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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000/pr. år.   

og frivillige foreninger for kr. 500/pr. år.  

I prisen er inkluderet et billede/logo med telefonnummer 

samt en  omtale i bladet og på www.roemoe.infoland.dk 
STØT SET & SKET’s SPONSORER, DE STØTTER OS... 

Rømø Cykler 22 34 13 85 

Rømø Havn  74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  74 75 52 00 

  Kutteren HV 35 ”Cicilie”  

Rømø Supermarked 74 75 53 02  

Rømø Auto Service 74 75 53 28  

Radio Graff  20 23 07 84 Forsidefoto:  Fotograf Jørgen Kølle - Sandflugt ...  
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

Siden sidst...   

Rømøforeningen ønsker alle læsere 

et Godt nytår! 

Bladet, I sidder med her, er forhåbentlig 
i en bedre trykkvalitet end de seneste 
par numre, hvor vi beklager, at teksten 
kunne være ret svær at læse. Nu skulle 
der være foretaget de nødvendige juste-
ringer! 

I dette blad er indlagt 2 ting: 

a) En indbydelse til Rømøawten - årets 
fest på Rømø - og hvor vi rigtig, rigtig 
meget håber, at I vil deltage. Det skal 
nok blive en både god, hyggelig og sjov 
aften ☺ 

b) Girokort til indbetaling af støttemed-
lemsskab i Rømøforeningen. Vi håber, at 
de "tidligere" støttemedlemmer fortsat 
vil støtte os OG at nye kommer til. I 
2015 var der 180 (ud af ca. 500 voksne 
på Rømø).  
De fleste af pengene går fortsat til udgi-
velse af "Set og Sket på Rømø", hvor 
materialer, distribution mv. til dette, er 
vores største udgiftspost.     
Girokort til erhvervsdrivende, hvor vi be-
der om at være annoncesponsor, bliver 
udsendt i de kommende uger. På for-
hånd tak for støtte! 
 

I Rømøforeningen er vi blevet kontaktet 
af en borger, som spurgte, om vi ikke 
kunne gøre indsigelse overfor kommunen 
og Sydtrafik, på grund af en køreplans-
ændring Rømø – Skærbæk i december. 
Afgangstiden fra Rømø var flyttet fra kl. 
11.55 til 9.06.  
Dette betød bl.a., at hvis man skulle til 
Skærbæk ved middagstid, skulle man al-
lerede afsted kl. 9.06, og kunne først 
komme hjem igen kl. 14.11.  
Vi skrev til kommunen og gjorde  op-
mærksom på dette - også fordi vi erfare-
de, at der var en hel del mennesker, 
denne køreplansændring påvirkede      
 
negativt. Realistisk set bliver der dog tid-
ligst ændret noget ifm. næste ordinære 
køreplansændring. 
 
På foreningsfronten havde foreningerne 

for ca. 2 år siden glæde af en kommunal 
"landsbypedel", som betjente sognene i 
et område svarende til ca. gl. Skærbæk 
Kommune. Han blev dog desværre syg, 
og det seneste halvandet år har vi ikke 
haft nogen. Nu har kommunen imidlertid 
igen ansat én pedel, men de har beslut-
tet, at han skal dække de sydlige sogne i 
kommunen.  
Vi har protesteret og sagt, at vi fortsat 
gerne vil have hjælp fra en landsbypedel 
til diverse praktiske opgaver, men det er 
vist bl.a. et økonomisk spørgsmål. 
 
KLS Energy har gang i opfyldning og pla-
nering af strandengen nord for havnen. 
Der er nævnt tal som 4000 kommende 
arbejdspladser. Lad os se - og håbe det 
bedste.  

I efteråret lukkede hæveautomaten i 
Havneby, men her i det nye år har Skær-
bæk Sparekasse glædeligvis etableret en 
ny samme sted.  

Og så har Rømø igen fået en sogne-
præst: Bestyrelsen ønsker Gertrud 
Yde Iversen velkommen til Rømø.  

med venlig hilsen 

Kim Wittrup 
Formand f. Rømøforeningen 

I Rømøforeningen vil vi  

fortsat gerne byde tilflyttere 

velkommen med to flasker  

Rømøvin. 
 

Så kender du til nye tilflyttere, 

så giv venligst én fra  

bestyrelsen et praj! 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere ! 

 

 

  
RØMØ AWTEN  2016   

              Lørdag den 12. marts kl. 18.30 
 

 I gymnastiksalen på Rømø Skole 
 

Der vil igen i år være lækkert mad. (Se vedlagte folder) 
 

 efterfølgende vil Rømø Fyraftenskor synge et repertoire  
af den danske komponist Carl Nielsen, (der i 2015  

kunne fejre sin 150 års dag).  
Koret bliver akkompagneret af organist Anna Kaspersen. 

 

Herefter vil der være andre former for  
underholdende indslag.  

 

Sidst på aftenen spiller Leif Band op til dans og hygge. 
 

På snarlig gensyn  
De Arrangerende Foreninger 

  

 

”Kedsomhed” Fra ”Uden videre” 
 

Når vi har tid 

skynder vi os at planlægge 

så vi ikke længere  

har tid 

til noget 

som måske er mere givende 

end det vi aftalte 

Men nu er det aftalt 

så har vi styr på det 

kan fremvise en fuld kalender 

Beviset på 

at vi er travle 

og spændende mennesker 

Vi ved 

præcis 

hvad der skal ske 

hvornår 
 

Hvor kedsommeligt 

/Lola Baidel 
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Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   crot46@gmail.com 

Menighedsrådets Filmklub 
 

Den danske film ” Stille Hjerte”  
vises i præstegården: 
 
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00. 
 
Esther og Paul har samlet tre generationer 
af familien til en 
weekend sam-
men, men der er 
ikke tale om en 
helt almindelig  
familiefest eller 
sammenkomst, 
for denne bliver 
nemlig den sid-
ste, hvor hele fa-
milien er samlet, 
og før alt er an-
derledes. 
 

Filmen er instru-
eret af Bille Au-
gust, og i 
hovedrollerne ses 
bl.a. Ghita Nørby,  
Morten Grunwald 
og Paprika Steen. 
 
4. maj i kirken og præstegården. 
 

Aftenen indledes kl. 19.00 med en kort 
andagt i kirken, hvorefter filmen ”9. april” 
vises i præstegården. 
 

Filmen tager på 
denne baggrund 
udgangspunkt i 
en gruppe dan-
ske cykelsolda-
ter, der trods ka-
pitulation, som 
de ikke havde få-
et underretning 
om, kæmpede 
mod overmagten 
i 2 timer. 
 

  I rollerne ses bl.a. 
Pilou Asbæk og 
Lars Mikkelsen.  

 
/Kirsten Rasmussen 
 
 
 
 

 
 

Den selvstændige  

hytteforening 
Rømø spejderhytte holder 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 
Lørdag den 12. marts kl. 10.00  

i spejderhytten. 
Alle er velkommen. 

Bestyrelsen 

Hjælpere til  

Rømø Awten 
 

I forbindelse med Rømø Awten 

har der meldt sig hjælpere nok til 

klargøring, men vi mangler hjæl-

pere til små opgaver i løbet af af-

tenen samt til oprydning mm. 

søndag kl. 10.  

Hvis du kan hjælpe, så kontakt 

venligst henholdsvis Sonja  

Hansen 41 40 55 84 og  

Kim Wittrup 74 75 59 61  
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere ! 

Autocamperplads på 

Rømø udvider ... 
Hanne og Carl Chr. Hansen på Rømersvej 

har i et par år haft en autocamperplads, 

"Oasen", overfor deres privatbolig. Der er 

plads til 28 autocampere. 

I Tyskland har man en klassificering af au-

tocamperpladser, som både vurderer selve 

pladsen, faciliteter som toilet, bad, fælles-

rum m.m., afstand til indkøb, strand m.m.  

I det hele taget naturen i området.   

Her har "Oasen" som den eneste autocam-

perplads i Danmark fået topkarakteren 

"Topplads".  
 

Da der ofte i sommerperioden var fuldt 

booket, og mange gik forgæves, besluttede 

Hanne og Carl Chr. at udvide med 75 auto-

camperpladser et par hundrede meter læn-

gere med vest, hvor det også var planen, at 

de ville lave en fiskesø og en fodboldgolfba-

ne. I skrivende stund er der gravet ud til fi-

skesøen, som er på ca. 8000 m2. (Den 

overskydende jord er forøvrigt kørt ned på 

strandengen nord for havnen, hvor KLS er 

ved at etablere oplagsplads). Herefter skal 

der planeres og laves en lille vej rundt om 

søen, og her skal så etableres 75 autocam-

perpladser, som forventes at stå klar til på-

ske. Man er ligeledes i gang med at bygge 

et fælleshus på 250 m2, som skal indeholde 

fællesrum, 4 toiletter og 4 baderum (se fo-

tos). Hvornår der kommer fisk i fiskesøen, 

og hvornår der etableres fodboldgolfbane 

vides ikke med bestemthed. 

 

En kvalitetsautocamperplads (fiskesø og 

fodboldgolfbane) vil få endnu flere turister 

til Rømø, og dermed øget omsætning. Det 

er jo - alt andet lige - godt.                     

 

 

Det er dog ikke nogen hemmelighed, at der 

har været nogle naboklager, da tilladelsen 

til at etablere de 75 autocamperpladser, fi-

skesø og fodboldgolf var i offentlig høring. 

Bl.a. bekymring for øget trafik og støj i om-

rådet. Nogle af indsigelserne er der taget 

højde for i projektet, og Carl Chr. og Hanne 

giver udtryk for, at de selvfølgelig ønsker at 

minimere eventuelle gener mest muligt. I 

øvrigt har Tønder Kommune sagt, at de lø-

bende vil prøve at afhjælpe eventuelle pro-

blemer/gener, der måtte opstå. Så lad dette 

stå til troende. (Og lad os se fremad). 

Den nye autocamperplads vil forøvrigt være 

åben fra 1. marts - 31. oktober, mens den 

"gamle" vil være åben hele året.  

/Kim Wittrup 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

 

 
 R 

ømø Husholdnings-
forening 
 

Den 14. januar viste Magnus 
gamle billeder assisteret af Mogens. Lilly var 
klar med skriveblokken, hvis der var nogen 
af de 17 fremmødte, der genkendte perso-
nerne på billederne. Der blev bl.a. vist bille-
der af englændernes ankomst til færgebroen 
i Kongsmark i 1945. En stor dag for rømme-
serne. 

Der var god tilslutning til vores ”Bowling og 
spise” på Enjoy Resorts. Der blev kæmpet 
bravt på banerne. Bagefter fik vi serveret en 
dejlig, velsmagende middag.  

Det er et hyggeligt arrangement, og vi kun-
ne ønske, at endnu flere melder sig næste 
gang. 

Den 28. januar var der pakkebanko i Tors-
dagsklubben om eftermiddagen. 

Om aftenen var der Madaften. Traditionen 
tro lavede vi Porng med Jane og Margit. 

Margit og Jane får overrakt vin af Sonja  
som tak for hjælpen. 

 

Mandag den 7. marts  kl. 17. 
”Tur til Findahls Møbelfabrik”  

Læg mærke til at datoen er ændret i forhold 
til det udsendte program. 

Der er rundvisning i Findahls nye fabrik. Vi 
slutter af med kaffe og kage. Pris 30 kr. for 
medlemmer + 20 kr. for kørsel.  
     forts. ... 

Vi mødes ved Statoil kl. 16.30 og kører 
sammen til Skærbæk. Tilmelding senest 
den 28. februar til Marina  24 64 01 49  

eller Mie 51 22 58 30. 
 

Onsdag den 16. marts kl. 19.  Modeop-
visning hos ”By Vicky” på Lakolk 

På grund af ombygning i forretningen er da-
toen ændret i forhold til det udsendte pro-
gram. 

Kom og se den nye mode. Efter opvisningen 
serveres der kaffe og hjemmebagt kage. 

Pris for ikke-medlemmer 25 kr. ved indgan-
gen. Tilmelding senest mandag den 7. 
marts til Sonja 41 40 55 84 eller Mie  
51 22 58 30 
 

Torsdag den 17. marts kl. 19.  Påske-
dekorationer med Luise i torsdagsklub-
ben. Ved tilmelding får du besked på hvilke 
materialer, der skal medbringes.  
Tilmelding senest den 14. marts til Sonja 
41 40 55 84 eller Jane 61 36 61 41 
 

Torsdag den 31. marts holder Torsdags-
klubben afslutning for vinteren. 

Om eftermiddagen er der fælles kaffebord kl. 
15. Medbring en kage eller 20 kr. til kage. 

Kl. 19 er der fælles ta’selv bord. Med-
bring en lækker ret, ost, kage eller hvad du 
kan finde på. Medbring selv drikkevarer. Til-
melding senest tirsdag den 29. marts til 
Sonja 41 40 55 84 eller Marina 24 64 01 49. 
 

Torsdag den 28. april kl. 18.30 starter vi 
op med sommerens cykelture. 

Vi mødes lige nord for kirken hver torsdag 
og cykler ud i det blå. 

Kontakt Lilly 24 67 22 51.  
 

Alle er velkommen.  

Vi glæder os til at se jer 
/Aase Duhn   
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Februar Måned: 

 
Mandag den 29.2. kl. 19.30 Bådelauget RRB-88 inviterer til GENERALFOR- 
      SAMLING på  Naturcenter Tønnisgård, Rømø.  
      Dagsorden iht. Vedtægterne. Yderligere info på side 4. 
 

Marts måned: 
 

Mandag den 7.3. kl. 17.00  Rømø Husholdningsforening.  ”Tur til Findahls  
      Møbelfabrik”. Pris for medlemmer 30 kr. + 20 kr. for 
      kørsel.  Se yderligere info på side 7. 
 
Tirsdag den 8.3. kl. 19.00  Rømø præstegård. Menighedsrådets Filmklub  
      viser den danske film ” Stille Hjerte” . Filmen er  
      instrueret af Bille August, og i hovedrollerne ses bl.a. 
      Ghita Nørby, Morten Grunwald og Paprika Steen. 
      Se omtale af filmen på side 5. 
 

Lørdag den 12.3. kl 10.00  Den selvejende hytteforening, Rømø spejderhyt -

      te afholder generalforsamling i spejderhytten.  

      Alle er velkommen. 

 

Lørdag den 12.3. kl. 18.30  Rømøs arrangerende foreninger afholder igen i  

      år Rømø Awten i gymnastiksalen på Rømø Skole. 

      Der vil igen i år være lækker mad, underholdning og  

      dans til livemusik med Leif Band.  Se yderligere info  

      på side 4 samt vedlagte folder. 

 

Onsdag den 16.3. kl. 19.00 Rømø Husholdningsforening afholder Modeop-  

      visning ved ”By Vicky” på Lakolk. Efter modeop- 

      visningen serveres der kaffe og hjemmebagt kage.  

      Se yderligere info på side 13. 

 

Torsdag den 17.3. kl. 19.00 Rømø-Tønder Turistforening afholder ordinær  

      generalfor samling. Generalforsamlingen finder i år 

      sted  på Enjoy Resorts.  

 
 

       

Aktivitetskalender for februar og  
marts måned 2016  
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 Aktivitetskalender for marts, april og  
maj  måned 2016  

 

Marts måned fortsat: 
 

Onsdag den 23.3. kl. 19.30 Rømø Lokalhistoriske Forening indbyder til  

      Generalforsamling på Tønnisgård, Havnebyvej  

      30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se yderligere info 

      på side 9. 

 

Torsdag den 31.3. kl. 15.00 Torsdagsklubben holder afslutning for vinte- 

      ren. Medbring en kage til fælles kaffebord, eller 20  

      kr. til kage. Yderligere info på side 7. 

 

Torsdag den 31.3. kl. 19.00 Torsdagsklubben holder fælles afslutning for  

      vinteren.  Du kan medbringe en lækker ret, ost,  

      kage eller hvad du kan finde på til et fælles ”ta´selv  

      bord” . Yderligere info på side 7. 

April Måned: 

Torsdag den 28.4. kl. 18.30  Rømø Husholdningsforening starter op med  
      sommerens cykelture. Vi mødes lige nord for  
      kirken hver torsdag, herfra cykler vi ud i det blå. 

 

Maj Måned: 

Onsdag den 4.5. kl. 19.00  Rømø kirke og præstegård.  Aftenen indledes med 
      en kort andagt i kirken, hvorefter filmen ”9. april” 
      vises i præstegården. Se omtale af filmen på side 5. 
 
Onsdag den 25. maj kl. 19.00 Rømø Kirke. Forår koncert med Rømø Kirkes Fyr-
      aftenskor. Orgel: Anna Kaspersen og Martin Hørløck. 
 

 
 

En opdateret aktivitetsplan - også længere ud i  

fremtiden - kan ses på:  www.roemoe.infoland. dk     

 

 

http://www.roemoe.infoland.dk
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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

Rømø Børnecenter 

Så blev det igen tid til at afholde 

den årlige fastelavnsfest. 

Nedenstående fotos viser alle 

børnene, store og små, festligt 

udklædt som Hulk, Ninja, Spider-

man, Star Wars, Skelet, Påfugl, 

Elsa, Prinsesse, Heks og fe.  

Enola blev kattedronning da hun 

slog hele tønden ned, og hun 

valgte Casper som sin katteprins. 

Der blev spist slik, boller og 

kæmpet om at spise snørebånd 

hurtigst, med hænderne på ryg-

gen. 

En yderst dejlig dag .... 

 

Lidt  nyt fra  
 

Naturstyrelsen: 
 

Der har længe været et ønske om 
en skovlegeplads på Rømø, så nu 
er der stiftet en Legepladsfor-
ening, som i samarbejde med Na-
turstyrelsen, skal prøve at gøre 
ønsket til virkelighed. I øjeblikket 
arbejder foreningen på at rejse 
finansiering til projektet, samtidig 
med at den mest optimale place-
ring skal findes.   
  

Med venlig hilsen  

Anders Hauge Rahbek  

Skovfoged 
Vadehavet 

Tønder Sygehus 
Region Syddanmark har som bekendt overvejelser 

om at lukke Tønder Sygehus. I den forbindelse lå 

der underskriftslister hos Dagli' Brugsen, Den gamle 

Købmandsgaard og Rømø Autoservice, hvor man 

kunne skrive under, hvis man var imod lukning af 

Sygehuset.  

Ved fristens udløb var vi i Tønder og aflevere lister-

ne fra Rømø. Der var i alt 248 underskrifter. Flot! 

Herudover har en del sikkert også benyttet sig af 

muligheden for at skrive under på nettet. Alt i alt fik 

regionsrådsformand Stephanie Lose overrakt over 

16.000 underskrifter, da hun mandag den 8. febru-

ar kom til Tønder. Tallet skal ses i lyset af, at det er 

over halvdelen af de i alt ca. 28.000 stemmeberet-

tigede i Tønder Kommune. 

 Selv om Tønder Sygehus ikke er et "rigtigt" Syge-

hus, har det så mange funktioner, der gør, at det 

ville være slemt at miste. Ikke mindst for os på Rø-

mø (også for de mange turister). I regionsrådets 

sparekatalog står der, at der er 40 km fra Tønder til 

Åbenrå Sygehus. Jo tak, fra Rømø har vi 75 km!  

Høringsfristen er indtil den 29. februar. 

Man kan følge Tønder Sygehus' Venners aktiviteter 

på www.facebook.com/toendersygehus 

/Kim Wittrup 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

 

  

Foreningen ”Hjem for Ældre” På Rømø 

Foreningen, som er en selvejende institution, blev stiftet i 1974 med det formål at 

skaffe gode, billige boliger til ældre på Rømø. De fire boliger er i god stand og er 

beliggende i Kongsmark med en flot udsigt over Vadehavet fra haven. 
 

Foreningen er for tiden ved at afslutte tilbygningen af et værelse og et depotrum 

til hver bolig. Lejlighederne er herefter 84 m2 og består af stue med udgang til 

sydvendt terrasse, spisekøkken, entre, badeværelse, soveværelse samt værelse.  

Depotrummet er isoleret.  

Som årene er gået, har der været 

nogle ændringer af foreningens 

vedtægter, så de er tidsvarende. 

Bl.a. er det nu muligt  at leje en 

lejlighed, selv om man ikke er fra 

Rømø. For at komme i betragtning 

til en lejlighed kræves det dog, at 

man er medlem af foreningen. 
 

/Ingelise Buch 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

Nationalpark Vadehavet 

I et stærkt felt, med ansøgere fra hele lan-

det, har Nationalpark Vadehavet valgt et 

kendt medieansigt som ny kommunikati-

onskonsulent. Det er lokalredaktør Jens 

Laurits Hansen fra Jyske Vestkystens Tøn-

derafdeling, som er udvalgt blandt 92 an-

søgere. 

 

 

 

 

 

 

”Med Jens man-

der vi i nationalpark-sekretariatet op med 

en meget erfaren kommunikator, der kom-

mer med et stort netværk, gode pressekon-

takter samt en smittende, positiv udstrå-

ling. Vi er sikre på, at Jens vil få skabt flere 

gode samarbejder med vores mange part-

nere og interessenter”, siger sekretariats-

leder Peter Saabye Simonsen, og tilføjer: 

”Jens brænder for nationalparken og Ver-

densarven, hvilket naturligt er et ekstra 

plus”. Et element i udvælgelsen af den nye 

kommunikationskonsulent har været for-

ståelsen for, at nationalparken skal samle 

mange partnere med forskellige interesser, 

som ikke altid peger i samme retning. Det 

kræver modenhed, og at man er tillidsvæk-

kende, hvis man skal samle folk til at finde 

fælles løsninger.                                     

forts. ...                  Nationalparkens kom-

munikationskonsulent skal desuden have 

en vis fornemmelse for at navigere i et po-

litisk farvand mellem de mange internatio-

nale, nationale og lokale interesser.                     

Hen over foråret vil nationalparken arbejde 

på en kommunikationsplan, som Jens Lau-

rits Hansen får til opgave at realisere efter-

følgende. En stor opgave bliver at synliggø-

re nationalparken og Verdensarven. En an-

den vigtig opgave er, at få sat gang i flere 

værdifulde aktiviteter sammen med natio-

nalparkens mere end 150 partnere. Jens 

Laurits Hansen starter 1. april 2016.  

Læs mere på:  

http://nationalparkvadehavet.dk/nyheder-

vadehavet/2016/feb/ 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere ! 

   

Formand: 

Kim Wittrup 

Stormstræde 15 

6792 Rømø 

Tlf.: 74 75 59 61 
Kim.wittrup@skolekom.dk 

 

Næstformand: 

Jan Gravesen 

Sildestræde 25 

6792 Rømø 

Tlf.: 40 75 54 06 
Jan.gravesen@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Chieko Petersen 

Havnebyvej 131 

6792 Rømø 

Tlf.: 22 59 66 61 
Chieko.petersen@gmail.com 

Kasserer og redaktør: 

Conny Rotheisen 

Hattesvej 11, Tvismark 

6792 Rømø 

Tlf.: 74 75 53 19 
crot46@gmail.com  

Sekretær: 

Jane Jessen 

Thadesvej 2, Toftum 

6792 Rømø 

Tlf.: 74 75 51 53 
janejessen1946@gmail.com 

 

Suppleant: 
Aase Hagensen Duhn 

Stormstræde 36 

6792 Rømø 

aadu1@live.dk 
 

Suppleant: 
Viola Gundesen 

Vestervej 8 

6792 Rømø  

vhkgundesen@bbsyd.dk 

 

Rømøforeningens bestyrelse: 

 

Rømø Lokalhistorisk Forening 

Vores seneste udstilling om ”Rømø under besættelsen 1940 - 45” 

er stadig tilgængelig på arkivet. 

Er der nogen på Rømø, der får besøg fra ind- eller udland med interesse for 

ovennævnte periode på Rømø, er I velkomne til at se og høre om udstillingen 

hver tirsdag eftermiddag eller til at aftale et besøg med vores arkivleder Mag-

nus Buch. 
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Rømøforeningen 

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 5971 1005114 via 
netbank eller kontant til kassereren. 

Sigrid & Niels Carl Hansen 

Vibevej 9, Havneby 

6792 Rømø 

Jytte Anna-Louise Paldrup 

Klitvej 8, Havneby 

6792 Rømø 

 

 

   

Fri Sponsor Plads 

 

Ny Form 74 75 54 82 Rømø Købmanden 74 75 51 13 

Andelskassen  87 99 52 10 
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Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   

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 

Rømø Lokalhistorisk Forening 74 75 50 44 

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 Georg Cortsen  

tlf. 7475 2072 / 2233 5293 

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  

 

 

 

   

Fri forenings  

Sponsor Plads 
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Rømø-Sylt Linie   73 75 53 03 

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 


