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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000,00 pr. år.   

og frivillige foreninger for kr. 500,00 pr. år.  

I prisen er inkluderet et billede/logo med telefonnummer  

samt en omtale i bladet og på www.rømø6792.dk / www.romo6792.dk 

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

NB: girokort til annoncesponsorer udsendes i marts 

Rømø Cykler 88 93 50 40 

Rømø Havn  74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  74 75 52 00 

Kutteren HV 35 ”Cicilie” 

Rømø Supermarked 74 75 53 02  

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky - Women of all ages 88 93 51 52 

Country Cafe  Rømø 20 10 57 77 
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Siden sidst 
Siden slutningen af maj har vi haft "sommer" i 

Danmark. Vi håber, at alle har haft en god sommer 

- hvad enten man er i turistbranchen eller ej. Men 

da vi alle er - mere eller mindre - afhængig af turis-

men, er det da en glæde at kunne fornemme, at det 

vist har været en rimelig god højsæson - trods vej-

ret. Men hvor ville det da være dejligt, hvis turist-

sæsonen kunne spredes endnu mere ud over året ! 

Så turisterhvervet kunne skabe endnu flere helårs-

arbejdspladser - og bosætning ! 

Jeg ved, at der på forskellige fronter bl.a. arbejdes 

på at promovere Vadehavet, som er et pragtfuldt 

sted hele året ! Og som bekendt er Vadehavet både 

nationalpark og optaget på UNESCO's verdensna-

turarvsliste. Lad os håbe, det lykkes ! Og lad os 

også selv glæde os over den skønne natur, vi har 

næsten lige uden for døren !!!  

 

Ellers må man jo sige, at udover folk i turisterhver-

vet, har meget jo ligget mere eller mindre stille her 

i sommerperioden. Dog vil jeg nævne 2 ting:   

 

Utilfredshed med manglende affaldsspande 

Der har været noget utilfredshed med, at Tønder 

Kommune har valgt at fjerne affaldsspandene fra 

næsten alle offentlige steder i kommunen - her-

iblandt rastepladserne på Rømø ! Den dybere me-

ning skulle være at spare nogle penge og en for-

modning om, at hvis der ikke er affaldsspande, ta-

ger folk selv deres affald med hjem igen. Flere po-

litikere har lovet, at det evalueres til efteråret ! Om-

rådet hører under Teknisk Forvaltning, og her er 

man altid velkommen til at maile, hvis man oplever 

fejl og mangler m.m. indenfor deres område:  

teknisk@toender.dk. 

Mangel på lejeboliger 

Så har der været et par personer, som gerne ville 

have en lejebolig på Rømø - og det var meget 

svært: Der er desværre ikke mange private, der le-

jer ud helårs, og der er venteliste til Tønder Bolig-

forenings lejeboliger på Sælstræde og Hvalstræde - 

pt. hhv. "kort tid" og "ca. et år". Jeg har ringet til 

Domea, der står for udlejningen for at høre nærme-

re. De fortæller, at der pt. står ca. 20 på venteliste 

til hver af de 2 steder, men da der er en udskiftning 

på ca. 5 om året, og ventetiden er relativ kort til de i 

alt 31 boliger, vil det sige, at ret mange på venteli-

sten takker nej, når de får tilbuddet, så der skal nok 

en lidt større efterspørgsel til, før det overvejes at 

bygge yderligere boliger ! For det er jo alletiders, at 

hvis man var interesseret i at flytte til Rømø, at 

man så havde mulighed for at prøve det af ved at 

bo til leje, inden man evt. købte hus. Det kan også 

være nogle ældre, bosiddende i eget hus på Rømø, 

som ønsker at flytte i en mindre lejebolig. Så hvis 

man har ønske om en lejebolig på Rømø, kan jeg 

da kun opfordre til, at man kontakter Tønder Bolig-

forening via Domea, tlf. 76646464 eller 

www.domea.dk  Man skal blot være seriøst søgen-

de, da det jo er sådan, at hvis der står ledige boli-

ger, er det de resterende lejere, der skal dække om-

kostningerne ! 

Indendørs aktiviteter på Rømø 

Og så starter indendørssæsonen jo snart! Forenin-

gerne på Rømø har masser af tilbud! Der er mange 

frivillige, som tilbyder aktiviteter - ikke for deres 

egen skyld, men for at glæde andre! Det fortjener - 

ikke mindst for ens egen skyld - mere opbakning! 

Og hvis du synes, der mangler en aktivitet / et ar-

rangement, som du synes kunne være spændende, 

så prøv at foreslå det til en relevant forening! Og 

der er også mulighed for selv at starte noget op! Og 

vi har jo rigtig gode rammer - bl.a. på Rømø (gl.) 

Skole i Havneby ! 

Kim Wittrup                                                                                                             

Formand Rømøforeningen 

 

 

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

Egnsspillet Højt til himlen 

”Fjenden er i landet” Det begyndte skidt men endte 

over alt forventning! 

Ja selve premieredagen onsdag den 7. juni måtte 

aflyses idet himmel og hav stod i et.  

Noget som aldrig før er hændt i de 13 produktioner, 

som egnsspilsserien Højt til himlen står bag.  

Men ikke desto mindre nåede egnsspillet at blive 

set af 2.250 begejstrede tilskuere, og efterfølgende 

blev det konstateret, at spillet havde nået et over-

skud på mere end 50.000 kr.  

Jeg overværede selv egnsstykket den 10. juni om 

eftermiddagen i fuld solskin. En næsten tilgroet 

bunker samt den rømøske natur skabte rammerne 

omkring stykket.  

Utroligt dygtige amatørskuespillere, smækre danse-

piger, direkte importeret fra ”Das Vater land”, re-

medier, heriblandt en veteranlastbil stillet gratis til 

rådighed samt et propelfly, der under hver forestil-

ling fløj ind over publikum. Sidst men ikke mindst, 

et lydanlæg der fik publikum til at hoppe i sædet 

udgjorde en utrolig spændende enhed.  

Om og hvornår ”Højt til himlen” vender tilbage, 

står foreløbig hen i det uvisse. Det er sikkert, at 

årets spil med 70 aktive på, foran og bag scenen, er 

det foreløbig sidste. Men Henrik Dahlmann har 

luftet ideen om efter en pause at vende tilbage i 

2020, hvor 100 års jubilæet for Genforeningen i 

1920 vil være et oplagt emne. 

Conny Rotheisen 

 

Søg støtte hos Juvrefonden 
- til projekter på Rømø 

Juvrefonden søger egnede projekter indenfor kul-
turelle og sociale formål på Rømø, som mangler 
økonomisk støtte.  
Vi håber også at modtage flere ansøgninger til 
projekter vedr. børn og unge på Rømø. 
Ansøgninger kan indsendes løbende.  
Næste udlodning vil finde sted senest i løbet af 
december 2017. 
Oplysninger om hvad der støttes, hvordan du sø-
ger og hvad ansøgningen så vidt muligt bør inde-
holde kan du se på vor hjemmeside: 

juvrefonden.dk 

Vagn Henriksen 
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Lakolk Cross-løb på Hjertestierne 

Den 11. juni blev Lakolk Cross-løb afviklet. Det var 
fjerde år den hyggelige familietradition fandt sted i 
det naturskønne område på Rømø.  

Både børn og voksne fik frisk luft, motion og havde 
noget sjovt at dyste om.  

Løbet var delt op i fire hold, pige, drenge, dame og 
herrehold, og målet var at løbe flest omgange. Der 
deltog 41 løbere i alt, hvoraf Kasper Mikkelsen fra 
Rødekro vandt med hele fem omgange. 

Efter afslutningen af løbet kunne alle deltagere byt-
te nummer-skiltet med en gratis is ved Cafe Fru 
Dax.  

Arrangører af løbet var Godtfred Degn fra Rømø 
Supermarked og Marie Degn Clausen fra Cafe Fru 
Dax. De to friske indehavere deltog naturligvis selv 
i løbet. 

Rømø Sejlklubs 50 års jubilæum 

Rømø Sejlklub fejrede den 18. august 2017 sit 50 
års Jubilæum.  

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 
18. august 1967 på havnekontoret på Rømø Havn, 
med deltagelse af 12 personer hvoraf en ikke havde 
båd. På mødet i 1967 blev forslag til love for for-
eningen godkendt og den første bestyrelse blev 
valgt. Bestyrelsen bestod af: 

 Formand V. Carstensen 
 Kasserer  A. Clausen 
 Sekretær J.W. Lykou 

Blandt de fremmødte ved den stiftende generalfor-
samling var vor stadige aktive medlem Johan Clau-
sen.   
Der blev tildelt klubben 850 m2 vandareal til en år-
lig leje på kr. 1800,00. Lystbådehavnen blev place-
ret hvor slæbestedet og redningsstationen er i dag. 

Den officielle indvielse af lystbådehavnen fandt 
sted den 15. juni 1969. 

I 1971 blev den første regatta afholdt. 

Indtil 1976 havde man ikke noget klubhus. Efter en 
storm i januar 1976 flød der et hus rundt i havnen 
som blev bjærget og blev placeret hvor muslingefa-
brikken ligger. 

I sommeren 1982 sker der store ting en ny stor ma-
rina indvies og sejlklubben arrangerer en kæmpe 
havnefest. En Havnefest som vi var medarrangør af 
frem til 2013. 

I november 1991 indvier vi et nyt klubhus som blev 
bygget ved medlemmernes egen indsats og som 
blev finansieret af bl.a. A.P.Møller fonden og tips-
midler. Dette klubhus blev hurtigt for lille, og i maj-
juni 1997 lavede man en tilbygning, så det passede 
til forholdene.  

Den 30. oktober 2010 indvies vores nye klubhus, 
hvor vi holder til i dag. 

Jan Gravesen 

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

Underholdning til jubilæumsfesten 

Der blev hygget til jubilæet 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Stenhuset 

- ny brugskunstforretning i Havneby 

Stenhuset startede op i Påsken 2017 af Kirsten og  
Frits Hahn Atzen.  

Det var ikke nyt for Kirsten og Frits med en brugs-
kunstforretning. For ca. 12 år siden havde en til-
svarende forretning også i Havneby i de lokaler 
hvor Westvind har til huse i dag. 

Da der var et lokale ledigt i en passende størrelse 
på rimelige vilkår slog de til med en forretning ef-
ter samme koncept som de havde for 12 år siden. 

Der er mange ting der har forandret sig på12 år. 
Den gang skulle hele indtjeningen ske i løbet af 
kun 2 uger i sommersæsonen, medens det i dag 
sker overen noget længere periode. Før i tiden køb-
te kunderne små og billigere ting. I dag køber kun-
derne dyrere ting i bedre kvalitet. 

Konceptet er at sælge Brugskunst af rav, sten og 
mineraler, Stearinlys, norske og islandske sweatre 
m.m. 

Den forsigtige opstart har været rimelig god, og de 
har haft stor glæde af App’en Discover Denmark 
(https://discoverdenmark.dk) , som mange turister 
bruger, når de skal finde forretninger. 

De forventer at holde åbent det meste af året, men 
det er helt afhængigt af kundetilstrømningen.  

Stenhuset findes på Nordre Havnevej 32 

Konfirmander på Rømø  

- gennem 100 år 

I weekenden 7.-8. oktober 2017 er det muligt at se 

udstillingen ”Konfirmander på Rømø gennem 100 

år” med billeder af konfirmander gennem årene.  

 

Det foregår i Rømø Lokalhistorisk Forening & 

Lokal-arkiv på Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 

og der er fri adgang. 

Drengene fra venstre: Morten Sextus Rasmussen, 

Brian Petersen, Kim Pinkowski, Henrik Stenrøjl 

Kristensen og Torben Wollesen 

Pigerne fra venstre: Helle Thomsen, Katja Glise 

og Anne Bitsch Christensen 

Ovenover ses et billede fra 1990. Foreningen har 

fået mange billeder siden sidste ”Set og Sket” – 

også billeder fra ”guldkonfirmationer”. De  mang-

ler dog fortsat billeder, især fra konfirmander i 

40’erne og 50’erne. 

  

Henvendelse kan ske til: 

Mary-Anna Wraa Larsen, tlf. 51510518,  

mary-anna@ez-p.com, Lilly Hansen, tlf. 

24672251, hansen.lilly@gmail.com eller  

foreningens e-mail rlf-a@outlook.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Rømø Lokalhistorisk Forening 

Elisabeth Henriksen 

Tlf. 74520411, mobil 23430741 
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Filmfremvisning i Rømø Præstegård 

Mandag den 30. oktober kl. 19.00 vises filmen 

”Lion”, der handler om den 5-årige indiske dreng 

Saroo, der farer vild i de kaotiske gader  i Culcutta 

efter, at han er faldet i søvn i et tog.  

Han er tusindvis af kilometer hjemmefra og ender 

med at blive adopteret af et par i Australien. 25 år 

senere er ønsket om at blive genforenet med sin  

biologiske familie større end nogensinde. Se også 

kalenderen. 

Kirsten Rasmussen, Rømø Menighedsråd 

 

Kunst- og kulturdage 

Søndag den 4. juni var der i forbindelse med Kunst- 

og kulturdagene på Rømø Skole arrangeret en mu-

sikeftermiddag med Jens Rosendal og Rasmus Skov 

Borring.  

I maj nummeret af Set & Sket blev der under præ-

sentationen af de to herrer skrevet, at de ville forkæ-

le vores hørelse. Det skal jeg love for at de gjorde. 

Rasmus spillede, publikum sang og ind i mellem 

fortalte Jens om sine sange. Hvordan han af en ef-

terskole var blevet opfordret til at skrive en sang til 

unge mennesker og deres forventninger. En anden 

sang om forelskelse, og endnu en, om at miste den 

man elsker. Alt fortalt på en måde, så man holder 

endnu mere af sangene. 

En rigtig dejlig eftermiddag hvor der også var kaf-

febord og mulighed for at gå rundt på skolen, hvor 

der var pyntet op med fotoplancher af fotograf Jør-

gen Kølle. De flittige ”nørklere” med deres flotte 

hjemmelavede produkter og specialiteter samt man-

ge af vores lokale kunstnere og deres smukke male-

rier, skulpturer mv. 

Conny Rotheisen 

 

Dragefestival på Rømø 2017 

Oplev Nordeuropas største Internationale dragefe-

stival på Rømø.  

For 28. gang afholdes der igen på Lakolk Strand, 

Rømø Dragefestival 1.-3. september 2017. 

Oplev 1000 vis af fantastiske og prægtige drager på 

himlen - et fascinerende syn af former, farver og 

figurer. 

En ganske uforglemmelig oplevelse for hele famili-

en. 

 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2017 

August 
Tor. 24.08. 18.30  På cykeltur i det blå m/RHF Mødested på  
     parkeringspladsen lige syd for Kongsmark  
Lør. 26.08 - søn. 27.08. DGI Sydvest Krocket stævne på Lakolk Strand  
Man. 28.08.  19.00  Fordeling af badminton– og bordtennistimer  
     m/RUIF i "Æ fristed", Engvej 5, Havneby 
Tir. 29.08. 09.30   Stavgang m/RUIF fra sportspladsen   
Tir. 29.08. 19.00   Volleyball m/RUIF Engvej 5, Havneby 
Ons. 30.08. 08.15  Tur til Fanø m/RHF med bus og guide - afgang fra   
     Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby med opsamling. 
Tor. 31.08. 18.30  På cykeltur i det blå m/RHF Mødested på  
     parkeringspladsen lige syd for Kongsmark  
September 
Fre. 01.09. - søn. 03.09.  Dragefestival på Lakolk Strand 
Tir. 05.09.  09.30  Stavgang m/RUIF fra sportspladsen   
Tir. 05.09.  16.30 - 18.00 Vadehavsspejderne (KFUM) 
     Rømø Spejderhytte, Havnebyvej 114B, Kongsmark 
Tir. 05.09.  19.00  Volleyball m/RUIF Engvej 5, Havneby 
Tor. 07.09.  10.00 - 20.00 Hercules lander på Lakolk Strand 
Tor. 07.09.  18.30  På cykeltur i det blå m/RHF Mødested på  
     parkeringspladsen lige syd for Kongsmark  
Fre. 08.09.  08.00 - 16.00 Hercules lander på Lakolk Strand 
Fre. 08.09.  12.00 -   Rømø Motor Festival  
Søn. 10.09. 15.00  Lakolk Strand 
Tir. 12.09.  09.30  Stavgang m/RUIF fra sportspladsen   
Tir. 12.09.  19.00  Volleyball m/RUIF Engvej 5, Havneby 
Tor. 14.09.  18.30  På cykeltur i det blå m/RHF Mødested på  
     parkeringspladsen lige syd for Kongsmark  
Man. 18.09. - søn. 24.09.  DGI Skydning på Sønderstrand 
Tir. 19.09.  09.30  Stavgang m/RUIF fra sportspladsen   
Tir. 19.09.  16.30 - 18.00 Vadehavsspejderne (KFUM) 
     Rømø Spejderhytte, Havnebyvej 114B, Kongsmark 
Tir. 19.09.  19.00  Volleyball m/RUIF Engvej 5, Havneby 
Tor. 21.09.  18.30  På cykeltur i det blå m/RHF Mødested på  
     parkeringspladsen lige syd for Kongsmark  
Man. 25.09. 19.00 - 22.00 Keglebillard m/RHFs Torsdagsklub Engvej 5, Havneby 
Tir. 26.09. 09.30   Stavgang m/RUIF fra sportspladsen   
Tir. 26.09. 19.00   Volleyball m/RUIF Engvej 5, Havneby 
Ons. 27.09. 16.00  Rengøringsdag med spisning  
     Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby 
Tor. 28.09. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 28.09. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Tor. 28.09. 14.00 / 19.00  Strikkearrangement m/RHF og Scleroseforenin-  
     gen. ’Æ Fristej’, Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby 
Oktober 
Søn. 01.10. 14.00 - 16.00 Rømø Skoles 50 års jubilæumsarrangement 
     Reception, fotoudstilling, kaffe, the og kage  
     Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby 
Tir. 03.10. 16.30 - 18.00 Vadehavsspejderne (KFUM) 
     Rømø Spejderhytte, Havnebyvej 114B, Kongsmark 
Tir. 03.10. 19.00   Volleyball m/RUIF   
     Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby 
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 Aktivitetskalender 
2017 

Tor. 05.10. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’  
Tor. 05.10. 18.00   Afghansk madaften 
Tor. 05.10. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Lør. 07.10. 10.00 - 17.00  “Konfirmander på Rømø 1901-2017” 
     hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 
     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 
Søn. 08.10. 10.00 - 17.00  “Konfirmander på Rømø 1901-2017” 
     hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv 
     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø 
Tir. 10.10. 19.00   Volleyball m/RUIF Engvej 5, Havneby 
Tor. 12.10. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 12.10. 19.00   Sangaften med ”Leif Band” 
Tor. 12.10. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Tor. 19.10. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 19.10. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Tir. 24.10. 19.00   Volleyball m/RUIF Engvej 5, Havneby 
Ons. 25.10. 18.00  Bowl og spis på Enjoy m/RHF (se program) 
Tor. 26.10. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 26.10. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Man. 30.10. 19.00  Filmaften - Fremvisning filmen ”Lion” 
     Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Kirkeby 
Tir. 31.10. 16.30 - 18.00 Vadehavsspejderne (KFUM) 
     Rømø Spejderhytte, Havnebyvej 114B, Kongsmark 
Tir. 31.10. 19.00   Volleyball m/RUIF Engvej 5, Havneby 
November 
Tor. 02.11. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 02.11. 19.00   Dans for sjov med Jenny og Jessica 
Tor. 02.11. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Søn 05.11. 19.00  Banko på Holms m/RHF  Nordre Havnevej 1 
Man 06.11.    Tur til Rejsby Europæiske Efterskole m/RHF 
Tor. 09.11. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 09.11. 15.00  Pakkebanko 
Tor. 09.11. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Tir. 14.11. 16.30 - 18.00  Vadehavsspejderne (KFUM) 
     Rømø Spejderhytte, Havnebyvej 114B, Kongsmark 
Tor. 16.11. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 16.11. 19.00   Besøg af fodplejer 
Tor. 16.11. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Tor. 23.11. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 23.11. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
Man. 27.11. 19.00  Filmaften - Fremvisning filmen ”Force Majeure” 
     Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Kirkeby 
Tir. 28.11. 16.30 - 18.00  Vadehavsspejderne (KFUM) 
     Rømø Spejderhytte, Havnebyvej 114B, Kongsmark 
Tor. 30.11. 14.00 - 17.00 RHF’s Torsdagsklub - Aktiviteter i ’Æ Fristej’   
Tor. 30.11. 19.00 - 22.00 Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby (se program) 
 
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 (gl.) Skole, 50 års  

jubilæumsarrangement  

Som omtalt i forrige nr. af Set og Sket blev 1. etape 

af Rømø Skole indviet den 1. oktober 1967 og fyl-

der således 50 år den 1. oktober 2017. 

Det markeres med fotoudstilling på dagen på Rømø 

(gl.) Skole kl. 14.00-16.00 Der vil både være bille-

der fra nyere tid på Rømø Skole og fra de små sko-

ler i Sønderby, Kongsmark og Toftum. 

Kl. 14.00 vil der nok lige været et par stykker, der 

vil sige noget til en start, og herefter kan man så 

kigge billeder og evt. udveksle minder. Der er gratis 

kaffe, the og kage. 

Tak til Rømø Lokalhistorisk Arkiv og Rosa 

Schmidt, der har lovet at stille billeder til rådighed. 

Arrangører:  

Brugerforeningerne på Rømø (gl.) Skole 

 

Hvad skal huset hedde ?  

Idéer til nyt navn samt udsmykning efterlyses! 

Som omtalt i forrige nr. af Set og Sket efterlyser vi 

forslag til nyt navn til Rømø (gl.) Skole og / eller 

udsmykning af facade, skolegård m.m..  

Vi har fået nogle forslag - og tusind tak for dem  - 

men vi kunne godt bruge nogle flere!  

Der er en købmandskurv til bedste forslag. 

Forslag bedes afleveret (eller mailet) til et af de  

7 medlemmer i arbejdsgruppen (se nedenfor)  

senest den 10. september. 

 

Store rengøringsdag på skolen 

Rengøringsdagen er i år  
onsdag den 27.09.17.  

Vi starter kl. 16.00,  

men kom når du kan. 

Der er plads til alle, og 

meld gerne til hos én fra 

arbejdsgruppen  

(se nedenfor).  

Efter arbejdet er der lidt at spise og drikke. 

 

Arbejdsgruppens kontaktoplysninger  

Jonna Rasmussen 

Tlf. 27 40 57 63, jppr6@hotmail.com 

Kent Petersen, Rømø Ungdoms og Idrætsforening 

Tlf. 23 64 48 82, ktp@mail-online.dk 

Kim Wittrup,  Rømø Musik og Rømøforeningen 

Tlf.29 46 86 41, kim.wittrup@skolekom.dk 

Chieko Petersen, Rømø Husholdningsforening 

Tlf. 22 59 66  61, chieko.petersen@gmail.com 

Keld Paulsen, Rømø Gastronomiske Klub 

Tlf. 21 56 27 45, kbpaulsen@hotmail.com 

Jacques Thierry, Rømø Kunst og Kulturforening 

Tlf. 23 36 68 61, thierry@bbsyd.dk 

Günther Lützen, Rømø Kunst og Kulturforening 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

 Fordeling af tider til badminton og 
bordtennis for kommende sæson  
på Rømø (gl.) Skole: Mandag den 

28. august kl. 19 i "Æ Fristej".  
Rømø U.I.F. 

 

 

 

 

 

Vadehavsspejderne starter op igen 

Vi starter op igen tirsdag den  
5. september kl 16.30 ved  
Spejderhytten.  

Der er møder fra kl 16.30 - 
18.00 hver 2. tirsdag (lige uger).  

Der vil i år blive fastsat et kon-
tingent og børnene skal til møderne have unifor-
mer på. Der kommer nærmere info omkring dette 
den 5. september eller på Facebook.  

Lederne er de sammen som sidst. Hvis der er no-
gen der brænder for at give en hånd med, så sig 
endelig til - eller kig forbi. Det er rart med mange 
hænder til de små guldklumper.  

Der er stadig masser af plads til nye spejder og vi 
glæder os meget til de mange sjove, spændende 
og hyggelige timer med jeres børn ved Rømø 
Spejderhytte, Havnebyvej 114B, Kongsmark. 

 

World Oceans Day i New York 
Rømø drenge til FN's generalforsamling  

Den 5. Juni i år tog tvillingerne Jens og Johannes 
Hauge Rahbek og deres mor Tanja afsted til New 
York for at deltage ved World Oceans Day i FN's 
generalforsamling den 8. Juni.  

Her skulle de, sammen med 27 andre børn fra he-
le verdenen, plædere for at vi skal passe bedre på 
verdenshavene.  

Børnene kom fra Maritime verdensarvsområder I 
hele verden fx Australien, Sudan, Hawaii, Sey-
chellerne, Nordamerika og The Inaccessible Is-
lands langt ude i Atlanterhavet.  

Jens og Johannes blev udvalgt af Nationalpark 
Vadehavet, fordi de har en forståelse for proble-
matikken med de sårbare havområder, de selv bor 
på Rømø der ligger i et verdensarvsområde og 
fordi de er gode til at formulere sig.  

Foto: Ditte Hviid 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Dagene op til den 8. var fyldt op af møder og da-
gen før World Oceans Day øvede alle børnene sig 
i det de skulle gøre og sige når de skulle op på 
den store scene.  

Børnene skulle samlet sige "Happy world oceans 
Day" og nogle af de større børn talte til general-
forsamlingen og bad alle verdensledere om at gø-
re mere for havmiljøet.  

Børnene deltog fordi de er repræsentanter for den 
kommende generation og bor i de udsatte natur-
områder.  

De tror på, at det stadig kan nytte at gøre en ind-
sats for miljøet og fremtiden, så de fremtidige ge-
nerationer også kan leve i de nu udsatte områder. 

Eventyrernes klub i New York holdt en reception 
for børnene og viste dem rundt i Central Park 
Zoo og drengene syntes, det var vildt spændende.  

Det var en meget spændende tur med store ople-
velser, men også en anstrengende tur med lang 
rejsetid og lange øvedage.  

Drengene syntes, at det var ret sejt at møde de 
mange børn fra forskellige lande og at stå sam-
men overfor alle de store verdensledere og være 
med til at bede dem om, at passe bedre på have-
ne. 

 

 

 

Filmfremvisning i Rømø Præstegård 

 

Mandag den 27. november kl. 19.00 vises fil-
men ”Force majeure”.  

Ebba og Thomas tager på skiferie med deres to 
børn for at få lidt tiltrængt kvalitetstid i en ellers 
hektisk hverdag.  

Under en frokost på skihotellets terrasse tager fe-
rien en uventet drejning, da en lavine kommer 
faretruende tæt på. 

Kirsten Rasmussen 
Rømø Menighedsråd 
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 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 

Nyt fra Naturstyrelsen 

 
HERCULES på Lakolk 

Den  7. september (kl. 1000-2000) og den 8. sep-
tember (kl. 0800-1600) vil  Air Transport Wing 
Aalborg forsøge at lande med  C-130J HERCULES 
transportfly på Lakolk Strand, hvis vejr og vand 
tillader det. 
  
Nye gynger i Kirkeby Plantage 

Med et tilskud fra Nationalpark Vadehavet er der 
nu kommet gynger op på legepladsen i Kirkeby 
Plantage.     
 
Nye informationsskilte 

Et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet, 
Tønder Kommune og Naturstyrelsen Vadehavet 
skal nu sørge for, at der kommer nye informations-

skilte op ved nedkørslerne til Sønderstrand og  
Lakolk Strand. 
 

Anders Hauge Rahbek, Skovfoged, Vadehavet 
 
 

 Rømø  

 Husholdningsforening 
 
 

Igen i år har vi mange arrangementer og ture i  
vores program, og vi håber på god tilslutning. 

OBS!!! Se tidspunkter, tilmeldingsfrister, møde-
steder m.m. i den omdelte folder og på hjemme-
siden:   www.romohusholdningsforening.dk 
Se også: www.romo6792.dk 

Er du glad for at strikke, så mød op i torsdagsklub-
ben, der starter den 28. september i ”æ Fristej” på 
Rømø skole kl. 14.00 og kl. 19.00. 

Vi har en aftale med Sleroseforeningens lokalaf-
deling Esbjerg/Fanø om at strikke og hækle for-
skellige ting, som de sælger på marked. 

Pengene går til bl.a. forskning af Sklerose. 

Du kan også kniple, spille kort eller bare hygge-
snakke i Torsdagsklubben. Fra kl. 14.00 -15.00 er 

der stolemotion. Vi er åbne for ideer til flere aktivi-
teter. Ring til Sonja 41 40 55 84.    

Aase Duhn 

Rømøforeningens bestyrelse: 

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

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

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

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

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

Suppleanter: 

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

Viola Gundesen 
Vestervej 8, vhkgundesen@bbsyd.dk 
 

Støt Rømøforeningen og deltag i  
lodtrækningen om 2 fl. Rømøvin  
hver gang at Set og Sket udkommer.  
Se næste side 
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Som støttemedlem af Rømøforeningen deltager du automatisk i lodtræk-
ningen 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. 

Kirsten Dyrberg og  

Mogens Sextus Rasmussen 

Prilen 37 

6792 Rømø 

Jane og Mogens Jessen 

Thadesvej 2, Toftum 

6792 Rømø 

 

 

   

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 
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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  


