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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 april 

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... 

Tirsdag den 23. januar havde Tønder Kommune 

jo indbudt til borgermøde (på Enjoy Resorts), og 

emnet var, hvordan Rømø skulle udvikle sig i 

fremtiden? Der var godt 100 personer, der deltog, 

heraf vel knap halvdelen fra Rømø. 

Efter en kort introduktion blev deltagerne inddelt 

i 4 grupper, der hver debatterede et emne, og til 

sidst fremlagde grupperne. Der kom en del gode 

forslag frem, og der var en konstruktiv debat. 

Kommunens repræsentanter noterede ned         

undervejs, og man havde også mulighed for   

bagefter skriftligt at aflevere synspunkter og gode 

idéer. Det gjorde vi da også fra Rømøforeningen. 

Kommunen lovede også, at der ville blive ind-

budt til yderligere debat/cafémøder i det tidlige 

forår, men det har vi dog - i skrivende stund -  

ikke hørt noget til endnu. 

Når vi snakker om Rømøs udvikling, så er der 

glædeligt nyt omkring "Havneby Vest", som er 

det store område, der afgrænses af Engvej,    

Havnebyvej, Sønderbyvej og Vestergade.  

Som omtalt i novemberbladet havde Tønder         

Kommune et forslag i høring, der gik ud på at  

ophæve bopælspligten for området, og det ville så 

i realiteten sige, at man her kunne opføre et      

fritidshus (som dog godt måtte bebos helårs og 

som ikke måtte lejes ud), men det ville samtidigt 

reelt udelukke, at Havneby kunne udvikle sig 

med helårshuse her. Det er reelt kun i dette områ-

de, det kan ske! Heldigvis besluttede Tønder 

Kommune, at området fortsat skal være med bo-

pælspligt/at det ikke skulle være endnu et som-

merhus/fritidshusområde! 

Lyskryds ved dæmningen på fastlandssiden: 

I flere år har det sikkert irriteret mange, at hvis 

man skal passere det lyskryds - enten på vej til 

eller fra Rømø - og der så kommer en bil fra   

Ballumvej og skal dreje til højre ned ad       

Hjemstedvej - så skifter trafiksignalet til ingen 

verdens nytte til rødt! Efter flere års skriverier 

med Tønder Kommune er det nu kommet i orden. 

Tak!                                                                   

Rømø Awten: Lørdag den 10. marts havde man-

ge foreninger indbudt til Rømø Awten. Det er et 

stort arbejde at arrangere og afholde Rømø 

Awten, og da kun 45 personer havde tilmeldt sig, 

valgte arrangørerne at aflyse. Når det er en         

Ø-fest, mener vi, at det da som minimum bør 

kunne samle 10% (svarende til ca. 60 personer)  - 

men selvfølgelig helst mange flere!  

Idéer til hvordan du synes, at Rømø Awten kunne 

blive endnu mere interessant at deltage i, modta-

ges  meget gerne! Vi har i øvrigt i arrangørgrup-

pen tænkt på at hyre nogle folk fra Tønder Revy-

en til at underholde til næste Rømø Awten.  

De er mega dygtige og sjove ! De kan dog nær-

mest kun i  september, så vi overvejer kraftigt at 

prøve med en Rømø Awten igen allerede til sep-

tember.  Nærmere følger i næste blad, som efter 

planen allerede udkommer én af de sidste dage i 

maj.  

Kim Wittrup f. Rømøforeningen 

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

Som støttemedlem af Rømøforeningen deltager 
du automatisk i lodtrækningen om 2 flasker  
Rømøvin. Der bliver udtrukket 2 vindere, hver 
gang bladet udkommer.  
 
Lodtrækningen foretages af Notarius 
”Publikum”.  Gevinsterne bliver afleveret per-
sonligt til vinderne. 
 
Man kan blive støttemedlem i Rømøforeningen 
for kr. 50,00 om året for enkeltpersoner og  
kr. 100,00 pr. husstand. 

Beløbet kan indbetales på vores konto i  
Sparekassen: 9839 8850465747 via netbank  
eller kontant til kassereren. 
 

Vinderne denne gang:  
 
David Fogh 
Sælstræde 7, Havneby 
 
Inge & Bjarne Debel 
Vibevej 2, Havneby 

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

Gang i butikslivet igen på Havnebyvej 71                                       

I de 2 butikslokaler på Havnebyvej 71 i Kongs-

mark, hvor der senest har været "Vin og Fin", og  

tidligere Købmand Ishøy og Kgl. Porcelæns-

butik, kommer der igen liv! Butikkerne er sat 

grundigt i stand, og  hundeudstyrsbutikken  

"Dog in", som hidtil har holdt til i Rømø El's 

gamle butikslokaler, flytter ind i butikken til ven-

stre (når dette læses, er de nok allerede flyttet 

ind).  

I butikken til højre åbner Henrik Götze en butik, 

hvor man selv kan dekorere glas. Henrik havde 

for et par år siden en lignende butik i Havneby, 

"Pusterummet". Han forventer at åbne butikken 

ca. 15. juni.                                                               

Rømøforeningen ønsker held og lykke til de                 

2 iværksættere! 

Genvalg og nyvalg 

På Rømøforeningens generalforsamling den  

7. februar var der genvalg til Jan Gravesen og 
Kim Wittrup til bestyrelsen. De 2 suppleanter, 
Viola Gundesen og Aase Duhn, ønskede begge 
at stoppe, og i stedet valgtes Tanja Rahbek og 
Paul Sønnichsen.  

Da suppleanterne i Rømøforeningen er fuldgyl-
dige medlemmer af bestyrelsen, skal lyde en 
stor tak til Viola og Aase for indsatsen og et 
stort "velkommen til arbejdet" til Tanja og 

Paul! 

Efter generalforsamlingen fortalt Ditte Hviid 

fra Vadehavssekretariatet her på Rømø     
spændende om, hvad de laver. 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig: 
Der skete ingen ændringer. 

Kim Wittrup f. Rømøforeningen 

Stor tak til Juvre fonden 

Luise Sixtus fra forældrerådet ved Rømø       

Børnecenter har søgt Juvre fonden om midler til 

en ny gynge til børnene i Rømø Børnecenter.  

Vi fik en dejlig ny gynge af fonden, som vi siger 

1000 TAK for. Der er en særlig servitut omkring 

gyngen, som sikrer os, at skulle der i fremtiden 

ske ændringer vedrørende eksistensen af vores 

børnecenter, er gyngen i rømsernes eje.                                                            

Børnene på billedet er børn fra Rømø            

Børnecenter og deres venner fra Regnbuens          

børnehave.              

Nationalpark-partner                                         

I Rømøforeningen synes vi, at der er  mange for-

dele for Rømø ved, at Rømø både er en del af 

Nationalpark Vadehavet og en del af  Unesco's 

Verdensnaturarv. Vi har som nævnt i forrige nr. 

af Set og Sket derfor også valgt at blive Natio-

nalpark-partner.  

Det betyder så også, at vi er med til at promovere 

det, og bl.a. derfor vil Nationalpark-flaget vaje 

fra toppen af  flagstangen ved Medborgerhuset 

"Rømø Skole". 

Medarbejder søges 

Rømø Lege- og Labyrintpark 

søger medarbejder til             

højsæsonen til at betjene      

kunderne i åbningstiden.   

Nærmere oplysninger kan ses på                      

facebooksiden for "Rømø Lege- og                  

Labyrintpark", eller på tlf. 23304250. 
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 Rømø Husholdningsforening 

Generalforsamlingen torsdag den  

1. marts forløb efter planen.                 

Tak til overinspektør Else Marie Dam-Jensen, 

som holdt et meget spændende foredrag om    

hollandske fliser og fik overrakt en gavekurv af 

Chieko. 

Rømø Husholdningsforening har konstitueret 

sig som følger: 

Formand:  Sonja Hansen 

Næstformand: Marina Krog 

Kasserer:     Chieko Petersen 

Sekretær:     Jane Jessen 

Best. medlem:  Aase Duhn 

Best. medlem:  Lilly Hansen 

Best. medlem:  Mie Kristensen 

Suppleant:      Anne Thomsen 

Suppleant:      Anne Marie Knudsen 

Tak til Gerda Bergholdt, som ønskede at stoppe 
som suppleant i foreningen. 

4. maj i Rømø kirke og præstegård 

Aftenen indledes kl. 19.00 med en kort andagt  i 
kirken, hvorefter filmen ”Kongens Valg” vises i 
præstegården. 

I april 1940 får den norske konge et ultimatum af 
den tyske militærmagt: Overgiv dig eller dø.  
Med tyske fly i hælene bliver den kongelige    
familie nødt til at flygte. De beslutter sig for at 
splitte sig op uden at vide, om de nogensinde vil 
se hinanden igen. Efter tre dages desperat flugt 
tager Kong Haakon sin endelige afgørelse.     
Han nægter at kapitulere. Den danske skuespiller,   
Jesper Christensen, har hovedrollen som Kong 
Haakon i denne norske film. 

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

Tilføjelse til foreningsoversigt:                            

I den foreningsoversigt, vi bragte i forrige nummer, havde vi beklageligvis glemt "Rømø 
Sejlklub". Formanden hedder Niels Jonny Vejrup, tlf. 40451930. Mail: nvejrup@gmail.com 

Se den reviderede oversigt på side 13.  
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Feriecenter Rim-Rømø åbner foråret 

med et nyt renoveret forsamlingshus 

Vi har fået malet, renset vores gulvtæppe, og 

fået sat 50 nye lamper op, så vores lokaler er 

således nu i tip top stand. 

Det har været tiltrængt og vi er super glade for 

resultatet som er blevet helt fantastisk.  

Alle er velkommen til at komme forbi, hvis 

man ønsker at se vores flotte lokaler.  

Man kan ligeledes leje forsamlingshuset til  

jeres næste fest.  

Der er ca. plads til 100 mand.   

I det store køkken kan man lave sin fest mad 

eller bestille til levering ude fra.  

Udlejning af forsamlingshuset, kan ske ved 
henvendelse til Trisse på kontoret dagligt fra  

kl. 07.00 til kl. 15.00 på tlf. 74755758, eller  
på mail kontakt@rimromo.dk 

Se også www.rim-romo.dk  

 

Vellykket ølsmagning med  

Rømø Husholdningsforening 

 

Der var som sædvanlig god tilslutning til 

ølsmagning med pølsebord.  

Erling og hans bryggere fik overrakt en lækker          

gavekurv af Sonja. 

34 personer mødte op til en aften med god 

stemning og skøn mad, og der blev smagt på  

7 forskellige slags øl.  
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Naturen Lige Nu                                            

Her i vintermånederne er der ikke meget spise-
ligt i skoven. Frugt, bær og svampe sæsonen er 
for længst forbi. Dog er der undtagelser, der sta-

dig retfærdiggør en skovtur. En af de lidt sjove-
re er troldeøre, eller judasøre. En lille finurlige 
brune ørelignende  bævresvamp, der vokser for-
trinsvist på hyld.  

Det siges at Judas fik dårlig samvittighed efter 

at have forrådt Jesus, og at han derfor hængte 
sig i en hyld.  Judas' øre rørte ved træet, hvor-
efter judasøret altid siden har vokset på  hylde-
træet.  

Prøv at plukke et par ”ører” og tag dem med i         

madlavningen. De er ikke videre interessante            
kulinariske, men har en spændende konsistens, 
der er gode i sovs, salater, supper og lignende. 
Og er meget brugt i f.eks. det kinesiske køkken. 

Man må dog ikke stege dem direkte på panden 
som andre svampe, da vandindholdet i judasøre 
er meget højt. De vil derfor sprutte og hoppe og 
danse, hvis de kommer i berøring med det     
varme fedt på panden. Når du alligevel står ved 

hylden og kigger på judasører, så prøv at    
brække en af de visne hyldegrene af, og se hvor 
mange insekter, der overvintrer i en død 
hulgren.  

Der er masser af liv i døde grene og træer, så lad 

endelig et par stammer eller grene ligge i haven 
eller skoven, til alle de mange insekter der bru-
ger dem. Hvis I er tvivl om judasører, eller hvis 
du har lyst til at se flere insekter, og andre spæn-
dende ting i skoven, vil Tønnisgård  meget ger-

ne invitere på skovtur ved skovlegepladsen, 

hvor vi kan lege lidt på legepladsen, og se hvad 
der gemmer sig af spændende ting i området. 

Datoerne for skov/legeture er:                                     

Søndag den 1. april  kl. 13.00 
Fredag den 11. maj kl.13.00 
Fredag den 29. juni kl. 13.00 

Alle er velkomne, turene tager ca. 1,5 time og er 
gratis.  

Rømø Musikfestival 

Vi startede jo sidste år, og da det var så stor en 
succes, prøver vi selvfølgelig igen i år, lørdag d. 
30. juni. Vi skal bruge ca. 5 grupper og pt. har vi 
aftale med 3, men mangler altså stadig et par 

stykker, så hvis nogen kender nogen, der spiller 
glad syng-med-danse-musik, og som vil spille 
gratis, så bed dem om at henvende sig til Preben 
(50457477) eller Kim (29468641).  
Samtidigt vil vi også gerne sige mange tak til 

Feriepartner Rømø, som har støttet dette års fe-
stival med 5.000 kr. Tak! 

Rømø Musik 

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

 

 

 

VELKOMMEN 
til nye tilflyttere og nyfødte  

Rømøforeningen vil gerne byde  
tilflyttere velkommen med  

2 flasker "Rømø-vin".  

Så hvis I har kendskab til nogen,  
der er flyttet til Rømø, så giv os  

lige et praj !  

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

Giv os lige et praj, tak.  

Kim Wittrup, Rømøforeningen  
Tlf. 29468641 

e-mail kimwittrup@hotmail.com 

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

Aktivitetskalender 
2018 

Marts 

 

Tor 29.03 kl. 15.00  Rømøspejlinger  

     Åbning af udstilling hos Klaas Puul på Rømø Havn  

     med mange udstillere 

Fre 30.03 kl. 11.00—17.00 Rømøspejlinger  

     Hos Klaas Puul på Rømø Havn 

Fre 30.03 kl. 11.00—16.00 Loppemarked v/ Tønnisgård 

     Havnebyvej 30, 6792 Rømø 

Lør 31.03 kl. 11.00—17.00 Rømøspejlinger  

     Hos Klaas Puul på Rømø Havn 

 

April 
 

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

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Søn 01.04 kl. 11.00—17.00 Rømøspejlinger  

     Hos Klaas Puul på Rømø Havn 

Søn 01.04 kl. 13.00  Skov/legetur 

     Havnebyvej / Kirkeby Plantage, 6792 Rømø  

Man 02.04 kl. 10.00—17.00 Åbent hus med Loppemarked og (næsten) nyfødte Lam 

     Ved Villy Jørgensen 

     Vestervej 21,Toftum 

Tor 26.04 kl. 18.30  Cykeltur m/RHF 

     Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø 

 

Maj 
 

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

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Hver torsdag kl. 18.30  Cykeltur m/RHF 

     Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø 

Fre. 04.05 kl. 19.00  Andagt og filmaften 

     Denne aften vises filmen ´´Kongens Valg´´ 

     Havnebyvej 152, 6792 Rømø  

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

Fre. 11.05 kl. 13.00  Skov/legetur 

     Havnebyvej / Kirkeby Plantage, 6792 Rømø 
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 Aktivitetskalender 
2018 

Juni 
 

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

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Hver torsdag kl. 18.30  Cykeltur m/RHF 

     Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø 

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

Fre. 29.06 kl. 13.00  Skov/legetur 

     Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø 

Lør. 30.06    Rømø Musik Festival  

 

Juli 
 

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

     Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 

     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

Hver torsdag kl. 18.30  Cykeltur m/RHF 

     Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø 

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

 

August 
 

Hver torsdag kl. 18.30  Cykeltur m/RHF 

     Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø 

 

September  
 

Lør. 01.09    Rømø Motor Festival  

     på Lakolk Strand 

Hver torsdag kl. 18.30   Cykeltur  sidste cykeltur er den 20. september 

     Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø 

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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Rømø-Tønder Turistbureau flytter 

Rømø-Tønder Turistbureau og Feriepartner  
Rømø er nu også blevet adskilt bygnings-
mæssigt: Mens Feriepartner Rømø er blevet i de 
hidtidige bygninger i Havneby, er turistbureauet 

rykket op i lyskrydset i  Nr. Tvismark i den byg-
ning, hvor Rømø Tømrer/Snedker hidtil har 
holdt til.  (De er så flyttet ned i de bygninger, 
hvor der indtil for et par år siden var Rømø               
Tømmerhandel). Den 14. marts har jeg fået en 

lille snak med turistchef Iver Gram og på turist-
bureauet regner de med at kunne åbne i de nye 
lokaler til påske. Der mangler at blive etableret 
arbejdspladser indenfor og skiltning udenfor.                       
Man regner med i sommerhalvåret at have åbent 

hver dag fra kl. 10-17 - noget mindre i          
vinterhalvåret. Der regnes med 3 ansatte.   

Mht. lokalerne har man lejet de hidtidige     
kontorbygninger samt 2/3 af værkstedsbygnin-
gen, som bruges til  opbevaring af pjecer, bro-
churer og messestande m.m..  

Rømø Tømrer/Snedker v/Torben Wollesen har 
stadig rådighed over den sidste tredjedel. Iver 
Gram sluttede at med at sige, at man glæder sig 
til at komme i gang!   

Kim Wittrup 

Nyheder fra Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen og Tønnisgård samarbejder om 
at fjerne flodskarn fra stranden, alle kan melde 
sig til at give en hånd. Hold øje med Tønnis-
gårds hjemmeside. Nationalpark Vadehavet 

støtter projektet. 

Den 10. og 11. april vil Air Transport Wing  
Aalborg forsøge at anvende Lakolk Strand til 
midlertidig landingszone for C-130J Hercules  

transportfly, samt eventuelt C-160 Transall 
transportfly. Begge dage i tidsrummet 13.00 til 
23.00. Dele af stranden kan være afspærret i 
dette tidsrum. 
Lørdag den 1. september 2018 løber Rømø Mo-

torfestival af stablen, det er lidt tidligere i for-
hold til sidste år.  
Weekenden 7. – 9. september 2018 er der Rømø 
Dragefestival på Lakolk Strand.   

Lakolk Butikstorv 
Arbejdet med forskønnelsen af Lakolk Butiks-
torv skrider fremad. I nedenstående link på 
Tønder Kommunes facebook side kan man se 

en lille film om arbejdet, og hvor der bl.a. står, 
at parkeringspladsen skulle være klar til påske.  
Arbejdet med vej og lyskryds går i gang til  
efteråret. 

https://www.facebook.com/toenderkom/

videos/1995632963798243 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

https://www.facebook.com/toenderkom/videos/1995632963798243
https://www.facebook.com/toenderkom/videos/1995632963798243
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 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 
Sildestræde 25  
Tlf.: 40 75 54 06 
Mail: jan.gravesen@mail.dk 

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

 

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

Suppleant: 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 eller 
brug for vores bistand  
 
Ønsker du at blive støttemedlem - se mere på 
side 3. 

Rømøforeningens bestyrelse: 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

 Pers Awten      

Igen i år blev der den 21. februar traditionen tro 
holdt Pers Awten syd for Rømø-dæmningen, 
arrangeret af spejderne, Rømø Husholdnings-
forening og  Rømøforeningen.  

Det var en flot aften med  superklart vejr, hvor 
ca. 60 personer var mødt op - lidt flere end sid-

ste år. Spejderne sørgede for, at der kunne laves 
snobrød, og  husholdningsforeningen for salg 
af kaffe/the, vand og øl.  

Tak til dem, der mødte op, dem der var med til 
at bygge bålet op (især primus motor Hans 
Karl), til Rømø Frivillige Brandværn for brand-
sikkerhed og til Jens Hjerrild Hansen for lån af 

dige!  Og selvfølgelig tak til de arrangerende         
foreninger! 

 

Støttemedlemsskab 
I forrige nummer af "Set og Sket" var der 

indlagt et girokort til indbetaling af støtte-

medlemsskab af Rømøforeningen - og her-

med også som støtte til fortsat udgivelse af 

dette blad, som nu med udgivelse hver  

2. måned koster ca. 36.000 kr. om året.  

Det er der heldigvis en del, der har gjort -  

tak for det!  

Hvis I har kommentarer til bladet  og/eller 

foreningens arbejde i øvrigt - ris, ros, gode 

idéer - hører vi meget gerne fra jer!!! 

Vores kontaktoplysninger findes på side 11.  

Læs mere på side 3, hvordan du bliver 

støttemedlem.  

Hilsen Rømøforeningen 

Påskelam og Loppemarked 

 

 

 

 

 

     Åbent Hus 2. påskedag,  

den 2. april  

kl. 10 - 17,  hos Villy Jørgensen 

Her kan man komme og se  

(næsten) nyfødte påskelam.  

Samtidigt holder han 

også loppemarked.  

  Alle er velkomne! 

Adresse: Vestervej 2, Toftum 



13 

 

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

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

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

Hjem for ældre  
Kontaktperson: Ingelise Buch 
Tlf. 74755044 

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

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

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

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

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

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

Rømø Jagtforening 
Kontaktperson: Carsten Knudsen 
Tlf. 28596610 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rømø Sejlklub                                                   
Formand: Niels Jonny Vejrup, tlf. 40451930.              
Mail: nvejrup@gmail.com 

Rømø Strandsejlerklub 
www.strandsejler.dk  

Rømø Ungdomsklub 
Kontaktperson: Tobias Hansen 
Tlf. 27826553 

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

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

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

Venner af Rømøs Natur 
Kontaktperson: Bente Krog 
Mail: bentekrog@icloud.com 

Foreninger på Rømø (opdateret ultimo marts 2018) 

Hjemmeside for Rømø: www.romo6792.dk  - Facebookside: facebook.com/romo6792 
Facebookgruppe: "Rømø"  

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

 

Ny Form 74 75 54 82 

Rømø Købmanden 74 75 51 13 Andelskassen  87 99 52 10 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 

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

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

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

forening  - Rømø U.I.F. 

v/Kent Petersen  

74 75 55 08 

Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen Hjem for Ældre 

v/Ingelise Buch  

74 75 50  44 

Foreningen Venner af  

Rømøs Natur 

v/Svend Tougaard 

75 41 01 35 

Rømø Kunst- og 

kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

RØMØ SEJL KLUB 

   Medlem af    

Kilebryggen 12,1.    

Havneby   6792 Rømø 

Formand Niels Jonny Vejrup  

tlf. 40 45 19 30 

Mail: njvejrup@gmail.com 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
Vestervej 9, 6792 Rømø 

 
E-mail: rlf-a@outlook.dk 

Hjemmeside: 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Facebook: Rømø Lokalhistorisk 
 Forening og arkiv 

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

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  
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Havneby Kro   74 75 75 35 

    Enjoy Resorts Rømø   74 75 56 55 

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

Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

Dagli’ Brugsen    73 71 07 00 

Hotel Vadehavet   74 75 51 45 

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31 

Rømø Slagteren    29 90 75 16 

Rømø Auto Service 74 75 53 28  


