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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Bliv sponsor - og støt Rømøforeningens arbejde 
Ønsker din virksomhed eller forening at blive sponsor ? Så kontakt vores kasserer:  
Conny Rotheisen, Hattesvej 11, Tvismark, Tlf.: 74 75 53 19, crot46@gmail.com for nærmere af-
tale: 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. Rømøforeningen takker  alle sponsorer, som støtter 
foeningens arbejde. 

STØT SET & SKET’s SPONSORER, DE STØTTER OS… 

Rømø Cykler 88 93 50 40 

Rømø Havn  tlf. 74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  tlf. 74 75 52 00 

Kutteren HV 35 ”Cicilie” 

Rømø Supermarked tlf. 74 75 53 02  

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky Tlf. 88 93 51 52 

Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00 
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Siden sidst..... 

Den 28. november havde Tønder Kommune ind-

kaldt til borgermøde om "Udviklingsplan for Rø-

mø, 2025". Planen er udarbejdet af 12 forskellige 

virksomheder, organisationer og Tønder Kommu-

ne, og blev først præsenteret den aften. 

Planen lægger op til, at det først og fremmest er 

turismen, der skal skabe udvikling, arbejdsplad-

ser og bosætning på Rømø. Planen var planlagt til 

at være i offentlig høring indtil den 2. januar, 

men vi synes i Rømøforeningen, at det var en for 

kort høringsfrist, når man stod lige foran julemå-

neden, så vi bad om at få høringsfristen udsat til 

den 1. marts, så vi alle kunne have god tid til at 

sætte os ind i og diskutere planen. Det lykkedes 

delvist - og tak for det: Vi fik høringsfristen udsat 

til den 1. februar, og fik planlagt et borgermøde 

til den 16. januar - mere herom senere i artiklen. 

Ellers har vi siden sidst været i kontakt med kom-

munen for at få nedsat hastighed gennem Mølby 

til 50 km/t: I svinget ved købmanden er der ret 

uoverskuelige forhold - og mange kører over de 

tilladte 60 km/t. Der er endnu ikke en afgørelse i 

sagen. 

Omkring offentlig trafik har vi midlertidigt - ind-

til den 22. marts - fået en længe ønsket busafgang 

fra Skærbæk til Rømø kl. 17.38. Bl.a. vil den 

kunne bruges af børn, der har gået til fritidsakti-

viteter, eller leget med kammerater på fastlandet. 

Det er selvfølgelig vigtigt, at den bliver brugt, 

hvis vi skal lykkes med på sigt at få den gjort  

permanent! Tønder Kommune har i øvrigt lovet, 

at vi i Rømøforeningen fremover vil blive endnu 

mere inddraget ifm. udarbejdelse af køreplaner 

(indenfor det afsatte budget, som vi da i øvrigt 

gerne ser større). Når vi er ved offentlig trafik, 

skal det også lige nævnes, at det er lykkedes os at 

få bevilliget et busskur i Mølby. 

Om et par år bliver F16 flyene i Skrydstrup afløst 

af F35, som efter sigende larmer en hel del mere! 

Der er fokus på, at indbyggerne i Skrydstrup vil 

få større støjgener, og at der bør ske en form for 

kompensation! Da flyene jo også flyver lavt hen 

over det militære skydeområde og Nordøen, vil vi 

arbejde for, at der også bliver lavet støjmålinger 

her, og at folk, som måtte blive udsat for væsent-

lig større støjgener på en eller anden måde bliver 

kompenseret eller så vidt muligt taget hensyn til. 

Vi er blevet spurgt af kommunen, hvad vores 

holdning til salg af et par kommunale, ubebygge-

de grunde på Sildestræde-Stormstræde var: Vi 

svarede, at vi syntes, det var o.k., hvis de blev 

solgt og bebygget, men at det skulle være med 

bopælspligt, så de ikke også bliver fritidshuse / 

sommerhuse! Tønder Kommune har endnu ikke 

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

Nationalmuseets Kommandørgaard 

tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 

Tlf. 74 75 51 36 

I dette blad er indlagt 2 ting: 

Indbetalingskort til støttemedlemsskab 

2019 af Rømøforeningen: 

50 kr. for 1 person, 100 kr. per husstand.  

Beløbet kan indbetales på konto 9839-

8850465747 eller kontant til kassereren. Husk 

at skrive navn og adresse. På forhånd tak! 

Invitation til Ø-fest 

Hvis du ikke har fået disse 2 indlæg, så hen-

vend dig venligst til én fra bestyrelsen eller  

omdeler Bent Hansen.  
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

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        
personligt 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:  

Astrid Hansen & Gunnar Jørgensen 
Juvrevej 5, Nr. Tvismark, 6792 Rømø 
 
Inge Marie & Frede Sørensen 
Drosselvej 1, Havneby, 6792 Rømø 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 

taget endelig stilling til det. 

"Set og Sket": Vi mener faktisk i Rømøforenin-

gens bestyrelse, at bladet er med til at informere 

os rømmeser om stort og småt, og dermed udfyl-

der en vigtig funktion, og jo hyppigere det ud-

kommer, jo mere aktuelt kan det være! Men det 

er dyrt (6-7.000 kr. per udgivelse) - og for øvrigt 

også ret tidskrævende - og da vi i 2018 som et 

forsøg prøvede at udkomme 6 gange om året, 

havde vi nok håbet på en hel del flere støttemed-

lemmer. Det skete ikke, antallet af støttemedlem-

mer forblev på ca. 200, og Set og Sket gav - 

trods flere annoncesponsorer - et underskud. Og 

det går selvfølgelig ikke i længden. Og som vi 

skrev i forrige blad, kræver det ind-betaling fra 

væsentlig flere støttemedlemmer, hvis bladet 

fortsat skal udkomme 6 gange om året - også ba-

re for at vise interessen - ellers må vi skære ned 

til 3 gange om året - samtidig med kirkebladet. 

Og selv om man synes, at man godt kunne nøjes 

med 3 gange om året, kan man jo godt om ikke 

andet - via et støttemedlemsskab - økonomisk og 

moralsk støtte Rømøforeningens arbejde for at 

gøre Rømø til et (endnu) bedre sted at bo! 

Sidste: Er lige hjemkommet efter borgermødet 

om "Udviklingsplan for Rømø 2025".  

Jeg synes ikke, at forhåndsinteressen havde vir-

ket så stor, men der mødte godt 40 mennesker 

op. Fint. Efter en kort indledning kunne man 

vælge at arbejde i 2 af 5 forsk. grupper / work-

shops. Og herefter fremlagde grupperne.  

Vi var ikke enige om alt, men der var både i 

grupperne og ved fremlæggelsen en overvejende 

god og lydhør indstilling, og vi mener i Rømø-

foreningen, at vi fik gode input til et høringssvar. 

Men nu skal vi til at se på alle deltagernes noter 

og bemærkninger, som vi fik. Jeg fornemmer, at 

der var nogle gode diskussioner, hvor man kunne 

blive lidt klogere på hinandens synspunkter. Tak 

til Karsten Hagel Jensen, Tønder Kommune, der 

var mødeleder, og til alle, der mødte op! 

Rømøforeningens høringssvar vil ikke kunne 

rumme alles synspunkter, men vi forsøger at ud-

forme et høringssvar, som vi fornemmer dækker 

den overordnede holdning. Men hvis man vil væ-

re sikker på, at ens høringssvar til planen kom-

mer kommunen i hænde, bedes man selv indsen-

de til teknisk@toender.dk 

Kim Wittrup                                                                                                             

f. Rømøforeningen 
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EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 

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

På de nordfrisiske øer har man siden 1700 tallet fejret  
sømændenes afrejse til hyrer på skibe i grønlandsfarten.  

Det var på ”Pers Awten” den 21. februar.  

Om aftenen samledes man på højtliggende steder og brændte 
bål for en lykkelig hjemfart. Dette bål kaldes ”Garild” 

PERS AWTEN 

Da vi gerne vil bevare denne skik på Rømø, 
er alle velkomne til  

PERS AWTEN 

TORSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 18.30,  
HVOR BÅLET TÆNDES VED DÆMNINGEN 

Der kan købes øl, vand,  
kaffe, te, varm kakao m.m. 

Spejderne laver snobrød 

Grillpølser kan også købes. 

Rømøforeningen, Rømø Husholdningsforening og Rømøspejderne 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

 

Offentlig transport på Rømø 

I efteråret 2018 var Rømøforeningen i dialog 
med Tønder Kommune omkring en ekstra bus-
afgang mod Rømø. Samarbejdet har været kon-
struktivt og kommunen har både været lydhør 
og reageret hurtigt.  

Så fra 9. december og indtil 22. marts kører der 
en bus fra Skærbæk mod Rømø kl.17.38.  

Husk at gøre brug af den :-)  

Kim Wittrup og jeg har aftalt med en chefkon-
sulent fra Tønder Kommune at vi fremover vil 
holde møder vedrørende buskørsel på Rømø,  
så afgangene bliver planlagt så optimalt, som 
det er muligt. 

I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I 
har kommentarer eller indput til dialogen om-
kring den offentlige transport på Rømø. 

Tanja Hauge Rahbek 
Tønnisgård, Rømø 

 

Ø-fest lørdag den 2. marts 2019 
(Se også indlægget i dette blad) 

Ø-fest, som vi også tidligere har kaldt Rømø-
awten, er i år endnu bedre! Tak til Juvrefonden, 
som har givet os (dvs. de arrangerende forenin-
ger) 10.000 kr. til ligesom at give festen et løft, 
så forhåbentlig endnu flere har lyst til at være 
med: Det er så sjældent, vi fester sammen på 
Rømø! 

Nogle af pengene er brugt til at få Boy Lorent-
zen til at komme og underholde samt at gøre 
maden - om muligt - endnu bedre - uden at hæ-
ve deltagerbetalingen. Ja, prisen for de 4-12 åri-
ge er endda sat ned! Folk, der er flyttet til Rø-
mø det seneste år, har fortsat gratis entré. 

Bemærk at vi starter kl. 18 (mod før kl. 18.30).  

Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange har lyst 
til at være med til en hyggelig og fornøjelig af-
ten! Velkommen! 

De arrangerende foreninger 

N.B.: Revyfolkene har meddelt, at der denne 
aften også vil være lidt Rømø-revy ;-) 

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 

Generalforsamling i Rømøforeningen 

onsdag den 6. februar 2019 kl. 19 

i ”Æ Fristej” i Medborgerhuset  

”Rømø Skole”, Engvej 5. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Efterfølgende vil Henrik Manø fortælle 

og vise flotte billeder fra sejlads  

gennem Nordvestpassagen. 

Alle er hjerteligt velkomne. 

Bestyrelsen 

Sogneaften i Rømø  
Præstegård  
Tirsdag den 19. marts  
kl. 19.30. 
”Livet i dag bag tremmerne” 
sognepræst på Rømø Ger-
trud Yde Iversen om at væ-
re fængselspræst.   
Hvad laver en præst i et 
fængsel i dag og på hvilken måde kan en 
præst være med til at forberede de indsatte 
på en tilværelse udenfor fængselsmuren.  
Alle er velkomne 
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Syngepigerne er fundet 

I forrige nummer af Set og Sket mindedes  

Bettina Brandt 4 syngepiger / bakkesangerinder 

i en Rømø Revy fra '90'erne. Men der var fak-

tisk 5 - her er de fra venstre: Christian Bunde-

sen, Svend Møller, Peter Petersen, Hans Karl 

Gundesen og Ernst Møller. 

 

Juletræsfesten 

Søndag den 2. december var der juletræsfest i 

gymnastiksalen, arrangeret af Rømø U.I.F. 

Knap 40 børn og godt 40 voksne var mødt op 

og havde en hyggelig times tid med dans om 

juletræet og besøg af julemanden, der havde 

godteposer med. 

Tak til Bodil, Preben og Kim, der spillede til, 

og tak til Victor, Felix og Kevin 

Kjemtrup Jørgensen, der pyntede juletræ og 

solgte mad og drikke m.m.. 

Og selvfølgelig også tak til alle, der mødte op 

og var med til at gøre det til en god juletræsfest. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

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

Rømø Lokalhistorisk Forening 

afholder generalforsamling  

fredag den 15. marts 2019 kl. 19:30 

i ”Æ Fristej” i ”Medborgerhuset –  
Rømø Skole”, Engvej 5 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Derefter foredrag ved antropolog og  
marinearkæolog Alexander Köhler 

over emnet 

“Fra Østrig over Grønland til Rømø”.  

Alexander Köhler er nyansat som forvalter 
på Nationalmuseets Kommandørgård i 

2018 

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

Aktivitetskalender 
2018 

 

Rømø Bibliotek   i Medborgerhuset ”Rømø Skole” 
     Mandage kl. 17 - 19 
     Tirsdage kl. ca. 9 - ca. 12, 14.30 - 16 og 17 - 21 
     Onsdage kl. 19 - 21 
     Torsdage kl. 14 - 17 og 19 - 21 

Februar 2019 

Hver tirsdag    Udstillingen “Rømmesers vielser – i hele verden”  
kl. 14.00-16.00    v/Rømø Lokalhistorisk Forening i Carls Hus’ 
     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø  

Søndag 03.02 kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø 
     v/Gertrud Yde Iversen efterfulgt af servering af sup 
     pe i præstegården Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Mandag 04.02 kl. 19.00 Filmen ”Vore sjæle i natten” vises i Rømø Præstegård 
     Havnebyvej 154, 6792 Rømø, Danmark  

Onsdag 06.02 kl.19.00 Rømøforeningens generalforsamling i Æ Fristej 
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Torsdag 07.02 kl. 19.00 Ølsmagning i Torsdagsklubben i ”Æ Fristej”  
     v/Rømø Husholdningsforening 
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Lørdag 09.02 -    Rømø Kunst og Kulturforening afholder Pop up udstilling i  

Søndag 17.02    Medborgerhuset Rømø Skole kl. 11.00-16.00 

Søndag 10.02 kl. 10.30 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Gertrud Yde Iversen Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Mandag 11.02 kl. 06:00  Rømø Bageri genåbner. Reception fra kl. 13-16.  
     Havnebyvej 214, Mølby 

Søndag 17.02 kl. 09.00 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Ian Ørtenblad Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Torsdag 21.02 kl. 18.30 Pers Awten ved Rømødæmningen 

Søndag 24.02 kl. 10.30 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Gertrud Yde Iversen Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Torsdag 28.02 kl. 19.00 Rømø Husholdningforenings generalforsamling i  
     Æ Fristej Engvej 5, 6792 Rømø 

Marts 2019 

Hver tirsdag    Udstillingen “Rømmesers vielser – i hele verden”  
kl. 14.00-16.00    v/Rømø Lokalhistorisk Forening i Carls Hus’ 
     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø  

Hver onsdag    Rømø Ungdomsklub i Medborgerhuset ”Rømø Skole” 
kl. 19.00-21.15   Engvej 5, 6792 Rømø 

Lørdag 02.03 kl.18.00 Ø-fest i Medborgerhuset ”Rømø Skole”  
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Søndag 03.03 kl. 10.30 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Gertrud Yde Iversen Havnebyvej 152, 6792 Rømø  
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 Aktivitetskalender 
2018—2019 

Søndag 10.03   Deadline til Set & Sket april-maj 2019 
     Input sendes til romo6792@gmail.com 

Søndag 10.03 kl. 10.30 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Gertrud Yde Iversen Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Onsdag 13.03 kl. 19.00 Modeopvisning hos By Vicky, Lakolk  
     v/Rømø Husholdningsforening  

Torsdag 14.03 kl. 14.00 Førstehjælp og hjertestarter v/Rømø Husholdnings 
     forening i Medborgerhuset Rømø Skole, 
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Fredag 15.03. kl. 19.30 Rømø Lokalhistorisk Forening afholder generalfor 
     samling og foredrag i ”Æ Fristej” i ”Medborgerhuset  
     –  Rømø Skole”, Engvej 5, 6792 Rømø 

Søndag 17.03 kl. 10.30 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Gertrud Yde Iversen Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Tirsdag 19.03 kl. 19.30 ”Livet i dag bag tremmerne” - om at være fængsels 
     præst Rømø Præstegård, Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Søndag 24.03 kl. 09.00 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Ian Ørtenblad Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

Torsdag 28.03 kl. 15.00 Torsdagsklubben holder afslutning i Medborgerhuset 
     Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

Søndag 31.03 kl. 10.30 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Gertrud Yde Iversen Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

April 2019 

Torsdag 04.04 17.00  Tur til Elmegården, Sommersted m/Rømø Hushold- 
     ningsforening 

Søndag 07.04 kl. 10.30 Gudstjeneste i Sct. Clemens Kirke, Rømø    
     v/Gertrud Yde Iversen Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

18.-21. april 11.00-17.00 Rømøspejlinger afholder udstilling i  
     Klaas Puuls lagerhal. Fernisering den 18. april kl. 15.00.  

Maj 2019 

27. maj kl. 19.00  Rømø Skovlegeplads Støtteforening afholder ordinær  
     generalforsamling på Nr. Frankel 1. 

Juni 2019 

Lørdag 29.06   Rømø Musikfestival   
     Engvej 5, 6792 Rømø 

August-September 2019 

Lørdag - Søndag   Rømø MotorFestival  
30.08—01.09   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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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Nye juletræskæder 

Igen i år pyntede det med juletræer med lys på 

ved dæmningen! Tak til de 3 ”juletræsmænd”  

Søren Laursen, Knud Rasmussen, Peter Nissen 

og ”kassemester” Marianne Theilgård. Tak til 

dem, der støttede med et frivilligt bidrag, og tak 

til Rømø Udviklingsfond, der havde givet ca. 

8000 kr. til indkøb af nye strømbesparende  

LED-lyskæder. 

 

Julemarked på Vandrerhjemmet 

Den 20.-22. december 

var der julemarked på 

Vandrerhjemmet. Me-

re end 10 forskellige 

boder solgte lokalt 

kunsthåndværk og  

julespecialiteter. 

I løbet af de 3 dage var der næsten 300 gæster, 

hvilket skabte en livlig handel ved de mange 

boder og ikke mindst en rigtig hyggelig stem-

ning. 

 

Vi vil gerne sige tak til alle der lagde vejen for-

bi og bidrog til den hyggelige julestemning, og 

vi glæder os allerede til næste år hvor vi igen vil 

afholde Julemarked, 

som så kan blive star-

ten på en hyggelig og 

sjov tradition, som må-

ske bliver større næste 

år, da vi heldigvis har 

plads til flere boder. 

Rigtig godt nytår fra Rikke & Niels Hobolt 

Rømø Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50 

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

Kyndelmisse 

Lysgudstjeneste i Rømø kirke søndag den  

3. februar kl. 17.00.  

Efterfølgende bliver der serveret suppe i Rømø 

Præstegård. 

Rømø Menighedsråd 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Filmaften i februar 2019 

Mandag den 4. februar kl. 19.00 
i Rømø Præstegård vises filmen 

”Vore sjæle i natten” med Jane Fonda og 

Robert Redford i hovedrollerne. 

Addie og Louis har begge mistet deres ægtefæl-
ler for flere år siden. De ved lidt om hinandens 
børn, men kender ellers kun hinanden meget 
overfladisk. 

Hun føler stor ensomhed og savner en samtale-

partner. Louis lever et lige så  stille og lidt ens-
formigt liv uden stor menneskelig kontakt. 

Men de to seniorers relationer tager en kraftig 
drejning, da Addie en dag  banker på Louis’ dør 
for at foreslå et højst udsædvanligt arrangement. 

Der serveres kage og kaffe til en pris á 25 kr. 

Vel mødt til en dejlig filmoplevelse med to 
kendte skuespillere. 

Kirkebil kan benyttes af øens fastboende ved 
henvendelse dagen før til Frifelt Taxa, tlf.: 
74757215 

Rømø Menighedsråd 

 

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98 

Tur til Elmegården  

Torsdag den 4. april 2019 

Vi mødes ved Statoil, Juvrevej 3.  

Bussen afgår kl. 17.00 med ankomst til 
Sommersted kl. 18.00. 

Der serveres en 2 retters middag.  
Drikkevarer kan købes. 

Rundvisning med smagsprøver og  
mulighed for indkøb. 

Pris for medlemmer 200 kr.  
Beløbet bedes indbetalt på kontonr. 
5989 4000419 

Bindende tilmelding og betaling se-
nest den 21. marts efter først til mølle 

princippet (Minimum 20 personer) 

til Marina  24 64 01 49 eller  

Sonja 41 40 55 84   
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Hjælp til foreninger 

 

Tønder Kommune har ”Nytteindsatsen”, som er 
en gruppe mennesker, som i kortere eller længe-
re tid er ude af arbejdsmarkedet.  

De tilbyder at lave forskelligt praktisk arbejde 
for foreninger (og indtil nu har de bl.a. på 

Rømø malet spejderhytten og luget ukrudt om-
kring samt fjernet hybenbuske ved Lokalhisto-
risk Arkiv). Det er gratis, men man skal 

selvfølgelig selv stille eventuelle materialer 
m.m. til rådighed. 

De tilbyder hjælp (stort set) hele året, og indtil 
1. marts er der ekstra gode muligheder ! 

Kontakt lederen af ordningen,  
Carsten Wollesen, tlf. 40332195.  
Mail: cw@toender.dk  

 

Rømø Bageri 

Rømø Bageri har fået jo fået ny ejer. Kim 
Krogh Hansen, som tidligere har arbejdet for 
Anne og Bent Maass har overtaget bageriet. 
Han er i fuld gang med ombygning og glæder 
sig til at slå dørene op igen i februar måned.  

Den 11. februar 2019 kl. 06:00 er det igen mu-
ligt at købe friskbagt brød og kager hos Rømø 
Bageri. Den samme dag, holder Kim en recepti-
on fra kl. 13-16.  

 

Valg til Nationalpark Vadehavets bestyrelse 

 

Nationalpark Vadehavets  
bestyrelse går i 2019 ind i 
sin tredje fireårige periode, 
hvilket betyder, at de nu-
værende rådsmedlemmer 
er på valg. 

Nationalparkrådet er på  
31 medlemmer hvor de  
2 er fra Rømø. 

Medlemmerne fra Rømø indstilles af Rømøfor-
eningen. Indstillingerne skal være Rømøfor-
eningen i hænde senest den 1. marts 2019.  

Er du interesseret i at være en del af national-
park rådet kontakt Jan Gravesen tlf. 40755406 
eller mail: jan.gravesen@mail.dk. 

På denne side finder du tidligere møder i råd og 
bestyrelse :  https://nationalparkvadehavet.dk/
om-nationalpark-vadehavet/organisation/ 

På denne side finder du nationalparkloven og 
bekendtgørelsen for Nationalpark Vadehavet: 
https://nationalparkvadehavet.dk/om-
nationalpark-vadehavet/ 

Jan Gravesen 

Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22 

Rømø Ungdoms- 

og Idrætsforening 

v/Kent Petersen  

Tlf. 74 75 55 08 

Mobil 23 64 48 82 
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RØMØSPEJDERNE 

Vi er en rigtig god spejdertrop bestående af både 

bævere og ulveunger. Alderen er ikke vigtig, vi 

skal bare have det sjovt. 

Vi har mange spændende ting på programmet. 

Der bliver bygget, hygget, tændt og samlet i  

både skov og på strand. Vi holder til i spejder-

hytten i Kongsmark. Der er møde hver 2. tirsdag 

og to gange i løbet af spejdersæsonen, har vi  

vores meget eftertragtede spejderweekend. 

Nogle af jer har må-

ske set os i forbin-

delse med Høstguds-

tjenesten eller Pinse-

gudstjenesten i grill-

hytten ved Lakolk. 

Vi har også været så 

heldige at få lov at 

komme på virksom-

hedsbesøg. 

Brandstationen har haft besøg af os i forbindelse 

med vores førstehjælpstema og vi har været på 

Tønnisgård i forbindelse med fugletema. 

Alle er velkomne til et prøve besøg. Vi har nem-

lig plads til mange flere friske børn. 

Se mere i vores facebookgruppe: Rømøspejder-

ne. Her kan I også kontakte os, hvis I har 

spørgsmål, samt se flere billeder og videoer fra 

vores møder. 

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 velkommen- 
til-verden-buket.Så også her: Giv os lige et praj, tak.  

Kim Wittrup, Rømøforeningen, Tlf. 29468641, e-mail kimwittrup@hotmail.com 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Modeopvisning hos BY VICKY 
på Lakolk 

Onsdag den 13. marts 2019  

kl. 19.00                                                

Kom og se den nye forårsmode. 

Under opvisningen serveres der vin og 
chips. Bagefter er der kaffe og hjemme-
bagt kage. 

Pris for ikke medlemmer 30 kr.  

Tilmelding senest onsdag 6. marts  
til Mie 24 22 58 30 eller  

Sonja 41 40 55 84

https://www.facebook.com/groups/romospejderne/
https://www.facebook.com/groups/romospejderne/
mailto:kimwittrup@hotmail.com
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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/Bente Bjerrum  

24 64 00 81 

Rømø Kunst- og 

kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

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 

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

Næstformand: Jan Gravesen 
Sælstræde 8 
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: Tanja Rahbek  
Tlf. 30 13 33 81  
Mail: tonnisgard@gmail.com  

Suppleant: Paul Sønnichsen 
Tlf. 30 91 50 28 
Mail: p-p@bbsyd.dk 
 
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer til 
vores arbejde. 
Ønsker du at blive støttemedlem - og herun-
der at støtte udgivelsen af dette blad - se mere 
på side 2. 

Rømøforeningens bestyrelse: 
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Havneby Kro   74 75 75 35 

Rømø Bageri   74 75 52 44 

Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

Dagli’ Brugsen    73 71 07 00 

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31 

Rømø Slagteren    29 90 75 16 

Rømø Auto Service 74 75 53 28  

    Enjoy Resorts Rømø   74 75 56 55 

Ny Form 74 75 54 82 

Feriecenter Rim Rømø 74 75 57 58 


