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Rømø Cykler 22 34 13 85
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Rømø Havn 74 75 52 45

By Vicky - Women of all ages 88 93 51 52

A/S Poseidon Rejer 74 75 52 00
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Country Cafe Rømø 20 10 57 77
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v/kim.wittrup@skolekom.dk

Siden sidst:
Når dette læses, lakker sommeren på hæld.
Vi håber, at alle har haft en god sommer hvad enten den mest har stået på arbejde,
ferie eller noget helt tredje. I følge de foreløbige tal fra turistforeningen tegner det i
hvert fald til turistmæssigt at blive et rekordår på Rømø - og det er selvfølgelig glædeligt, eftersom vi alle - mere eller mindre er afhængige af det! Man kunne så bl.a. håbe på, at nogle flere ville få øje på de mange
kvaliteter, der er på Rømø - hele året: Både
så turistsæsonen kunne blive udvidet, men
også at nogle flere fik lyst til at bosætte sig!
For man kan vel godt sige, at os rømmeser
er ret privilegeret: Dér, hvor rigtig mange
mennesker vælger at tilbringe deres bedste
tid - ferien - dér bor vi hele året!
Landsbypedel: Siden juni måned har Tønder Kommune haft en "landsbypedel", Andreas Hansen Petersen (kaldet Dres), som
skulle hjælpe foreningerne i de 10 nordligste
sogne/lokalområder i Tønder Kommune. Og
det kunne så blive til, at vi på Rømø kunne
få besøg af ham én gang hver 14. dag. Vi
har dog i starten været så heldige, at han
kunne komme til os hver uge, og han har i
skrivende stund bl.a. luget ukrudt omkring
spejderhytten og idrætsforeningens klubhus
samt malet Multirasthuset i Juvre (som jo
ejes af Venner af Rømøs Natur). Og flere
opgaver venter. Man må sige, at Dres er en
mand, der er nem at arbejde sammen med,
han har ydet et rigtig godt stykke arbejde,
der hvor han har været! Indenfor kort tid
har vi ham dog kun én gang hver 2. uge,
men vi satser på at "dele" ham med et andet lokalområde, så vi har ham hver uge,
men så kun en halv dag ad gangen: Vi vil
nemlig gerne her i vinterhalvåret bruge ham
til lidt rengøring m.m. i og omkring foreningernes lokaler på Rømø Skole. Hvis der
skulle være ønsker fra foreninger på Rømø
mht. at få løst arbejdsopgaver af Dres, kan
man fortsat henvende sig til mig; så kan det
eventuelt opfyldes, hvis der er tid. Det skal
pointeres, at der kun kan være tale om arbejdsopgaver, som foreningerne ellers selv

ville have udført ved frivillig arbejdskraft!
Heliport: Den 3. august var der en avisartikel i Jyske Vestkysten, som handlede om, at
der måske skulle anlægges en heliport
(helikopter-landingsplads) på den vestlige
side af Rømø.
Nu afdøde borgmester, Laurids Rudebeck,
nævnte på Rømøforeningens generalforsamling i februar, at en mulig placering eventuelt kunne være på en mark lidt før nedkørslen til Sønderstrand. Fra heliporten skulle
helikoptere så servicere havvindmøller i den
tyske del af Vadehavet. Af avisartiklen fremgår det, at der kunne blive tale om 4-5.000
årlige flyvninger (altså gennemsnitligt ca. 10
-15 om dagen). Hvis helikopterne skal lande
mod vinden - som jo oftest er fra vest - skal
de typisk flyve ind over Havneby, hvilket jo
vil give noget støj!
Vi ved i skrivende stund (11. august) ikke så
meget om projektet, men vil selvfølgelig
prøve at holde os orienteret og forholde os
til det: Det er IGEN en afvejning mellem natur/miljø og arbejdspladser. Hvor meget bliver natur/miljø (og os rømmeser) påvirket?
Og hvor mange arbejdspladser giver det?
Vel og mærke varige arbejdspladser til
folk i lokalområdet! Det er nye indbyggere på Rømø, vi har brug for. Hvis jobbene bliver besat af (billig) udenlandsk arbejdskraft, som alligevel ikke har de fjerneste intentioner om at bosætte sig, er arbejdspladser jo - for Rømø - nærmest intet
værd! (Velvidende at hvad vi end måtte ende med at konkludere, så vil der sikkert være nogen, der er uenige). Men hurra for demokrati og ytringsfrihed - i en ordentlig tone!
Jeg har netop i dag, den 11. august, fået at
vide, at der vil blive et offentligt idémøde
om projektet i september, hvor man kan få
mere at vide, og selvfølgelig komme med
spørgsmål og kommentarer.
Med venlig hilsen
Kim Wittrup
3 f. Rømøforeningen

Kontakt os……..

Rømø Foreningen

RØMØ SEJL KLUB
afviklede atter sin årlige regatta
under årets havnefest.

v/kim.wittrup@skolekom.dk





Vanen tro var naboklubber samt Rømøs fiskekuttere inviterede.



Vejrguderne var med os, så regatta og havnefest kunne denne lørdag afvikles i rimeligt
vejr uden for meget vind. Ruterne var lagt af
kaptajn Falk Eitner, og hans meddommer
var styrmand Albert Hansen.



Havnefest foreningen havde igen lavet et fint
arrangement, og bådenes placeringer blev
bekendtgjort kort før fællesspisningen i festteltet.
I det store telt blev serveret en lækker buffet, og til god musik blev der efterfølgende
festet igennem.














Ove Christiansen Biler,
Loch Marine,
Brdr. Lorenzen ApS.,
Skærbæk Maskinforretning,
Winther Skærbæk,
Magnus Skak,
Toyota Ribe,
Klaas Puul Danmark A/S,
Poseidon Rejer A/S,
Rømø Havneservice,
Holms Røgeri,
Overby VVS Skærbæk,
Chresten Dalsgård,
Brøns Jagt & Fiskeri,
Skærbæk Sko,
Jørgen Hansen Biler,
Malerrullens Farvehandel.

Der var pokaler til de tre førstplacerede:


Johan Clausen i Gitte



Niels Jonny Vejrup I Sunshine



Orla Findahl i Buster M

ligesom der var fine præmier til alle placerede deltagere.
Der var en præmie til henholdsvis den
flottest pyntede fiskerkutter:
HV35/Arne Stenrøjl
samt flottest pyntede lystsejler:
Gitte/Johan Clausen

Pokalerne er skænket af:




Havnekiosken,
Rømø Sea Food A/S
Snedkerfirmaet Børge & Lars Bo Petersen.

Præmierne er skænket af:









Sydbank Skærbæk,
Sparekassen Skærbæk,
Andelskassen Ribe,
El-Huset Skærbæk,
Frifelt El,
Bygma Skærbæk,
Tøjeksperten Skærbæk,
Skærbæk Møbler og Tæpper,
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Akuthjælpere på Rømø?

v/kim.wittrup@skolekom.dk

at kontakte Claus Kjemtrup tlf. 22 17 94 23.

Tirsdag den 9. august havde Rømø Frivillige
Brandværn, med Claus Kjemtrup som hoved
initiativtager, indkaldt til orienteringsmøde.
Repræsentanter fra Region Syddanmark
(som jo er ansvarlig for ambulanceberedskabet i Region Syddanmark) var repræsenteret. Ligeledes deltog et par folk fra Langeland, som fortalte, hvordan de med succes
havde oprettet et akutberedskab dér. De
har også udviklet en mobil-app, som alle
akuthjælpere har på deres mobiltelefon.
Når folk ringer til Alarmcentralen for at rekvirere en ambulance med udrykning, bliver
det hurtigt vurderet, om der virkelig er behov for en udrykning. Hvis behovet er der,
bliver de ni nærmeste akuthjælpere adviseret med en sms, og de tre, der først melder
positivt tilbage, bliver så sat på opgaven
med at tage til ulykkesstedet og yde førstehjælp, inden ambulancen når frem (de øvrige akuthjælpere får besked om, at der er
fundet hjælpere). Der er for øvrigt ca. 70
ambulanceudrykninger til Rømø om
året.

Udover interesse og lysten til at hjælpe andre kræver det ikke umiddelbart nogle forudsætninger at blive akuthjælper.
/Kim Wittrup

Bedre offentlig trafik
til og fra Rømø
Tønder Kommune har besluttet - bl.a. på
baggrund af en statslig pulje - at forbedre
den offentlige trafik til og fra Rømø fra
starten af 2017.
I avisen blev der godt nok nævnt, at det
var for at tilgodese turisterne og de mennesker fra fastlandet, der arbejder på Rømø.

Fra Rømøforeningens side vil vi selvfølgelig have fokus på og arbejde for rømme-

På Langeland, som også ligesom Rømø har
en responstid på ca. 15 min., før ambulancen er fremme, har de gode erfaringer med
en sådan akuthjælperordning. Responstiden
er her nedsat fra ca. 15 min. til ca. 4 min.,
hvor den første akuthjælper er fremme.

sernes ønsker, så hvis nogen har ønske
om nye busafgange til og fra Rømø, så
kontakt én fra Rømøforeningens bestyrelse (med begrundelse) senest den. 15.
september,

Ikke mindst ved hjertestop er det vigtigt, at
hjælpen (en hjertestarter) er fremme. Allerede efter ca. 8 min. vil hjernen tage
megen og varig skade!

så må vi se ...
/Kim Wittrup

På mødet var der fremmødt ca. 15 personer. Heraf meldte 8-9 sig efter mødet som
interesserede i at blive akuthjælper. I forvejen var der 3, der havde tilmeldt sig, så i
skrivende stund er der 11-12, der er interesseret - og der er plads til flere!

I Rømøforeningen vil vi fortsat
gerne byde tilflyttere velkommen
med to flasker Rømøvin.

Alle, som eventuelt kunne tænke sig at blive
akuthjælper, får tilbudt et gratis 12 timers
førstehjælps- og hjertestarter kursus.
Hvis man er interesseret i at høre nærmere
om projektet, er man meget velkommen til

Så kender du til nye tilflyttere, så
giv venligst én fra

bestyrelsen et praj!
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angelands Hjertestarterforenings historie.

2008
Henrik og Flemming hvilede ikke på laurbærrene, de tog fat og realiserede deres ide!

2006

Den 25. marts blev Langelands Hjertestarterforening stiftet.

Forløberen for Langelands Hjertestarterforening startede i Skrøbelev i sommeren
2006.

2009
Den 18.maj 2009 laves der aftale med Rigspolitiet v/ Politikommissær Steen Herlev ved
IT&Tele 112 sekretariatet, om at Langelands, på det tidspunkt 44 tilgængelige Hjertestartere, som de første privatejede hjertestartere i landet, optages i Rigspolitiets Synonym database. Dette betyder, at Alarm
Centralen 112 automatisk oplyser om nærmeste hjertestarter og førstehjælper ved
nødopkald fra Langeland med indikation af
hjertestop.

I Juni måned var der nabofest i Skrøbelev
på Langeland. Her kom Svend Sørensen,
sammen med sin kone Bodil, i snak med
Henrik Schakow, der daglig arbejder som
Falck-redder i Rudkøbing. De snakkede om
førstehjælp og hjertestart, bl.a. fordi Svend
og Bodil netop havde afsluttet et førstehjælpskursus, som havde sat tanker i gang
hos ægteparret om muligheden for en Hjertestarter i lokalsamfundet. Samtalen mellem
de tre udviklede sig og blev vendt til, hvad
man konkret kunne gøre for at få sat en
hjertestarter op i Skrøbelev, hvor de alle boede.

I november 2009 indgår foreningen aftale
med OUH Odense Universitetshospital om
aflæsning og efterfølgende analyse af hjertestarteres data. Det medfører instruks til
Ideerne fløj gennem luften, tingene udvikle- Ambulancecentralen om, at en brugt hjertede sig, og resten af aftenen blev brugt til at starter på Langeland altid skal følge patienvende og dreje emnet med de nysgerrige
ten til OUH i Svendborg eller OUH Odense,
naboer, der spændt havde lyttet til snakken som derefter vil følge lokal instruks om afom hjertestartere.
læsning af data inden hjertestarteren returneres til Langeland. Analyse af de indsamle2007
de data forestås af Ledende overlæge; MoMindre end 1 år efter, nemlig den 22. maj
gens Lytken Larsen og Overlæge; Finn Lund
2007, blev den første hjertestarter sat op på
Henriksen samt overlæge Aksel Brandes på
muren på Henriks gård i Skrøbelev.
OUH Odense Hjertemedicinsk afdeling B2.
Budskabet spredte sig som ringe i vandet.
Ved årets udgang var der 29 lokale hjerteDa lokalpressen også begyndte at skrive om
starterforeninger på Langeland. Antallet af
hjertestarteren, der var betalt af byens borhjertestartere var nået op på 80, og det
gere. Henrik fik flere opringninger fra andre
samlede antal uddannede førstehjælpere
byer på Langeland, som ville vide, hvordan
havde rundet 800 siden starten i 2007.
de kunne få en hjertestarter i deres landsby.
Sådan er udviklingen fortsat. I dag er der 81
De indser behovet for en støtteforening og
hjertestartere, 900 uddannede førstehjælpefår ideen til at stifte Langelands Hjertestarre.
terforening, som skulle kunne udbrede
kendskabet til hjertestartere på Langeland, Der er en udrykningstid på omkring 3 minuthjælpe med at stifte lokale foreninger, søge ter, så er der tre førstehjælpere fremme ved
patienten og kan begynde livredningen.
fonde og indhente tilbud på hjertestartere.
Se mere på:

En ide´ der skal vise sig at være både god
og bæredygtig!

www.langelandshjertestarterforening.dk
/Jacques Thierry
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Rømø Husholdningsforening
Igen i år har vi mange arrangementer og
ture i vores program, og vi håber på god tilslutning.
OBS!!! Se tidspunkter, tilmeldingsfrister,
mødesteder m.m. i den omdelte folder og
på hjemmesiden:
www.romohusholdningsforening.dk
Kontingent for medlemskab af RHF for
2016/2017 er 50 kr.

Torsdagsklubben er et tilbud til alle, der
er medlem af Rømø Husholdningsforening,
og som har lyst til at mødes til hyggeligt
samvær. Ønsker du at deltage i torsdagsklubbens aktiviteter, som starter torsdag
den 29. september i ”æ Fristej” på skolen i
Havneby, koster det 50 kr. ekstra for hele
sæsonen. Så kan du til gengæld deltage i
alle klubbens tilbud eftermiddag og aften,
som du har lyst til.
Hvis du deltager i arrangementer, hvor der
er ekstra udgifter f.eks. madlavning, ølbrygning, bagning m.m., skal du betale for det.
(se det omdelte program)
Som noget nyt i torsdagsklubben starter
vi en strikkeklub. Mød op torsdag den 29.
september kl. 19 i ”æ Fristej” og se, om det
er noget for dig.

/Jacques Thierry

Infoskærm i Dagli' brugsen

Vi er åbne for ideer til flere aktiviteter i
torsdagsklubben på skolen.

I Dagli' Brugsen på Rømø er der
blevet opsat en infoskærm lige ved
Ind-/udgangen.

Ring til Sonja 41 40 55 84.

Den er beregnet til at oplyse om
lokale arrangementer, så hvis jeres
forening har et arrangement, I
gerne vil have på skærmen, så
kontakt brugsuddeler Gitte Friis.
Man kan også altid aflevere en
seddel - til én af medarbejderne om, hvad der skal stå på skærmen,
så vil det blive bragt videre.

Husk vi cykler om torsdagen. Vi er 14 glade cyklister, og der er også plads til dig. Vi mødes ved
kirken kl. 18.30 og kører ud i Rømøs smukke natur. Sidste cykeltur er den 22. september.
v/Aase Duhn
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Ny virksomhed går i land på
Rømø Havn
Jyske Vestkysten den 23.8.2016

Vestergaard Marine Service A/S har
valgt Rømø Havn som base for aktiviteter i Vadehavsregionen.
VMS A/S VMS - Vestergaard Marine Service
- har i forbindelse med etableringen på Rømø dannet et nyt aktieselskab, hvor ejerne
består af Vestergaard Marine Service A/S fra
Frederikshavn og JKP Fieldservices ApS fra
Esbjerg. Det nye selskab hedder VMS Service Base Wadden Sea A/S. Ud over hovedsædet i Frederikshavn og Rømø har VMS
Group A/S også etableret sig i Rio i Brasilien
og Ålesund i Norge.

crot46@gmail.com

sende marked. Vindmølleindustrien giver gode perspektiver i området, og med VMS Service Base Wadden Sea opnår vi en strategisk
stærk position, siger Peter Krogh Nymand, i
en udsendt pressemeddelelse

Rømø Havn har noget på bedding
Jyske Vestkysten den 23.8.2016

Med VMS Service Base Wadden Sea A/S
som ny aktør på havnen ser havnechef
Thorkild Hansen frem til øget aktivitet
på den moderniserede bedding. Hvis behovet opstår, er der plads til udvidelser.

HAVNEBY: Beddingsanlægget på Rømø
Havn har tidligere været en del af Rømø
HAVNEBY: Efter forårets chok-konkurs, da Skibsværft. Anlægget er totalt renoveret og
KLC Energi med ambitiøse fremtidsplaner gik opgraderet i 2014, og kan i dag anvendes til
ned, har der været stille omkring Rømø
bl.a. fiskerbåde og forsyningsskibe til vindHavn. Men nu melder havnen om tilgang og mølleparkerne.
nye aktiviteter.
Og det er ikke mindst sidstnævnte, at Rømø
Mandag offentliggjorde havnechef Thorkild
Havns nye aktør, VMS Service Base Wadden
Hansen, at det Frederikshavn-baserede Ve- Sea A/S, håber på og regner med at få ind i
stergaard Marine Service A/S (VMS) har
ordrebogen.
valgt Rømø Havn som base for sine aktivite- God service og gode responstider, er ifølge
ter i Vadehavsregionen.
virksomhedens direktør, Christian Juel
VMS arbejder med alle former for reparation Adamsen, de nøgleord, der skal satses på.
og vedligehold af skibe, og havde sidste år
- I opstarten vil vi placere et mindre antal
en omsætning på 175 mio. kr.
På Rømø Havn har virksomheden lejet loka- medarbejdere fast her på Rømø, og når beler på beddingsområdet, hvor der i øjeblikket hovet opstår trække andre til udefra, siger
han.
indrettes værkstedslokaler.
Havnechef Thorkil Hansen glæder sig over
Efter at beddingen blev udvidet og modernidet nye naboskab på kajkanten og beddinseret for to år siden har Rømø Havn været
gen.
på udkig efter en partner, der kunne udvide
- Vi har hele tiden arbejdet på at få øget ak- servicen over for nuværende og kommende
kunder.
tiviteterne på det nye beddingsanlæg, og
med VMS som ny aktør og med de kompe- Vi vil gerne være det sted, hvor man kan
tencer, de medbringer, vil dette være et rig- få det hele, som havnechef Thorkild Hansen
tigt godt aktiv for havnen og Vadehavsregio- udtrykker sig.
nen som helhed. Det passer fint ind i havDen rigtige partner
nens strategi at få etableret faciliteter og
servicer, der er attraktive valg for både nye Med Vestergaard Marine Service er han sikog eksisterende kunder, siger Thorkil Hanker på, at den helt rigtige partner er fundet.
sen.
Beddingen er dimensioneret til fartøjer på op
VMS har haft det første skib på beddingen,
til 30 meters længde og 11 meters bredde
og der er flere undervejs, bebuder Christian og en vægt på op til 200 ton. I øjeblikket
Juel Adamsen, der er nyansat direktør i VMS kan kun et skib services ad gangen. Men det
Service Base Wadden Sea A/S.
kan der ændres på.
Adm. direktør for VMS Group, Peter Krogh
- Når behovet opstår har vi et anlæg, hvor
Nymand, har store forventninger til virksom- der både er areal og omgivelser til at vi kan
hedens nye ståsted.
bygge videre og tilpasse kapaciteten, siger
Med vores etablering i Vadehavsregionen er Thorkild Hansen
vi rykket ind i et dynamisk og hurtigt vok8
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Rømø Dragefestival 2016

Filmaften i Rømø Præstegård

Den 2. til 4. september kan I for 27.
gang opleve Dragefestival på Lakolk
Strand Rømø.

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 vises
filmen ”Nøgle Hus Spejl” med bl.a. Ghita
Nørby i hovedrollen.
Efter et langt ægteskab må Lily og Max
flytte på plejehjem, da Max rammes af en
hjerneblødning. Lily passer troligt sin mand
som altid, men da en livsglad, svensk herre
kaldet ”Piloten”, flytter ind på naboværelset, falder hun pladask for hans charme.

Dansk Drage Klub
er værter. De vurderer, at der i 2015
var ca. 45.000 besøgende, som alle
kom for at se de
flere tusinde drager i alle regnbuens farver, former
og størrelser på
himlen over Rømø.

Fri entre!

Program for dragefestival 2016
Fredag den 2. september kl. 9.00 - 17.00

Ankomst
Fri flyvning
 Karameludkast fra dragefærge og faldskærmsudspring for bamser i løbet af
dagen
 Gæt hvor lang drage linen er, hele dagen
16.30 Opmåling af linens længde og præmieoverrækkelse



Lørdag den 3. september 9.00 - 21.45



Fri flyvning
Karameludkast fra dragefærge i løbet af
dagen

Gæt hvor lang drage linen er, hele dagen
11.00 Rokkaku kamp tilmelding i DDK-telt
12.00 Fyld posen med sand - hurtigst
13.00 Oprulning af line - hurtigst (børn op
til 15 år/voksne)
14.00 Bedømmelse af et-linede drager.
Deltagende drager skal flyve i dette
tidspunkt. DRAGERNE SKAL FREMVI

Tirsdag den 15. november kl. 19.00 vises filmen ”De små ting”, der handler om
den unge børnehavelærerinde Eik, der har
et barn med sukkersyge og må prostituere
sig for at få økonomien til at hænge sammen.
Hun møder forfatteren Mori, der ligger i
sprit siden en personlig tragedie for 20 år
siden. Finansmanden Sölvi ønsker at opkøbe Moris grund, men hans karrierestræben
får ham til at forsømme sin familie. Alle tre
må gøre op med deres hemmeligheder for
at komme på ret køl.

SES I FLYVETELTET!

15.00 Præmieoverrækkelser til bedste etlinede hjemmesyede/-byggede drager
16.30 Opmåling af linens længde og præmieoverrækkelse
20.00-21.45 Natflyvning
Præmieoverrækkelse til den mest fantasifulde og belyste/hjemmebyggede drage

NB. Fyrværkeri er ikke tilladt!
Søndag den 4. september 9.00 – 16.00

Fri flyvning

9 /Kirsten Rasmussen
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crot46@gmail.com

Så er lyngen fuldt udsprunget overalt på Rømø.
Er det ikke fantastisk at bo et sådant sted?
To skønheder er ude at dufte til lyngen …

Program:
Lørdag den 10. september 2016
08.00 Instruktion af Køretøjer og kørere
09.00 Teknisk inspektion
09.00 Parkering åbner for de gamle køretøjer
10.30 Området åbnes for publikum
12.30 Officiel åbning af Rømø Motor Festival af RMF funktionærer
13.00 Løbet starter
18.00 Løbet ender
19.00 Festen starter

Idrætsforeningen Rømø U.I.F.
AKTIVITETSKALENDER
VINTER 2016/17

På Rømø Skole:
Den 29.8. kl.19.00 - Fordeling af badminton/bordtennis timer.

Programoversigt kan uden forbehold ændres!

Den 06.9. kl. 19.00 - Volleyball

Tilskuer information:

Den 27.9. kl. 09.30 - Ældregymnatik

Der er fri entre til stranden, men vi beder
dem venligst følge disse simple regler:

Fra Klubhuset i Kongsmark:

• Følg altid instrukser fra RMF funktionærer
• Hjælp os med at holde stranden og omgi-

Den 27.9. Kl. 14.00 - Stavgang

velserne rene - brug vores skraldespande.
• Bliv ude af banen! Jeres sikkerhed er vores ansvar. Forsøger nogen at få det ekstra gode foto, kan det resultere i, at man
mister livet, og at vi mister tilladelsen til
at fortsætte løbet. Derfor stoppes løbet
øjeblikkelig, hvis disse regler overtrædes.
• Husk venligst på, at når området er
åbent for publikum, er det forbudt af røre
køretøjerne, og venligst forlade området i
en fart, når vi lukker området for at starte
et løb.
www. romomotorfestival.dk
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Kontakt os……..

Rømø Foreningen

v/kim.wittrup@skolekom.dk

Udsigtspunkt ved dæmningen

Rømø gennem linsen
En udstilling af Jørgen Kølles fotografier fra Rømø.

RealDanias kampagne, "Stedet tæller"
har i samarbejde med Naturstyrelsen i april
2012 offentliggjort 10 særlige steder i den
danske natur, som man gerne ville give folk
bedre muligheder for at nyde.

Et langt liv med kameraet ved hånden.
Den 25. september kl. 12.00 er der fernisering på en udstilling af Jørgen Kølles fotografier i konfirmandstuen i Rømø præstegård.

Der er afsat 33 mio. kr. til projektet, og arkitektfirmaer fik til opgave at komme med
udkast til projekter.

Rømø Kunst og Kulturforening har i samarbejde med Rømø Menighedsråd og Jørgen Kølle, sat en udstilling sammen med
sidst- nævntes fotografier. Fotografier taget i festlige, alvorlige, stemningsfulde og
følelsesmæssige sammenhænge.

Et af de 10 steder er Nationalpark Vadehavet, og for at markere én af indgangene til
den, nemlig hvor dæmningen mod Rømø
begynder på fastlandssiden, vil man her vest for oplagspladsen - lave 2 udsigtspunkter:

Udstillingen vil bestå af 8 tavler med flere
billeder på hver tavle. Tavlerne vil forsøge
at illustrere et tema med tilknytning til Rømø.

1) Man vil lave en kunstig høj ("værft") på
cirka 4 meter - samme højde som diget
- så når man står på højen, kan man når man kigger mod vest - se det flade
land og/eller havet på begge sider af Rømø-dæmningen, og helt til Rømø.
Når man kigger mod øst, nord eller syd,
kan man se det flade marsklandskab.
Fra den kunstige høj fører en sti til en
bro over fyldgraven og videre op på

I skrivende stund arbejder undertegnede
og Jørgen Kølle på at sætte udstillingen
sammen.

Udstillingen vil være at se i ugerne 39 og
40. Mellem kl. 12.00 og 17.00.
Se mere på www.rokuku.dk
Udstillingen er et led i Tønder kommunes
Kulturuge. Se programmet på
www.kulturuge.dk

2) diget, hvor man ligeledes vil have den
(cirka) samme fantastiske udsigt.
Hvis man kommer i bil, parkerer man på
en anlagt parkeringsplads syd for Rømøvej,
følger en sti, der fører hen til en fodgænger
overgang over Rømøvej og videre ad en sti
op på den anlagte bakke ("værft").

/Jacques Thierry.

Der vil på ruten være nogle egetræsplinte,
man kan sidde på, og der bliver informationstavler om natur, dyreliv og historie i
Nationalpark Vadehavet.
Ligeledes bliver der også etableret egetræs
plinte og informationstavler på de to vigepladser på dæmningen.
Det forventes, at projektet påbegyndes
sidst i oktober og er færdigt inden udgangen af marts 2017.
/Kim Wittrup
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Aktivitetskalender for
september måned 2016
September Måned:
Fredag den 2. til søndag
den 4.9. kl. 9.00-21.45

Dragefestival på Lakolk Strand. Kom og oplev den
27. dragefestival på Rømø. Se program for festivalen
på side 9.

Lørdag den 3.9. og søndag
den 4.9 kl. 11.00 -17.00

Åbent Atelier, Rømø. Kom og besøg Rømøs
kunstnere i eget atelier. Oplev hvordan de smukke
ting bliver til. Se yderligere info på side 7.

Tirsdag den 6.9. kl. 19.00

Rømø U.I.F. Opstart af volleyball på Rømø Skole.

Lørdag den 10. til søndag
den 11.9. kl. 10.30 til 18.00

Rømø Motor Festival på Lakolk Strand.
Motorløb for biler fra før anden verdenskrig. Pladsen
åbner kl. 8.00 for deltagere af løbet og efterfølgende
party starter kl. 19.00. Yderligere info på side 10 og
på: www.romomotorfestival.dk

Onsdag den 14.9. kl. 16.00

Arbejdsgruppen for Æ’Fristej har valgt denne dato
til ”Store rengøringsdag. Yderligere info på side 16.

Søndag den 18.9. kl. 19.00

Rømø Jazz i Rømø Kirke. Wardacia Koret, Varde
spiller. Pris 100 kr. Billetter kan købes ved indgangen.

Lørdag den 24.9. kl. 14.-18.00 Kunst– og Kulturforeningen m.fl. arrangerer Marens Awten. I år foregår det på Rømø Skole, Engvej
5. Yderligere info på side 15.
Søndag den 25.9. kl. 12.00

Kunst-og kulturforeningen. Rømø gennem linsen.
En udstilling af Jørgen kølles fotografier fra Rømø.
Et langt liv med kameraet ved hånden. Yderligere info
på side 11.

Mandag den 26.9. kl. 19.-22.00 Rømø Husholdningsforening. Opstart af Fortsat
Keglebillard - hører under torsdagsklubben. Tilmelding
til Kresten 40 36 67 62 eller Frede 23 43 47 96.
Tirsdag den 27.9. kl. 9.30

Rømø U.I.F. Opstart af ældregymnastik på Rømø
skole. Yderligere info på side 10.

Tirsdag den 27.9. kl. 14.00

Rømø U.I.F. Opstart af stavgang fra Klubhuset i
Kongsmark. Yderligere info på side 10.
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Aktivitetskalender for september, oktober
og november måned 2016
September Måned:
Onsdag den 28.9. kl. 17.00

Rømø Husholdningsforening. Tur til Vester Vedsted Vingård. Efter rundvisning i vingården slutter vi af
med kaffe og kage. Pris for medlemmer 100 kr. + 30
kr. for kørsel. Vi kører sammen fra Statoil kl. 17.
Tilmelding senest den 21.9. til Lilly 24 67 22 51.

Torsdag den 29.9. kl. 19.00

Rømø Husholdningsforening. Torsdagsklubben.
Opstart af strikkeklub i ”Æ’Fristej”. Tilmelding senest den 27.9. til Marina 24 64 01 49.

Oktober Måned:
Tirsdag den 4.10. kl. 19.00

Filmaften i Rømø Præstegård. Filmen ”Nøgle Hus
Spejl” med bl.a. Ghita Nørby i hovedrollen.
Yderligere info på side 6.

Lørdag den 8. og søndag
den 9.10 kl. 10 - 16.00

Rømø Lokalhistoriske Forening. Udstilling/Åbent
Hus arrangement ”Håndværksfirmaer på Rømø
1948-2000”, Vestervej 9. Yderligere info på side 20.

Tirsdag den 11.10. kl. 18.00

Rømø Husholdningsforening. ”Bowling og spise”
Vi mødes på Enjoy og bowler en time fra kl. 18.15.
Derefter middag: Kalvesteg stegt som vildt. Pris 160
kr. for medlemmer inklusive bowling og sko. Bindende
tilmelding senest den 4.10. til Sonja 41 40 55 84.

November Måned:
Søndag den 6.11. kl. 19.00

Rømø Husholdningsforening. Banko på Holms Røgeri. Kom til vores hyggelige bankospil. Alle er velkommen. Der vil - som altid - være rigtig mange gode gevinster.

Tirsdag den 15.11. kl 19.00

Filmaften i Rømø Præstegård. Filmen ”De små
ting”, der handler om den unge børnehavelærerinde
Eik, der har et barn med sukkersyge og må prostituere
sig for at få økonomien til at hænge sammen. Yderlige
re info på side 9.

En opdateret aktivitetsplan - også længere ud i
fremtiden - kan ses på: www.roemoe.infoland. dk
Se desuden den nye Facebook side ”Rømø6792.dk”
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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk

Faciliteter og tilbud på de lokale
feriecentre. Som bosiddende på Rømø

med gæsterne - dvs. mod betaling - benytte tennis og minigolf. På Rim er der
også et "forsamlingshus", som man kan
leje til fester.

har man mange tilbud, lige uden for døren.
På de tre store lokale feriecentre er der tilbud, som måske mest er tiltænkt turister,
men som vi lokale er lige så velkomne til at
deltage i. Der er endda også særtilbud til
rømmeser! Jeg har forespurgt hos de 3
største feriecentre på Rømø. Vi tager dem
alfabetisk:

/Kim Wittrup

Tønder kommune
Giv os et praj
Fejl på gadebelysning

Enjoy Resorts Rømø: Man kan i lighed
med de andre gæster, som ikke bor på centret - dvs. mod betaling - benytte bowling,
pool inklusive fitness (motionsredskaber)
samt golf. Hvis man vil bruge fitness jævnligt, kan det betale sig at betale pr. måned:
Prisen er så 199 kr./md., inklusiv pool.

Anmeld fejl på gadebelysning til
teknisk@toender.dk
Andre fejl
Send en e-mail til
teknisk@toender.dk og vi vil tage din
henvendelse med i vores løbende planlægning af opgaverne.

Hvis man ønsker at spille golf jævnligt, vil
det være oplagt at blive medlem af Rømø
Golfklub: Det koster 3.995 kr. pr. år, i prisen er inkluderet adgang til fitness og pool,
(dog kun i vinterhalvåret).

I det daglige gør vi vort bedste for, at
Tønder kommune kan fremtræde indbydende og vedligeholdt.

Enjoy lægger ligeledes rammer til vandgymnastik hver tirsdag kl. 10-10.45, 12
gange i efteråret og 12 gange i foråret. Prisen for det er 50 kr. pr. gang, men det ses
gerne, at man møder jævnligt op. Hvis man
betaler for alle 12 gange på én gang, får
man "mængderabat". Bassinet på Enjoy har
for øvrigt varierende dybde, så alle kan finde et sted, de kan bunde, hvis det ønskes.
Efter 3 kvarters vandgymnastik har man fri
adgang til wellness afdelingen. Det er for
både mænd og kvinder. Maren Knudsen er
underviser og kan give nærmere oplysninger på tlf. 74 75 58 20.

Der kan imidlertid opstå et problem, som
vi ikke er opmærksomme på, men som
kan være til gene for dig eller andre.
Det kan for eksempel være:
¤

Hul i kørebane eller sti/cykelsti

¤

Vand på kørebane eller sti/cykelsti

¤

Stoppede rendestensbrønde

¤

Skader på fortov

¤

Defekt eller manglende
kørebaneafmærkning

Hotel Kommandørgården: Der er diverse
rideture, som man er velkommen til at tilmelde sig og deltage i. Lokale får 20% rabat uden for sæsonen. Man kan også bestille massage og lignende, efterfølgende har
man adgang til poolen. I Rømø Play and
Horse Park (det tidligere Rømø Sommerland) har børn på Rømø under 12 år gratis
adgang i følge med en voksen.

¤

Beskadiget skilt/autoværn

¤

Gener fra træer og bevoksning
ud mod vej, fortov og sti

Feriecenter Rim Rømø: Man kan i lighed
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¤

Dårlig oversigt

¤

Defekt legeredskab eller busskure

¤

Affald på vej eller plads

¤

Hærværk

¤

Andet

/Tønder Kommune

Kontakt os……..

Rømø Foreningen

v/kim.wittrup@skolekom.dk
Dagen afsluttes med bål og sang, efterfulgt
af fællesspisning, grill med den lokale slagters delikatesser.
Sangen bliver anført af vores lokale kor,
Fyraftenskoret. De vil synge for fra Rømøsangbogen.
Bålet er under kontrol af øens brandkaptajn.
Alt i alt vil Rømøs mange talenter blive vist
frem.
Der vil være forudbestilling til turene og fællesspisningen, samt noget egenbetaling.
Se det endelige program på
www.rokuku.dk , Tønnisgårds hjemmeside
samt Infoland
På gensyn.
Med venlig hilsen
Jacques Thierry.

Marens Awten

Lørdag den 24. september
kl. 14.00 til 18.00.
Derefter fællesspisning, grill med
Alt godt fra Rømø Slagteren.

Redaktør til Set & Sket
på Rømø søges!

Rømø Kunst og Kulturforening, Tønnisgård,
Rømø Lokalmuseum og Rømø Brandværn,
er gået sammen om at arrangerer Marens
Awten.

Efter 5 års arbejde som
redaktør i Rømøforeningen ønsker
jeg at stoppe. Vi er derfor meget interesseret i at finde en person, der vil
påtage sig arbejdet om redaktør.

Marens Awten, en ny opfindelse, en begivenhed der skal vise øen frem for lokale,
regionale og turister. Vise hvad Rømø har at
byde på, lige nu.

Det har for mig været en rigtig god
oplevelse at redigere bladet fire gange om året, men efterhånden ønsker
jeg at bruge min tid på andre ting.

I år foregår det på Rømø Skole, Engvej 5.
Her starter vi kl. 14.00.

Jeg håber naturligvis, at sponsorer,
støttemedlemmer samt de personer
som har været til stor hjælp med artikler, fotos mv. vil støtte op om
den nye redaktør.

Programmet indeholder en cykeltur til Lakolk, med guide. Guide Mary Anna Wraa
Larsen.
En smagstur, der går rundt i Havneby området. På turen får man mulighed for at
smage på lokal kunst og håndværk, på forskellige fødevare mm.

Henvendelse til
Kim.Wittrup@skolekom.dk

På skolen vil der være en kunstudstilling og
et marked. Her kan man se, købe eller få en
samtale med udstillerne.
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Med venlig hilsen
Conny Rotheisen
Redaktør

Kontakt os…

-

Sammen kan vi mere!

Rømø U.I.F.

Rømøboernes
Ringriderforening

Gymnastik på Rømø Skole
Vi er 16 friske pensionister, som har gået
til gymnastik i vintersæsonen hos Helga i
gymnastiksalen på skolen i Havneby.
Vi starter timen med opvarmning, så får vi
rørt alle led og muskler. Derefter har vi
øvelser, der får pulsen op og holder kondien vedlige.
Når vi har fået vejret igen, gør vi gymnastik med redskaber som f.eks. store eller
små bolde, stepbræt, brede elastikbånd,
køller, klude, håndvægte, stolegymnastik
osv.

Vi takker alle, der har støttet op om denne weekend, hvor vi havde nogle gode dage.

Det er meget varieret undervisning, og vi
har det sjovt. Helga finder på noget nyt fra
gang til gang, og der er dejlig musik til.

For anden gang i Rømøs Ringriderforenings historie har der været en dronning.

Til sidst laver vi udstrækning, og vi slutter
af med afspændingsøvelser.

Første gang var Astrid Hansen i 1987, og i
år var det Signe Elisabeth Flachmann flankeret af Steffen Bleeg som kronprins og
Vicki Bleeg som prinsesse. Stort til lykke
til den unge kongeforening!

Hvis du får lyst til at deltage på holdet, så
mød op i gymnastiksalen på skolen tirsdag
den 27. september kl. 9.30. - Pris kr.
260,- for hele sæsonen.

Ved børnene blev Emma Wollesen konge,
kronprins Christine Atzen og prins Josefine
Christensen.
Vi ses igen til næste år den 2. hele weekend i juni (dato den 10. - 11. juni 2017).
Rømøboernes Ringrider Forening

har valgt ”Årets rengørings dag”
i Æ’ Fristej
Det bliver onsdag den
14. september fra kl. 16.00
med lidt at spise og drikke
efter godt udført arbejde
Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen

/Aase Duhn
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Fotos fra Havnefesten 2016

(fantastiske fotos
leveret af

Rømø@Fotos)
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Kontakt os…

-

Redaktør Conny Rotheisen -

Minister var på vaden
ud for Rømø

crot46@gmail.com

man andre steder gør noget lignende. Hun
fremhævede også, at ”Jeg bor ved Vadehavet” er med til at vise, at undervisning kan
være meget andet og mere end det, der lige
foregår i klasselokalerne.

Af Jens L. Hansen,
Nationalpark Vadehavet
19 ivrige og engagerede børn fra Tønder
Grundskoles 3.D blev mandag den 15. august de første elever til at prøve et af de læringsforløb, der er samlet under titlen ”Jeg
bor ved Vadehavet”. Med til premieren, der
foregik på vadefladen ud for Rømøs nordøstligste hjørne, var ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, og
Tønders borgmester, Henrik Frandsen.

Lanceringen af ”Jeg bor ved Vadehavet” blev
dækket af flere medier, blandt andet TV2
Nyhederne, som bragte et indslag med flotte
billeder fra Rømø og Vadehavet i 22-nyhederne samme aften.

”Jeg bor ved Vadehavet” er opstået på initiativ af lokale natur- og kulturformidlere med
Tanja Rahbek fra Naturcenter Tønnisgaard
på Rømø i spidsen. Det kan bedst beskrives
som en slags kanon over natur- og kulturherlighederne i Tønder Kommune, en natur
og kulturhistorisk rygsæk, som politikerne i
Tønder Kommune har besluttet, at alle børn
i kommunens dagtilbud og skoler skal udsty- Naturvejleder Tanja Rahbek fra Naturcenter
res med gennem obligatoriske læringsforløb Tønnisgaard viser og fortæller om, hvordan
på alle årgange.
muslingerne spiser kiselalger og dermed
”renser” Vadehavet. Børn fra 3.D på Tønder
Ideen er så god, synes undervisningsministeren, at hun gerne ville ud og opleve et af Grundskole lytter opmærksomt sammen
med borgmester Henrik Frandsen og underlæringsforløbene på egen hånd.
visningsminister Ellen Trane Nørby.
De 19 elever fra 3.D blev inddelt i tre grupFoto: Jens L.
per, som på skift besøgte tre stationer på
Hansen
vadefladen. Her stod naturvejlederne Hans
Tonnesen fra Tønder og Bente Bjerrum og
Tanja Rahbek fra Tønnisgaard klar til at fortælle om det fantastiske liv med muslinger,
dyndsnegle, børsteorme, krabber og meget,
meget mere på og under vadefladen.
For nogle af Tønder-børnene var det første
gang, de var ude i Vadehavet, og de var lige
så begejstrede for oplevelsen som undervisningsministeren.
Det er et fantastisk initiativ, som er med til
at lære børnene om naturen og kulturen i
deres nærområde, sagde Ellen Trane Nørby,
og tilføjede blandt andet, at hun vil tage ideen med rundt i landet med opfordring til at
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Redaktør Conny Rotheisen -

Stort og småt fra
Naturstyrelsen

I Rømøforeningen vil vi fortsat

”Der er mange, både firbenede og tobenede, som bruger stierne i plantagerne på
Rømø. Stierne har nu fået et løft, så de
bedre kan holde til det store slid. Nogle
stier er flyttet en smule, så de ligge mere
tørt. Mange stier vil stadig være oversvømmede i vinterhalvåret, så stil ikke
gummistøvlerne for langt væk”.

gerne byde tilflyttere velkommen
med to flasker Rømøvin.
Så kender du til nye tilflyttere, så
giv venligst én fra
bestyrelsen et praj!

”Da regeringen indførte landbrugspakken,
vedtog man også at indføre en naturpakke, som også kan søges om midler til friluftsprojekter, efter ansøgning har Naturstyrelsen fået bevilliget 400.000,- kr. til at
etablere en skovlegeplads i Kirkeby Plantage. Pengene er betinget af, at en lokalforankret forening varetager den daglige
drift, dette arbejdes der intenst på, da
pengene skal være brugt i år.”

Rømø Jazz
i Rømø Kirke
Wardacia Koret, Varde spiller i Rømø Kirke
den 18. September kl. 19.00.
Pris 100 kr. Billetter kan købes ved indgangen.
www.rømø-jazz. dk

”Naturstyrelsen havde i samarbejde med
Mellemfolkeligt Samvirke en Work Camp
på Rømø i juni måned”. Ti unge mennesker fra det meste af verden hjalp Naturstyrelsen med at opsamle affald på stranden og i klitterne på Rømø. Det var særligt
flodskarn fra de sidste vinters storme, som
der blev ryddet op i. Hjemlandene for deltagerne var Italien, New Zealand, Grækenland, Thailand, Tyskland, Spanien, Tyrkiet
og Belgien. Udover kost og logi fik deltagerne en oplevelse, som de forhåbentlig
ser tilbage på med glæde.”
NATURSTYRELSEN ER NU DELT I TO

1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to:
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
(SVANA), som er statslig myndighed på
vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen,
som forvalter Miljø- og Fødevareministeriets
skov- og naturarealer og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv.
Besøg SVANA på www.svana.dk
Besøg Naturstyrelsen på www.nst.dk
/Anders Hauge Rahbek Skovfoged-Vadehavet
Mobil (+45) 91329540 anhra@nst.dk

crot46@gmail.com
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-

Sammen kan vi mere!

Opråb vedr. dette års udstilling
”Håndværksfirmaer på Rømø 1948-2000”

Til dette års udstilling har vi besluttet at behandle håndværksfirmaer på Rømø i perioden efter
Rømø-dæmningens åbning og indtil årtusindskiftet.
Det er en periode, hvor der desværre ikke blev gemt så meget materiale, og det er begrænset,
hvor meget der på nuværende tidspunkt er indleveret til arkivet.
Da det til gengæld stadig er muligt at kontakte enkelte af de pågældende håndværkere og/eller
deres efterkommere, håber vi meget på, at du eller nogen i familien vil hjælpe os med at finde f.eks. fakturaer fra udført arbejde, private billeder fra ombygninger, tømrer-/snedker-/maler-/
smedearbejde, tækkere på arbejde, mekanikere og mange andre slags håndværk.
Billeder/fakturaer o. lign. kan scannes og sendes til os på e-mail, eller vi kan låne materialet og
returnere det efter scanning.
På forhånd tak
Rømø Lokalhistoriske Forening
Sct. Hans aften ved spejderhytten blev igen en hyggelig
aften.

Til slut tak til alle jer, som kom og støttede
os. Tak til alle frivillige, som hvert år trofast
stiller op. Stor tak til sponsorerne, som
gjorde det muligt at holde tombola.

Der kom 320 betalende voksne plus rigtig
mange børn for at være med til at fejre
denne tradition med at sende heksen af
sted til Bloksbjerg.

Rømø Ungdoms- og Idrætsforening
Rømø Spejderhytte.

Før vi fik hende sendt af sted, var der tid til
at besøge diverse boder.
De kommende spejderledere Tanja og Anders samt Anne og Henrik havde rejst et
spejdertelt i Bæverbo, hvor der også blev
bagt snobrød samt lavet popcorn over åben
ild.
Selv vejret var med os denne aften. Det er
meget længe siden, det har været så flot.

/Margit Aggerholm
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Kontakt os…

-

Sammen kan vi mere!

Så sejler nationalparkskibet

Blandt andet skal søfolkene øve sig i at sætte skibet på grund på en sandbanke, som
det er konstrueret til at kunne klare.

Af Jens L. Hansen,
Nationalpark Vadehavet
I begyndelsen af juli blev Nationalpark Vadehavets skib taget i brug som sejlende ambassadør for nationalparken. Det skete, da
skibet tog turen fra Esbjerg til Fanø, hvor
det skal være med til fejringen af 275-året
for, at fannikkerne købte deres ø fri fra kronen.

Nationalpark Vadehavets officielle indvielse
af ”Vadehavet” vil finde sted i sensommeren. Ved den lejlighed vil man få mulighed
for at komme ombord og bese skibet, og en
række gæster blive inviteret med på en sejltur på Ribe Å.

Ombord på skibet var nogle af de frivillige
søfolk, som har påtaget sig opgaven med at
sejle skibet, når det skal rundt i Vadehavet.
Hen over sommeren har man kunnet opleve
”Vadehavet” sejlende i området. Sommerens sejladser skal bruges til, at de frivillige
for alvor lærer skibet at kende og får prøvet
det af i nogle af de forskellige situationer,
som kan opstå, når man sejler i det specielle farvand, som Vadehavet udgør.

Foto: Sara Lindholt

Rømøforeningens bestyrelse:
Formand:
Kim Wittrup
Stormstræde 15
6792 Rømø
Tlf.: 74 75 59 61

Næstformand:
Jan Gravesen
Sildestræde 25
6792 Rømø
Tlf.: 40 75 54 06

Bestyrelsesmedlem:
Chieko Petersen
Havnebyvej 131
6792 Rømø
Tlf.: 22 59 66 61

Kim.wittrup@skolekom.dk

Jan.gravesen@mail.dk

Chieko.petersen@gmail.com

Kasserer og redaktør:
Conny Rotheisen
Hattesvej 11, Tvismark
6792 Rømø
Tlf.: 74 75 53 19

Sekretær:
Jane Jessen
Thadesvej 2, Toftum
6792 Rømø
Tlf.: 74 75 51 53

Suppleant:

crot46@gmail.com

Janejessen1946@gmail.com
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Aase Hagensen Duhn
Stormstræde 36
6792 Rømø
aadu1@live.dk

Suppleant:
Viola Gundesen
Vestervej 8
6792 Rømø
vhkgundesen@bbsyd.dk

Rømøforeningen

Som

støttemedlem af Rømøforeningen deltager du automatisk i
lodtrækningen om 2 flasker Rømø vin. Der bliver udtrukket
2 vindere, hver gang bladet udkommer.
Lodtrækningen foretages af Notarius ”Publikum”. Gevinsterne bliver
afleveret personligt til vinderne.
Man kan blive støttemedlem i Rømøforeningen for kr. 50,- om året for
enkeltpersoner og kr. 100,- pr. husstand.
Beløbet kan indbetales på vores konto i Andelskassen konto 5989
1005114
via netbank eller kontant til kassereren.

Lisbeth M. & Viggo Sten
Christensen
Drosselvej 9, Havneby
6792 Rømø

Anette & Hans Thygesen
Elmegårdsvej 1, Kromose
6792 Rømø

Fri Sponsor Plads

Andelskassen 87 99 52 10

Rømø Købmanden 74 75 51 13

Plads til ny Sponsor

Foto/Logo og Telefonnummer
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Ny Form 74 75 54 82

Kontakt os…

-

Redaktør Conny Rotheisen -

crot46@gmail.com

Røde Kors Butikken

Rømø Lokalhistorisk Forening 74 75 50 44

24 47 78 28

Foreningen Venner af
Rømøs Natur
v/Svend Tougaard
75 41 01 35

Gastronomisk Klub
v/Kent Petersen
74 75 55 08

Rømø Ungdoms- og Idræts-

Foreningen Hjem for Ældre

forening - Rømø U.I.F.

v/Ingelise Buch

v/Kent Petersen

74 75 50 44

74 75 55 08

RØMØ SEJL KLUB
Medlem af

Fri Sponsor Plads

Kilebryggen 12,1.
Havneby 6792 Rømø
Formand Niels Jonny Vejrup
tlf. 40 45 19 30
Mail: njvejrup@gmail.com

Rømø Husholdningsforening RHF
v/Sonja Hansen
41 40 55 84

Rømø Kunst- og
kulturforening
www.rokuku.dk

www.romohusholdningsforening.dk
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Havneby Kro

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31

74 75 75 35

Dagli’ Brugsen

Rømø Auto Service 74 75 53 28

Rømø Bageri

Rømø Turistbureau

74 75 52 44

Hotel Vadehavet

74 75 51 45

Rømø Slagteren

29 90 75 16

73 71 07 00

Enjoy Resorts Rømø
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Rømø Lys, Lakolk

74 75 51 30

74 75 56 55

73 75 51 51

