-

nerne, og vi håber, der kommer noget konkret ud 

af det til foråret. 

Kim Wittrup, Rømøforeningen 

Rømø Lokalhistorisk Forening ønsker 

hermed alle en rigtig  

Glædelig Jul 

Samtidig vil vi her bringe en stor tak til dem som 

har hjulpet os med fremskaffelse af billeder og 

navne på konfirmander til årets udstilling 

’Konfirmander på Rømø i 100 år’.  

Udstillingen i weekenden 7.-8. oktober blev be-

søgt af lige knap 100 personer, hvilket vi er meget 

tilfredse med. 

Udstillingen kan stadig ses hos Rømø Lokalarkiv 

på Vestervej 9, Toftum. 

I anledning af Havneby Skoles 50 års jubilæum 

for første etape var foreningen med til at opsætte 

en udstilling af skolefotos m.m. den 1. oktober 

2017.  

Også ved den anledning fik vi megen hjælp med 

notering af elevernes navne på mange billeder. 

Tak for det. Klassebillederne vil snarest blive sat i 

mapper så de kan ses på arkivet.  

Senere bliver billederne registreret, så de kan ses 

på www.arkiv.dk.  

Rømø Lokalhistorisk Forening har for nylig mod-

taget en donation fra Velux Fonden på 6.000 kr. 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Knud Erik Hansen hjælper arkivmedarbejder Lilly 

Hansen med at sætte navne på et billede. 

http://www.arkiv.dk
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som tilskud til indkøb af en ny billed-scanner, en 

ekstern harddisk samt nogle Microsoft program-

mer. Disse indkøb vil lette vores fremtidige arbej-

de på arkivet. Mange tak for donationen. 

Vi håber at få kontakt til endnu flere medlemmer, 

nye som gamle, i 2018 og ønsker alle et  

Godt Nytår 

Elisabeth Henriksen 

*** 

Generalforsamling -  

Rømø Spejderhytte 

Den selvstændige  

hytteforening, Rømø spejderhytte holder  

generalforsamling 

mandag den 5. februar 

2018 kl. 19.00 i Rømø 

Spejderhytte, Havne-

byvej 114B, 6792 Rø-

mø 

Yderligere information fås ved henvendelse til  

Margit Aggerholm, margitknud@bbsyd.dk. 

www.romo-spejderhytte.dk  

*** 

Badminton på Rømø Skole 

Kunne du tænke dig at spille badminton ?  

Så kontakt Kent Peter-

sen, Rømø Ungdoms  

og Idrætsforening,  

tlf. 74755508,   

mobil 23644882,  

e-mail ktp@mail-

online.dk  

- for ledige tider.  

Skraldiade, bunkers og  

Rømø Plantage  

I forbindelse med Skraldiade forløbet, har børnene 

fra Rømø Børnecenter lært en masse om affalds-

sortering på Genbrugspladsen i Skærbæk.  

Børnene har også været rundt omkring børneha-

ven for, at samle affald og det var ikke så lidt der 

blev fundet rundt omkring i naturen.  

Børnene har også haft et forløb omkring bunkers 

og plantagen. Der skulle børnene blandt andet fin-

de forskellige udstoppede dyr og fik en masse vi-

den omkring dyrenes levevis fra naturvejlederen 

Steen.  

Rømø Lokalhistorisk Forening 
Rømø Lokalarkiv 
e-mail: rlf-a@outlook.dk  
www.roemoelokalarkiv.dk 

mailto:margitknud@bbsyd.dk
http://www.romo-spejderhytte.dk
mailto:ktp@mail-online.dk
mailto:ktp@mail-online.dk
mailto:rlf-a@outlook.dk
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

”Blandt mænd og får” 
Filmaften i Rømø Præstegård. 

Mandag den 22. januar kl. 19.00 vises filmen 

”Blandt mænd og får”, der handler om de to is-

landske brødre Gummi og Kiddi, der bor i samme 

dal med hver deres fåreflok, men de har ikke 

talt sammen i 40 år. Da Kiddis bestand dratter 

omkuld af en dødelig sygdom, beslutter myndig-

hederne at aflive alle dalens dyr for at undgå 

smittespredning. De stolte og stivnakkede brødre 

må bryde tavsheden og stå sammen, hvis de skal 

gøre sig håb om at redde deres dyr. 

 

Rømø Husholdningsforening 

Turen til Fanø sidst i august var en 

succes med ca. 50 deltagere. 

Efter et besøg på museet i Nordby 

var der middag på restaurant 

”Ambassaden”. 

En dygtig guide ledsagede os rundt på øen med 

bl.a. besøg i Sønderho. Turen sluttede med kaffe i 

Nordby. En fin tur trods regnvejr. 

Torsdagsklubben startede den 28. september med 

god tilslutning. Der er også kommet nye deltage-

re til stolemotion, men vi kan sagtens være flere i 

gymnastiksalen. 

Den 5. oktober var der afghansk aften i  ”Æ Fri-

stej”. Under kyndig vejledning af Saleh og Habi-

ba lærte vi at tilberede flere afghanske retter, så 

ca 20 personer kunne sætte sig til et veldækket 

bord og smage specialiteterne. En rigtig hyggelig 

aften. 

Ølbryggerne er også startet. De brygger juleøl, og 

så skal de i gang med forskellige øl, som skal ser-

veres ved ølsmagningen den 8. februar 2018.  

Se de mange tilbud i RHF’s omdelte program for 

2017/2018 og i kalenderen midt i bladet samt på  

www.romohusholdningsforening.dk 

Juleafslutning i Torsdagsklubben den 30. novem-

ber kl. 14 og kl. 19 med gløgg og æbleskiver. 

Om aftenen er der undervisning i, hvordan man 

laver en juledekoration (se program). 

Vi ønsker alle en Glædelig Jul samt et Godt Nyt-

år. 

Tak til alle der støtter vores forening. 

Aase Duhn, Rømø Husholdningsforening 

 

Habiba og Saleh samt deres ældste søn 

Rømø Husholdningsforening 
holder generalforsamling den  

1. marts 2018 i "Æ Fristej" 
på Rømø Skole.  
Efter generalforsamlingen 
får vi besøg af Overinspek-
tør Elsemarie Dam-Jensen 
fra Museum Sønderjylland.  
I afdelingen Kulturhistorie 
Tønder findes der bl.a. en 

vigtig samling af hollandske vægfliser.  
Else Marie vil holde et foredrag med titlen 
”De hollandske fliser og deres vej til de 
vestslesvigske vægge”. 
Vi glæder os til at høre foredraget, især fordi 
der endnu findes en del huse på Rømø, hvor 
de hollandske fliser pryder væggene. 

v/Aase Duhn   
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 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 

 

Rømøforeningens bestyrelse: 

Formand: Kim Wittrup 
Stormstræde 15  
Tlf.: 74 75 59 61, kim.wittrup@skolekom.dk 

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

Kasserer: Conny Rotheisen 
Hattesvej 11, Tvismark  
Tlf.: 74 75 53 19, crot46@gmail.com  

Sekretær: Anne Thomsen 
Søvej 13 
Tlf.: 74 74 51 65 
annethomsen1980@hotmail.com  

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

Suppleanter: 

Aase Hagensen Duhn, Stormstræde 36,  
aadu1@live.dk 

Viola Gundesen 
Vestervej 8, vhkgundesen@bbsyd.dk 

Bliv støttemedlem og vind 2 flasker Rømøvin 

Som støttemedlem af Rømøforeningen deltager du automatisk i lodtrækningen om 2 flasker Rø-
mø vin. Der bliver udtrukket 2 vindere, hver gang bladet udkommer.  

Lodtrækningen foretages af Notarius ”Publikum”.  Gevinsterne bliver afleveret personligt til vin-
derne. 

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. 

Alice og Klaus Hellesøe 

Godthåbsvej 5 

6792 Rømø 

Margit & Knud Aggerholm 

Havnebyvej 76 

6792 Rømø 

Ny Bankforbindelse 

NB: Per 1. januar 2018 skifter Rømøforeningen 

bank - fra Andelskassen til Skærbæk Sparekasse. 

Vi siger tak til Andelskassen for samarbejdet 

gennem årene. Vores nye kontonummer per 1. 

januar  kan fra den dato ses på vores hjemme-

side: www.romo6792.dk og i næste blad, der for-

ventes at udkomme ca. 1. februar. Heri vil også 

være indlagt girokort med det nye kontonummer 

påtrykt. 
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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 sig 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  


