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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.: 60 66 20 21, 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… 

Rømø udviklingsplan tager sine spæde skridt  

og jeg har, når I læser dette, været til det første  

møde i Tønder. Det vil altså sige, at Rømøfor-

eningen er blevet en del af arbejdsgruppen,  

ligesom vi havde håbet det. Jeg er meget 

spændt på hvad der venter forude og håber, at 

planen bringer gode ting med sig.  

Udviklingsplanen vedrører os alle, og jeg vil 

gøre mit bedste for, at I kan følge med i, hvad 

der sker.  

Der er to grupper af mennesker her på øen, der 

har stor interesse i planen. Den ene er alle vi 

fastboende, der ønsker at Rømø er et attraktivt 

sted at bo, både for unge som for ældre.  

Vi ønsker bl.a. bedre lejeboliger, flere tilflyttere 

og  arbejdspladser samt et stærkere fællesskab. 

Den anden gruppe er sommerhusejerne, der  

elsker Rømø lige så meget som vi, der bor her 

fast. De ønsker selvfølgelig gode forhold for de 

turister, der skal leje deres huse, men mange af 

sommerhusejerne bruger selv rigtig meget tid i 

deres sommerhuse, holder utroligt meget af Rø-

mø og de er kæmpe ressourcer, for os der bor 

her hele året.  

En del af dem vælger endda, når de er blevet 

pensionister at flytte ind i deres sommerhus. Jeg 

tror, det er vigtigt, at vi i disse to grupper finder 

en vis form for et fælles fodslag og udnytter de 

ressourcer, vi sammen har.  

Måske er vi gået fra at være bønder, sømænd og 

fiskere til at være turistaktører. Det er noget af 

en forvandling!  

I den sammenhæng kunne man spørge sig selv 

om vi har mistet vores kultur? Eller sige, at vi 

er blevet i tvivl om vores identitet? 

Vi har i Rømøforeningen, i forbindelse med 

Udviklingsplanen, drøftet at det er vigtigt at fin-

de ud af hvem vi egentlig er som øboere. Hvad 

er vores identitet? Hvad er vigtigt for os? Og 

sidst, men ikke mindst: Hvilket slags samfund 

vil vi gerne skabe sammen, her på Rømø? 

Planen er, at vi i Rømøforeningen vil invitere til 

borgermøder med netop dette tema som emne. 

Jeg håber, I vil hjælpe os, deltage og komme 

med input, så vi får et så nuanceret billede af os 

selv som muligt, og i fællesskab får skabt det 

samfund, vi allerhelst vi være en del af. 

  

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Nationalmuseets Kommandørgaard 

tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 

Tlf. 74 75 51 36 
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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:  

Kirsten D. Rasmussen & Mogens Sextus 
Prilen 37, Kongsmark 
  
Solveig M. Gehrt & Enevald Christensen 
Havnebyvej 99, Kongsmark 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 

Sæt fingrene i honningkrukken  

på Havnebyvej 

Bilerne og cyklister sum-

mer ned ad Havnebyvej.  

Det er blevet sommer.  

Det er nu, det er farligt at 

lade sin sodavand stå og 

solbade, fordi bierne  

febrilsk flyver rundt og 

gerne nupper en forfrisk-

ning med på vejen.  

Her på øen har Helle og 

Erling Atzen, den ene halvdel af Atzen Hon-

ning, åbnet en ny butik i Mølby, Butik Biku-

ben.  

Inde bagved den rødstenede facade, kan du 

prøvesmage honning og finde gaveidéer.  

Bikuben byder nemlig på mere end bare forårs- 

sommer- eller lynghonning. Det afslører den 

søde, sterile sæbeduft af bl.a. honning, æble og 

lavendel, når du træder ind. Der er tætvævede, 

ru køkkentekstiler fra Solwang og smånips, 

som gør sig godt i gaveindpakning.  

Alle sagerne bliver efter ønske pakket ind i  

cellofan af enten Helle, Erling eller en af deres 

tre børn. Børnene er sjette generation, som har 

fingrene i honningkrukken hos familien Atzen. 

Bikuben åbner efter kontortid, fordi både Helle 

og Erling passer arbejde ved siden af. Til gen-

gæld undgår du bistik i butikken, fordi bierne 

er i fuld beskæftigelse.  

Bikuben har åbent fra 16-18 i hverdage og fra 

10-16 i weekenderne. Fastboende får 10% rabat 

på alt det, der ikke er honning.  

Se også annoncen. 

  

Gangmotion på Rømø 

 

Sidst i april startede Tønder Kommunes projekt 

”Sundhed på Hjul” i samarbejde med Rømø 

Husmoderforening et gangmotionshold op for 

seniorer.  

Holdet er for dem, som har udfordringer med at 

gå lange ture eller/og cykle, men gerne vil hol-

de sig i gang. At være ude i naturen letter på 

humøret og giver gode røde kinder, hvilket del-

tagerne nyder. Vi arbejder på, at holdet fortsæt-

ter i august og vi vil også gerne have flere med 

på vores tur. Så hvis du tænker, det kunne være 

noget for dig, så hold øje med information om 

dette på www.rømø6792.dk.” 

Charlotte Lassen Olesen 

Sundhedskonsulent, Tønder Kommune 
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 På besøg på Elmegården i Sommersted 

Den 4. april gik turen 

til Elmegården i Som-

mersted med Rømø 

Hushold-

ningsforening.  

Elmegården er en 

gammel familiedrevet gård, som er gået i arv 

gennem tre generationer siden 1945.  

Den drives i dag af 

Ryon Petersen, som er 

sønnen af gården, og 

Lisbeth hans kone.  

Ryan Bød velkommen 

med fællessang og 

harmonikaspil.  

Derefter blev middagen serveret - Benløse fugle 

med lækker gemyse, og til dessert hjemmelavet 

is med jordbær sauce. Så fik vi en rundvisning, 

til mejeriet, bryggeriet og vi sluttede af i shop-

pen med varer af går-

dens egenproduk-tion.  

Efter en dejlig aften 

blev vi fragtet godt og 

sikkert hjem i den 

medbragte bus. 

 

Rømø Husholdningsforening 

 

 

Indbydelse til Rosa’s sommerfest den  

6. juli 2019 på Havneby Kro  

Jeg har besluttet mig for at holde en sommer-

fest. Den 6. juli har jeg fødselsdag og jeg vil 

gerne invitere min familie, venner fra Rømø og 

folk fra fastlandet, der kunne tænke sig en  

Rømøtur. 

Festen starter med kaffe kl. 14.30. Helle vil bage 

noget dejligt brød til kaffen. Jeg vil fortælle en 

spændende slægtshistorie, næsten 200 år gam-

mel. Vi skal også synge - så mange som muligt - 

af Jens Rosendals vestegnssange.  

Kirsten Ehmsen fra Ballum vil spille til. Jens 

Rosendal er selv tilstede. Festen er gratis, men 

det er vigtigt, at de der vil med, tilmelder sig  

senest den 1. juli til Helle på Havneby Kro tlf. 

74757535. 

Jeg glæder mig meget til at se jer alle sammen. 

Kom præcis og jeg håber at alle bliver til kl. 17, 

til  vi har spist Torte med svedsker, butterdej og 

flødeskum.  Vi slutter af med sangen ”Altid fre-

dig når du går”. 

Kærlig hilsen 

Rosa  

  

 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Torsdagsklubbens udflugt 

torsdag den 11. april 2019 

Vi startede på Ballum 
Slusekro, hvor menu-
en stod på Vinsuppe 
med stuvede kartof-
ler og skinke. 

Inden turen gik vide-
re delte Rosa på in-
spirerende vis ud af 
sin store viden, om 
den tur vi skulle på 
og ikke mindst om 
gravhøje og de man-
ge fossiler, man kan 
finde langs kysten. 

Herefter kørte vi med kystvejen og fortsatte ad 
”spritruten” til Emmerlev Klev. 

Derfra til Vidåslusen ved Højer, hvor der var 
mulighed for at komme ud og strække benene 
og se udstilling. 

På hjemturen kørte vi gennem Højer by forbi 
Høj Kro til Skast og efter en gåtur op på diget 
ved Ballum Sluse retur til Ballum Slusekro, 
hvor en dejlig dag blev afsluttet med kaffe og 
lækker kage. 

 

Gratis adgang til Rømø Sommerland 

"Rømø Sommerland" på Borrebjergvej, der jo 

ejes af Hotel Kommandørgården, har i flere år 

kun været for hotellets og campingpladsens  

gæster. Men ligesom sidste år må Rømøs børn - 

dvs. børn fast bosiddende på Rømø - gratis 

komme i Rømø Sommerland i følge med vok-

sen. 

Tak til Therese 

Sogneudflugt 

Torsdag den 15. august vil der atter være 

sogneudflugt for alle interesserede. 

Nærmere beskrivelse af turen og tilmelding 

i næste nummer af ”Set og Sket”. 

Rømø Menighedsråd 

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Lidt stort og småt fra Naturstyrelsen: 

De to bjerge, Spidsbjerg og Høstbjerg har fået 

en overhaling, trapperne er repareret og der er 

lagt sand på toppen for at dæmpe sliddet fra de 

mange besøgende. 

Ved nedkørslerne til Sønderstrand og Lakolk 

Strand har der i en periode været opsat misvi-

sende skiltning, som har skabet en del forvirring 

med hensyn til overnatning på stranden. Skilt-

ningen bliver nu bragt i orden, så det entydigt 

fremgår, at det ikke er tilladt at overnatte på 

stranden. 

Den 26. til 29. juni afholder Rømø Strandsejler 

Club Europamesterskaber i Miniklassen i 

Strandsejlads. Der kommer omkring 50 – 60 

deltagere og det er første gang et internationalt 

mesterskab i strandsejlads afholdes på Rømø. 

Forsvaret vil prøve at lande på Lakolk Strand 

den 10. eller 11. juli, og som altid, kan det være 

at vejret drille og det ikke bliver til noget. 

Den 31. august afholdes Rømø Motor Festival 

for 4. gang. Sidste år var der 110 deltagere fra 

11 lande mod 39 deltagere fra 4 lande det første 

år. I år vil arrangørerne, i samarbejde med be-

redskab og politi, forsøge at optimere trafikaf-

viklingen, så der opstå så lidt kødannelse som 

mulig. 

Rømø Dragefestival afholdes i år den 6. til 8. 

september.   

Vi har igen i år opsat midlertidige hegninger på 

Sønderstrand for at beskytte ynglende terner. Vi 

har i år gjort mere ud af skiltningen, så gæster 

på stranden får en forklaring på hegningerne. 

Anders Hauge Rahbek  

Skovfoged, Vadehavet  

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 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 

Rømø og Genforeningen 

På Rømø Lokalhistorisk Forening vil vi til ok-

tober vise udstillingen “Rømø og Genforenin-

gen”. 

Afstemningsdagen den 10. februar 1920 blev 

ret dramatisk for Rømø’s vedkommende. 

Den spændende beretning fortjener at blive for-

talt og illustreret, og det vil vi gøre på den kom-

mende udstilling. 

Nærmere omtale vil vi komme tilbage til i næ-

ste udgave af Set og Sket. 

Såfremt nogle af bladets læsere skulle ligge in-

de med eller evt. have kendskab til materiale – 

stort eller småt – fra afstemningen i 1920, vil vi 

være meget interesserede på arkivet. 

Henvendelse kan ske til: 

Arkivleder Mary-Anna Wraae Larsen, telf. 

5151 0518, email: rlf-a@outlook.dk 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2019 

Juni 2019 

Hver tirsdag    Rømø Bibliotek er åben i Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole”, Engvej 5 kl. 19-20 

Hver tirsdag    Stavgang med start fra Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole”, Engvej 5 kl. 09.30 

Hver tirsdag    Volleyball ved Medborgerhuset ”Rømø Skole” 
     Engvej 5 kl. 19.00-21.00 

Hver torsdag    På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
     Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen kl. 18.30 

Lørdag - Søndag  Ringridning på Rømø 
01.06 - 02.06   se side 6 for oplysninger 

Søndag 23.06 kl. 17.30 Sankt Hans ved Rømø Spejderhytte 
     Havnebyvej 114B Kongsmark 

Søndag 23.06 kl. 19.00 Sankt Hans Bål v/Rømø Sejl Klub 
     Kilebryggen 12, Rømø Havn 

Onsdag 26.06 -    Europamesterskaber i Miniklassen i Strandsejlads  
lørdag 29.06   v/Rømø Strandsejler Klub på Lakolk     

Lørdag 29.06 kl. 14-20   Rømø Musikfestival   
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Juli 2019 

Hver tirsdag    Rømø Bibliotek er åben i Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole”, Engvej 5 kl. 19-20 

Hver tirsdag    Stavgang med start fra Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole”, Engvej 5 kl. 09.30 

Hver tirsdag    Volleyball ved Medborgerhuset ”Rømø Skole” 
     Engvej 5 kl. 19.00-21.00 

Hver torsdag    På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
     Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen kl. 18.30 

Lørdag 06.07 kl. 14.00 Rosa’s Sommerfest på Havneby Kro 
     Skansen 3, 6792 Rømø (husk tilmelding 01.07) 

Onsdag 10.07   Deadline til Set & Sket for august - september 2019 
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Onsdag 10.07 eller  Forsvaret vil prøve at lande på  
torsdag 11.07   Lakolk Strand (afhænger af vejret)  

 

 

 



- 11 - 

 Aktivitetskalender 
2019 

August 

Hver tirsdag    Rømø Bibliotek er åben i Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole”, Engvej 5 kl. 19-20 

Hver tirsdag    Stavgang med start fra Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole”, Engvej 5 kl. 09.30 

Hver tirsdag    Volleyball ved Medborgerhuset ”Rømø Skole” 
     Engvej 5 kl. 19.00-21.00 

Hver torsdag    På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
     Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen kl. 18.30 

Lørdag - Søndag   Rømø MotorFestival (løb på stranden 31.08) 
30.08—01.09   Lakolk Strand 

September 2019 

Hver torsdag    På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
     Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen kl. 18.30 
     (sidste gang den 19.09) 

Fredag - Søndag   Rømø Dragefestival  
06.09 - 08.09   Lakolk Strand 

Tirsdag 10.09   Deadline til Set & Sket for oktober - november 2019 
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Søndag 10.11   Deadline til Set & Sket for december 2019 - januar  
     2020. Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

 

Med forbehold for ændringer 

 

En opdateret aktivitetsplan - også længere ud i fremtiden - kan ses på: 
www.romo6792.dk og www.facebook.com/romo6792.dk 

 

 

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 

http://www.roemoe.infoland.dk
mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Café Kaskelot 

Så er vores dejlig Ø blevet beriget med endnu en 

skøn lille café! 

Aaviaaja og Alexander, som flyttede til øen sidste 

år, har brugt en stor del af deres tid på at få reno-

veret det lille billetkontor / caféen ved  

Nationalmuseets Kommandørgaard.  

De har overtaget driften af caféen og jeg kan  

tydeligt se, at der er lagt stor kærlighed i opgaven 

og rigtig meget arbejde. Jeg sidder på en hjemme-

bygget bænk, der er rustikke hylder og der er 

kommet smukke farver på væggene. Der er spæn-

dende bøger om hvaler og smukke bøger om 

blomster og madlavning. Væggene prydes af 

skønne plakater der viser vores skønne natur, til 

dem der gerne vil lære mere om den. Øjet møder 

hele tiden noget nyt og spændende. I en vitrine på 

væggen kan man se Alexanders håndlavede smyk-

ker lavet af blandt andet rensdyrtak og træ. Man 

kan få alt fra en espresso med flødeskum på top-

pen til en caffe latte, brygget af Alexander, der p.t. 

selv står bag disken, Aaviaaja er nemlig stadig på 

barsel. Til kaffen er der hjemmelavet kage og 

Skarø is – der helt sikkert kan anbefales!  

Aaviaaja og Alexander vil gerne give plads til, at 

dem der besøger Museet eller blot kommer for at 

få en god kop kaffe, kan nyde roen omkring dem 

og fordybe sig i den for en stund.  

Når jeg ser ud ad vinduet i caféen ser jeg direkte 

over på den gamle kommandørgaard og det er be-

friende at blive ført tilbage til en tid, hvor der var 

andet end bimlende telefoner og tusindvis af apps 

der popper op med beskeder der helst skal besva-

res lige nu.  

Caféen bliver en lille tidslomme hvor man kan ny-

de en tur tilbage til en anden tid og måske tænke 

over, hvad der virkeligt er vigtig. 

Jeg tænker deres mission nok skal lykkedes.  

Anne Thomsen  

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Rømø Vadehavsspejder  

"Vi er ikke som de andre...." kunne vi vel godt 

synge om vores lille trop. Vi er nemlig ikke helt 

som man ellers kender det at være spejder.  

Rømø Vadehavsspejder udsprang fra en idé om 

at ville naturen, Vadehavet, friluftslivet og mest 

af alt fællesskabet. Det lyder måske en smule 

idealistisk, men jeg savnede rigtig meget en  

aktivitet på Rømø som kunne samle øens børn 

ud over busturen til og fra skole. En aktivitet 

der kunne være med til at styrke deres sammen-

hold på tværs, så de kunne lære hinanden lidt 

bedre at kende. Når man har en fælles identitet, 

så vil man også være der for hinanden i andre 

situationer. Og hvad kunne så være bedre end at 

nyde vores skønne natur samtidig. Vi gør ikke 

alt sådan som man er vandt til hos spejderne, 

men der optræder visse elementer som fx. at vi 

synger når vi starter og slutter et møde.  

Vi startede op for tre år siden, og vi har haft en 

meget stabil og skøn lille trop hele vejen. Bør-

nene nyder de mange forskellige aktiviteter vi 

laver som fx. løb, bål, overnatning i hytten, 

samle havfald og meget mere. Der har gennem 

årene været lidt udskiftning bland lederne og vi 

må også nu beklage at måtte sige farvel til Son-

ja, som jo egentligt er indbegrebet af Rømø 

spejderne. Sonja er en sand ildsjæl og hun hjalp 

os igang igen efter at der ikke havde været spej-

der i ca 10 år. Hun ved alt hvad man skal vide 

om det at være spejder og har været en stor 

hjælp. Men Sonja har som så mange andre me-

get at se til og har nu sagt farvel til det aktive 

spejderliv. Vi vil gerne sige tusind tak Sonja, for 

alt det du har givet os og børnene. Jeg ved de vil 

savne dig, og det vil vi voksne også.  

Hvis der nu er nogen der tænker det kunne være 

spændende for deres små poder at være med i 

vores lille ø-trop, så sig endelig til, der er plads 

til alle og lidt flere til.  

Anne Thomsen 

Gruppelderer 

P.s. Vi efterlyser gamle spejderskjorter. Hvis der 

er nogen der har deres børns gamle skjorter lig-

gende i gemmerne og synes de skal have nyt liv 

igen, så står vi med åbne arme og stor taknem-

melighed klar til at tage imod. Så kan vi nemlig 

udstyre børnene med skjorter, så der er noget at 

sy de flotte spejdermærker på.  

Nedkørsler til strandene og skralde-

spande 

Vi har fået lidt yderligere info fra skovfoged 

Anders Rahbek: 

Tønder Kommune og Naturstyrelsen samarbej-

der om at vedligeholde de 2 nedkørsler ved hhv. 

Sønderstrand og Lakolk Strand. Og de bliver 

normalt tjekket hver dag for tilsanding og lig-

nende.  

fortsættes næste side... 

Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22 

Rømø Ungdoms- og 

Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Hvis de er svært fremkommelige, kan skovløber 

Per Petersen kontaktes på tlf. 21215525. 

En del har efterlyst en affaldscontainer ved ned-

kørslen til / opkørslen fra Lakolk Strand. 

Grundene til, at der ikke er en container her, er, 

at der hurtigt bliver fyldt med bl.a. udslidte ha-

vestole og husholdningsaffald fra sommerhuse, 

og i vinterhalvåret vil havvandet ifm. kraftige 

storme nå op til containeren og ødelægge den. 

Aktiviteter i Rømø U.I.F. , sommeren 

2019 

Vores 2 udendørs aktiviteter fortsætter 

sommeren igennem, og man er velkommen 

til at være med: 

Stavgang:   

Hver tirsdag kl. 9.30 

Mødested:  

Medborgerhuset 

"Rømø Skole" 

Engvej 5, 

Stave kan lånes. 

Kontaktperson: Inger Paulsen, 74755011. 

 

Motionsvolleyball:  

Hver tirsdag  

kl. 19 - ca. 21 

Mødested:  

Medborgerhuset 

"Rømø Skole" 

Engvej 5 

Det er for alle m/k ml. 15 og 90 år. 

Hvis vejret er godt, spiller vi på 

beachvolleybanen. I tilfælde af dårligt vejr 

går vi i gymnastiksalen. 

Kontaktpersoner: Kim, 29468641,  

Flemming, 21473407 

Det er gratis at være med 

Hilsen Rømø U.I.F. 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 
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Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Havnebydiget indviet 

Onsdag den 17. april var en festdag.  

Da blev det forstærkede Havnebydige og den 

nyanlagte sti ovenpå indviet. 

 

Det forstærkede dige skal selvfølgelig beskytte 

den sydligste del af Rømø mod oversvømmelse 

mod stormfloder. Den nyanlagte sti er anlagt 

ovenpå, og man kan nu gå på diget helt fra Hav-

neby og til Sønderstrand (eller omvendt ;-)). Og 

her kan man gå med udblik over havet og til 

fastlandet og Sild på den ene side, og et godt 

blik ud over Rømø til den anden side. Hvis man 

endnu ikke har gået turen, skal man unde sig 

den fornøjelse! 

Ved indvielsen var der mødt ca. 100 personer 

frem. Der blev serveret bl.a. øl, vand, vin og 

pølser. Og efter taler af bl.a. borgmester Henrik 

Frandsen, og vel nok primus motor bag projek-

tet, digegreve Magnus Skak, klippede borgme-

steren snoren, og det forstærkede Havnebydige 

og den nye vandresti var indviet. 

 

 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 
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Rømø Musikfestival 

Så er det ved at være så vidt: 

Rømø Musikfestival lørdag den 29. juni kl. 

14 - ca. 20 i telt i skolegården ved Medbor-

gerhuset "Rømø Skole". 

6 bands vil være klar til at spille. Genren er 

hovedsagelig pop-rock, som man både kan 

synge med til og danse til. 

Der vil være salg af øl, vin, vand og pølser - 

og  

DER ER FRI ENTRÉ 

Kom og vær med til nogle hyggelige og 

festlige timer! 

Et eventuelt overskud går til næste års fe-

stival. 

Arrangører:  

Rømø Musik  

(underafdeling af Rømø U.I.F.) 

 

 

Følgende grupper vil spille, i nævnte 

rækkefølge: 

• Restaurant Europas bedste band 

• De grå synger                                   

• Jonathan                                                                            

• Stjernetrioen                              

• Dark Temptation (Tyskland) 

• Leif Band 

(Ret til ændringer forbeholdes) 

 

 

Vi mangler hjælpere 

Frivillige hjælpere søges til Rømø Musikfe-

stival til  

• opstilling af borde og bænke m.m. fredag 

den 28. juni 

• salg af drikkevarer og / eller pølser m.m. 

lørdag den 29. juni  

• og / eller til nedtagning m.m. søndag den 

30. juni. 

Henvendelse til: Bodil Thye: 42312074 eller 

Leif Mensel: 22625040. 

På forhånd tak! :)  

Musikhilsener fra Rømø Musik 

 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen Venner af  

Rømøs Natur 

v/Bente Bjerrum  

24 64 00 81 

Rømø Bibliotek 

Rømø Bibliotek holder til i Medborgerhuset 
"Rømø Skole", og det fungerer på den må-
de, at man her kan 

a) aflevere bøger (eller VHS-bånd eller 
dvd'er), man ikke selv vil have stående  
mere, 

b) låne eller få bøger: Hvis man her finder 
en eller flere bøger, man synes om, kan 
man tage den / dem med hjem. Den / de 
kan så beholdes hjemme eller senere afle-
veres igen. 

Det fungerer rigtig fint: Der er rigtig mange, 
der kommer med bøger, og også en del, 
der låner / tager bøger med hjem. 

Der er både børne- og voksenbøger, fag- 
og skønlitteratur, en del VHS-bånd og nogle 
få dvd'er. 

I princippet er biblioteket åbent, når der er 
aktiviteter på "skolen". Her i sommerperio-
den holder det meste sommerferie, men 
der er dog her i juni, juli og august åbent 
minimum hver tirsdag kl. 19.00-20.00. 

 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Ringridning på Rømø 2019 

Rømøboernes Ringriderforening  

afholder ringridning den 1.-2. juni  

på pladsen i Nr. Tvismark 

Lørdag den 1. juni ca. kl. 13 

Søndag den 2. juni kl. 11  

(her kan børn også deltage) 

Den 1. mødes rytterne kl. 09.00 hos 

Svend Christensen på Rømersvej 29. 

Herfra hentes sidste års konge.  

Ved spørgsmål kontakt gerne  

formanden 

Steffen Bleeg, 20 82 14 39 

Ta’ familien med og få en hyggelig op-

levelse. Det er det  er en meget hygge-

lig  weekend  både for  rytter  og for 

dem der kigger på  
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Rømø Kunst- og 

kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

Foreninger på Rømø 
 
Bådelaug for RRB 88 
Erik Hansen 
E-mail e.Hansen@ez-p.com 
 
Hjem for ældre 
Ingelise Buch 
Tlf. 74755044 
 
Rømøforeningen  
Anne Thomsen 
E-mail: annethomsen1980@hotmail.com 
www.romo6792.dk 
 
Rømøspejderne 
Anne Thomsen 
E-mail: annethomsen1980@hotmail.com 
 
Rømø Frivillige Brandværn 
Jakob Wanting Rasmussen 
E-mail: rfb@wanting.dk 
 
Rømø Gastronomisk Klub 
Kent Petersen 
E-mail: ktp@mail-online.dk 
 
Rømø Golfklub  
Jens Jørgen Schmidt 
Tlf. 24253901 
www.romo-golfklub.dk 
 
Rømø Husholdningsforening  
Sonja Hansen 
E-mail: bentsonja.hansen@gmail.com 
www.romohusholdningsforening.dk 
 
 

Rømø Jagtforening 
Hans Knudsen 
Tlf. 24207128 
 
Rømø Kajakklub 
Keld Paulsen 
E-mail kbpaulsen@hotmail.com 
 
Rømø Kunst og Kulturforening 
Jacques Thierry 
E-mail: thierry@bbsyd.dk 
www.rokuku.dk 
 
Rømø Lokalhistorisk Forening 
Mary-Anna Wraae Larsen 
E-mail: mary-anna@ez-p.com 
www.roemoelokalarkiv.dk 
 
Rømø Lokalmuseum 
Flemming Thrane 
E-mail: kromose@mail.dk 
 
Rømø Menighedsråd  
Viggo S. Christensen 
E-mail: viggoc1212@gmail.com 
www.sogn.dk/roemoe 
 
Rømø Musik 
Kim Wittrup 
Tlf. 29468641 
E-mail: kimwittrup@hotmail.com 
 
Rømø Ringriderforening 
Steffen Bleeg 
Tlf. 20821439 
 
 
 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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Foreningen Hjem for Ældre 

v/Ingelise Buch  

74 75 50  44 

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 

Rømøforeningens bestyrelse:  

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

Næstformand: Kim Wittrup 
Stormstræde 15  
Tlf.: 74 75 59 61 / 29 46 86 41  
Mail: kimwittrup@hotmail.com  

Kasserer: Conny Rotheisen 
Hattesvej 11, Tvismark  
Tlf.: 60 66 20 21 
Mail: crot46@gmail.com  

Sekretær: Jan Gravesen 
Sælstræde 8 
Tlf.: 40 75 54 06 
Mail: jan.gravesen@mail.dk 

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

Suppleant: Tanja Rahbek  
Langdalsvej 13, Mølby 
Tlf. 30 13 33 81  
Mail: tonnisgard@gmail.com  

Suppleant: Bodil Marie Thye  
Vibevej 20 Havneby  
42 31 20 74  
Mail: bodilthye@gmail.com  
 
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 me-
re på side 2. 

Rømø Sejlklub 
Niels Jonny Vejrup 
Tlf. 40451930 
E-mail: njvejrup@gmail.com 
 
Rømø Strandsejlerklub 
www. strandsejler.dk  
 
Rømø Ungdomsklub 
Se Rømø Ungdoms- og Idrætsforening 
 
Rømø Ungdoms- og Idrætsforening 
Kim Wittrup 
Tlf. 29468641 
E-mail: kimwittrup@hotmail.com 
 
Støtteforeningen for Rømø Skovlege-
plads 
Rigmor Petersen 
Tlf. 35112275 
 
Sønderjysk Filteforening 
Chieko.Petersen 
E-mail: chieko.petersen@gmail.com 
 
Venner af Rømøs Natur 
Bente Krog 
E-mail: bentekrog@icloud.com 

 

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

Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98 


