
  

 

 

Støt ”Set & Sket” sponsorerne - 

De støtter os 
 

Se fotos af vores sponsorer i bladet 
 

For rømmeser og andet godtfolk 
 

SET OG SKET 
PÅ RØMØ 

 
 

 

Nyheder * Aktivitetskalender * Foreninger 

Samfund * Indsigt * Temaer * Lokalstof * Omegn 

 

Maj 2017 udgaven  -  01 
 

Den 2. juni kan borgere og turister deltage i flaghejsningen af det Blå Flag, som både Lakolk Strand 

og Sønderstrand igen i år har fået tildelt som synligt bevis på, at badevandskvaliteten og sikkerhe-

den er i orden.  Strandløver og -løvinder kan roligt springe i bølgerne ved strandene på Rømø. 
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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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Rømøvinen 

Der har de seneste ca. 10 år været noget, der hed 

"Rømøvinen". Det var noget, Rømøforeningen i 

sin tid "opfandt" sammen med købmand Mærsk i 

Nr. Tvismark. På flasken var der et Rømø-motiv, 

og 2 kr. per solgt flaske gik til Rømøforeningen. 

Da Anders og Margit Poulsen overtog forretnin-

gen, fortsatte ordningen.  

Vi syntes dog efterhånden, at åbningstiderne - og 

dermed muligheden for at købe vinen - blev no-

get begrænsede - og derfor ville vi også godt ha-

ve vinen solgt et andet sted:  

Vi spurgte så "Den Gamle Købmandsgård" i 

Mølby, og de ville gerne sælge den.  

Til gengæld ønskede Anders og Margit så ikke at 

fortsætte. Der skal laves ny etikette til Rømøvi-

nen, og det bliver et Rømø-motiv af Rømømale-

ren Andreas Petersen-Røm, og der bliver (fortsat) 

både en rød- og en hvidvin. Tak til Anders og 

Margit for salget indtil nu, og tak til  "Den gamle 

Købmandsgård" i Mølby, som fremover vil stå 

for salget. 

Sommerhuse på op til 250 m2 

Tønder Kommune overvejer at tillade opførelse 

af store sommerhuse på op til 250 m2 med plads 

til op til 25 personer, hvilket nuværende lokalpla-

ner ikke tillader. Inden forslaget eventuelt kom i 

offentlig høring, ville Tønder Kommune dog for-

høre sig hos de relevante grundejerforeninger.  

Da vi i Rømøforeningen blev bekendt med dette, 

mente vi, at det da også var relevant at høre os - 

og det syntes Tønder Kommune da også. 

Vi svarede herefter, at vi ikke kunne gå ind for 

idéen: 

• Det vil typisk være ungdomsgrupper, der øn-

sker at leje sådanne huse, og det vil sandsyn-

ligvis medføre en del støj og andre gener for 

de omkringboende.  

• Så mange mennesker på et relativt lille områ-

de vil sandsynligvis også medføre et øget slid 

på naturen, og sådanne store huse vil passe 

visuelt dårligt ind i landskabet (og hvis man 

endelig ønsker at holde ferie sammen mange 

mennesker, kan man evt. leje et par nabohu-

se). 

Stormstræde 5 

På Stormstræde 5 er der en kommunal bygge-

grund, som vi havde hørt var solgt til opførelse af 

et sommerhus. Da den ligger i et typisk boligom-

råde, syntes vi da, at det var meget uheldigt. Vi 

ved godt, at lokalplanen for området tillader, at 

husene bliver benyttet til sommerhuse til udlej-

ning, men ligefrem at tillade, at køberen fra star-

ten får tilladelse til at bygge et sommerhus, når 

ellers kommunen har udmeldt, at den så vidt mu-

ligt ønsker at holde helårsbeboelse og sommer-

huse hver for sig ! Det viste sig så, at køberen af 

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

Siden sidst 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Billedet er fra www.facebook.com/RomoFotos 

grunden havde fået lov til at opføre en "2. bolig", 

dvs. et (fritids)hus kun til eget brug (og det var 

der ikke noget juridisk til hinder for). Men ellers 

er vi altså nødt til generelt at være obs på, at love 

og regler indenfor anvendelse af huse bliver 

overholdt - både af hensyn til at helårsboligområ-

der ikke bliver ødelagt af sommerhuse, og for at 

"ikke-sommerhuse" bliver solgt til sommerhuse 

til  sommerhuspriser og  hæver prisniveauet: 

Skrækscenariet for mig er vores naboø Sild, hvor 

huspriserne er så høje, at rigtig mange menne-

sker, der faktisk ønsker at bo på Sild, bor på fast-

landet og hver dag tager over Hindenburg-

dæmningen for at komme på arbejde på Sild. 

Jo, det er vigtigt at arbejde for at få flere helårsar-

bejdspladser til Rømø, og herudover også, at det 

er attraktivt at bo på Rømø - både for os, der gør 

det - og for at få flere til. Ligeledes at huspriserne 

er rimelige, at der er lejeboliger, at der er gode 

kulturelle tilbud, og at der er en god offentlig  

service. Det arbejder vi for i Rømøforeningen. 

Støttemedlemskab 

I februar-nummeret var der indlagt et girokort og 

en opfordring til at blive støttemedlem i Rømø-

foreningen. Det har per 8. maj 171 personer 

gjort, og tusind tak for det !!! Jeg har set listen 

over betalere, og må altså også sige, at der er 

masser af gode folk, som ikke har betalt, men 

hvor jeg tror, det skyldes en forglemmelse! Det 

er selvfølgelig et valg at være støttemedlem - 

men det er også et valg ikke at være det - med-

mindre det skyldes en forglemmelse!  

Annoncesponsorer 

Alle de firmaer og foreninger, der det seneste år 

har været annoncesponsor, skulle fornylig have 

fået et lille brev med opfordring til også at være 

annoncesponsor det næste år. En del har allerede 

betalt, og vi håber, alle har lyst til at fortsætte. 

Tak! For sammen med støtte-medlemsbidragene 

giver disse indtægter Rømøforeningen mulighed 

for at støtte en masse gode formål - inklusiv ud-

givelsen af dette blad. 

Til sidst vil jeg på Rømøforeningens vegne gerne 

ønske alle en rigtig god sommer! 

Kim Wittrup 

f. Rømøforeningen 

 

Kom og hør Rømø-fortællingerne 

Fredag, den 2. juni 2017 kl 18.00 – 20.00 kan alle 

borgere, feriehusejere og gæster få en helt ekstra-

ordinær Rømø-oplevelse. 

Foreningen ”Venner af Rømøs natur” har sam-

men med nogle af de mange øvrige foreninger på 

Rømø placeret sig 8 forskellige steder på øen. 

Her kan du tage hen og få den autentiske historie 

om livet og naturen på Rømø før og nu samt høre 

om de forskellige foreningers arbejde på Rømø. 

Du skal bare møde op på P-pladsen ved Rømø 

Kirke fredag, den 2. juni 2017 kl 18.00. Så vil du 

få en oversigt over de bemandede bænke. Fortæl-

lingerne formidles i det fri mange steder på øen, 

så tilpas påklædningen.   

Arrangementet er udarbejdet efter ønske fra Kul-

turprismodtager 2016, Rosa Schmidt. 

Vi glæder os til at fortælle dig den gode historie 

om Rømø på Rømø. 

Foreningen ’Venner af Rømøs Natur’og  

Kulturprisstifter Kulturelt Forum 

 

Aktiviteter på stranden  

Traditionen tro sker der en del på stranden hen-

over sommeren. Naturstyrelsen er involveret i 

alle arrangementer (se også kalenderen).  

Som det ser ud nu så starter vi med egnsspillene 

Højt til Himlen her i juni. Der er Rømø Beach 

Jump ridestævne i juni, petanquestævne i juli, 

krocket stævne i august, Dragefestival og Rømø 

Motor Festival i september samt skydning på 

Sønderstrand.  

Anders Hauge Rahbek  

Skovfoged Vadehavet 
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Kulturdage på Rømø på  
Rømø Gl. Skole, Engvej 5 i Havneby 

Med støtte fra Nationalpark Vadehavet og Ferie-
partner Rømø, er det muligt for Rømø Kunst og 
Kulturforening, at invitere til Kulturdage i Pinsen. 
Lørdag og søndag, den 3. og 4. juni, vil Rømø 
Skole summe af aktivitet, mellem kl. 10 og 18. 
Der vil være Vadehav for alle sanser. 

Jens Rosendal og Rasmus Skov Borring vil for-
kæle vores hørelse. To musikmennesker, der er 
optaget af, at berige og formidle den danske sang-
skat. Jens Rosendal, som er bosat i Vadehavsom-
rådet, har beskrevet området med stor følsomhed, 
i sine sange. Jens Rosendal, er den nulevende 
sangskriver, der har flest sange med i Højskole-
sangbogen. Rasmus Skov Borring er komponist 
og pianist.  

For at skabe den rette stemning, få øret stillet ind, 
har vi arrangeret fællessang under ledelse af Johs 
og Tove Tersbøl. De vil fortælle, spille og styre 
os gennem en musikalsk beskrivelse af Vadeha-
vet. 

Synet vil blive behaget af en kunstudstilling. Et 
bredt udsnit af kunstnere, som henter deres inspi-
ration fra Vadehavet, fra Finn Hjortskov Jensen, 
over Dan Thuesen, Lars Bollerslev til lokale 
kunstnere, vil være ophængt i foreningens ny 
istandsatte lokaler på skolen. 

Det taktile vil være pirret på to måder. En udstil-
ling af kunsthåndværk og et besøg på vaden, må-
ske i bare tæer. Lokale kunsthåndværkere vil ud-
stille deres arbejder. Turen på vaden vil være un-
der kyndig vejledning af Tønnisgårds guider. 

Skolen vil dufte af Vadehavets råvarer, som vil 
blive tilberedt af en lokal madekvilibrist. Her vil 
dufte af lam, muslinger, forskellige fisk og andre 
delikatesser, som bliver spiseklar på forskellig 
vis. Den gode smag vil være i højsædet. Her vil 
dufte af kaffe. Øjnene vil se kager. Smagsløgene 
vil juble. 

For at være godt forberedt, er det vigtigt for os, at 
man tilmelder sig senest den 27. maj til de aktivi-
teter man kunne tænke sig at opleve. Det kan gø-
res via vores hjemmeside www.rokuku.dk, hvor 
også programmet for begge dage findes.  

 

 

Rømø Spejlinger i påsken  

Som tidligere år blev 
Rømø Spejlinger af-
holdt i påsken i Klaas 
Puuls bygning på 
havnen i Havneby. 
Udstillingen var en 
blanding af malerier 
og akvareller, skulp-
turer i sten og træ, keramik og foto fremstillet af de 
20 lokale kunstnere som alle var til stede, og som 
på skift viste udstillingen frem resten af påsken. 
Udstillingen var som altid rigtigt godt besøgt. 

Jens Andresen, formanden for Grænseforeningen 
holdt åbningstalen og sagde: ”Det er efterhånden 
blevet en tradition. Vi er blevet vant til, at vi får in-
spiration ved at tage til Rømø Havn i påsken for at 
se, hvad andre har fået øje på, - eller hvad de vil at 
vi skal se. Måske vil de bare vise os, hvad de evner 
at gengive, og det bliver det ikke mindre værd af.  

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

Ta’ til Sankt Hans  
ved Rømø Spejderhytte  
Havnebyvej 114B, Kongsmark 

Fredag den 23. juni 2017  
 

Kl. 17.30 Pladsen åbner  
Kl. 18.00 Boderne åbner  

Kl. 20.00 Båltale  
 

På pladsen kan købes:  
Pølser, Øl og vand, Kaffe og te  

samt snobrød  
 

Rømø Ungdoms- og Idrætsforening 
Rømø Spejderhytte 

Spejlinger kan jo ikke være et optisk bedrag, så det 
sætter jo grænser for, hvor meget der kan manipu-
leres med os, eller gør man nu det? Der er noget 
der hedder luftspejlinger, hvor man på himlen, - 
altså i luften – kan se landskaber og bygninger fra 
andre egne. Luftspejlinger, som der er en smule af 
i årets udstilling, er jo ikke en form for bedrag. 

Lyset er jo en forudsætning for, at vi i det hele ta-
get ser noget. Det er således også en nødvendighed 
i spejlinger, og går man rundt og ser på udstillin-
gen, fra det ene billede til det andet, og såmænd 
også fra den ene skulptur til den anden, ja, - så må 
man indrømme, at lyset spiller en stor rolle. Både 
lyset i billedet, og lyset på billedet. Hvor kommer 
det fra, og hvilken farve har det? Ja, og så findes 
der hårdt og blødt lys, eller er det bare et spørgs-
mål om farvens tone. Det kan dog også være at bil-
ledet næsten helt mangler lys, men aldrig helt, og 
spejling uden lys er jo en umulighed. Er spejling 
da kun en gengivelse af stemninger medført af ly-
set? Eller viser spejlinger fakta i forskelligt lys og 
fra forskellige vinkler. Er det reelt lyset der gør, at 
stemninger opleves forskelligt? Fluer kan sikkert 
tage sig forskelligt ud, alt efter hvilken baggrund 
og lys man ser dem i, men fortsætter de ikke bare 
med at være lige irriterende, uanset hvordan de 
præsenteres for os? Kan omgivelserne og lyset gø-
re irritationen mindre eller større? Sagt på en an-
den måde: Kan lyset via spejlingerne være med til 
at forvrænge objektiviteten i det, vi oplever. Eller 
– er spejlinger lige så objektive som selve oplevel-
sen? 

Ja spejlinger af pæle i vandet, kan vi jo se, kan væ-
re så identisk med virkeligheden, så man på et fo-
tografi kan have svært ved at se, hvad der er op 

eller ned. Så må man jo sige, at objektiviteten i 
spejlingen er til fulde til stede. Gør spejlinger det 
ikke muligt for os, at få øje på os selv? Skal der 
ikke spejlinger til, for at vi kan se os selv i den 
virkelighed, vi befinder os i?" 

Som han sagde, så er det nogle af de tanker, man 
kan få, ved at bevæge sig rundt i udstillingen. 
"Man kan sikkert få andre tanker, og hæfte sig 
meget mere ved kunstnernes egentlige talent til at 
gengive både objektivt og stemningspræget. Det 
kræver, at man har forstand på kunstnerens hånd-
værk. Man kan også bare glæde sig over det man 
ser. Gengivelser fører til genoplevelser, hvilket vil 
sige, at man bliver erindret om oplevelsen. Alene 
det gør jo i mange filfælde, at genoplevelser i 
mange tilfælde er en god inspiration at få. Og den 
kan man få her”. 

Se flere billeder på  
www.facebook.com/RomoFotos 
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Forspil 

Det er en morgen i 1940. Den første lærke er for 

længst steget til himmels, og tusind er fulgt ef-

ter. Alt ånder fred og ingen fare. Er det stilhed 

før stormen? 

Rømø er en ø, som man endnu kun kan komme 

sejlende til, men Folketinget har vedtaget, at der 

skal bygges en dæmning. I går blev det første 

spadestik taget til det, der vil ændre tilværelsen 

på godt og ondt for øens beboere. Blandt dem er 

Anna og Peder og deres opvakte søn Folke. 

Peder driver et lille landbrug og afløser en gang 

imellem på færgen mellem Højer og Rømø.  

Han er stadig mærket af de oplevelser, han fik 

som tysk soldat i skyttegravene på Vestfronten, 

og ønsker at leve stille og tilbagetrukket, mens 

Anna har øje for de muligheder, der åbner sig, 

når ø-livet om få år er en saga blot, ikke mindst 

for deres kloge, belæste søn, Folke. 

Netop nu opsøger han faren, der er i gang med 

at hænge fiskenet til tørre. Han vil vise ham en 

bog, som lærer Jessen har lånt ham.  

Den er skrevet af den gamle krønikerforfatter, 

Saxo, og især en af historierne har fanget hans 

opmærksomhed. Det er den, hvor drengen Folke 

kommer løbende med budskab til den sløve 

kong Vermund om fjendtlige både, der er gået i 

land på kysten. ”Jeg bringer glædeligt bud-

skab!” råber han, ”Fjenden er i landet!” 

Faren kikker forundret på ham. Hvad er det for 

noget fjolleri? Folke viser ham stedet, hvor det 

står. Det gør Peder forvirret. Han drømmer om, 

at Folke skal på navigationsskole, uddanne sig 

til styrmand og stå til søs som mange rømø-

mænd før han har gjort.  

Anna Ønsker noget andet. Folke skal bryde ud 

af den tilværelse, der har bundet hende og Peder 

til en egn og nogle traditioner og et liv, som 

gennem århundreder har været styret af kræfter, 

de har måtte tage kampen op imod for at overle-

 Kontakt os…       Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 
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ve: Brutale herremænd, et nådesløst hav og et 

nabofolk, der ikke altid var venligsindet. 

I det samme høres de første svage lyde af taktfa-

ste støvletramp fra soldater, som nærmer sig 

syngende en tysk marchsang. 

Nu begynder spillet. 

Jacob Clausen 

Se også www.facebook.com/hoejttilhimlen  

 

Parkering på stranden henne ved pæ-

lene til den bilfri strand. Man går ca. 

300 meter stik øst igennem klitterne, 

så er man der. 

Alternativ parkering på P-pladsen ved Lakolk 

Butikscenter. Der er indsat en bus, som kører 

publikum derfra til spillestedet. 

 

Har Rømøs gamle roredningsbåd 

en fremtid? 

Foreningen Bådelauget for RRB-88 arbejder på 

bevaring af den gamle roredningsbåd på Rømø, 

for gennem den, at kunne formidle en meget 

vigtig del af Rømøs kulturhistorie – rednings-

væsnet.  

Blandt andet om de mange redningsaktioner i 

Vesterhavet, som den har deltaget i sammen med 

øens modige mænd. 

 

Kirkebys første redningsstation blev i 1875 byg-

get af DGzRS, Deutsche Gesellschaft zur Ret-

tung Schiffbrüchiger (Tyske Selskab for Red-

ning af Skibbrudne). Den tyske roredningsbåd 

blev i 1920 afløst af en dansk roredningsbåd, 

nemlig RRB-88.  

Båden var med i redningsaktioner frem til 1965, 

hvorefter man fik en motoriseret redningsbåd og 

en ny redningsstationen bygget ved den nye 

havn i Havneby. 

Roredningsbåden er bygget ca. år 1899 på Or-

logsværftet som båd nr. 88 og blev senere navn-

givet Kirkeby. 

Foreningen Bådelauget for RRB-88 formål er, at 

få båden ført tilbage, så vidt muligt til original 

oprindelse og derefter placeret i den nuværende 

brandstation i Kirkeby, der så vil funger som et 

redningsmuseum for Rømø. 

Planer der måske nok har langtidsudsigter, men 

ikke er helt umulige. I mellemtiden arbejder for-

eningen på en bedre midlertidig placering, og at 

få den originale vogn restaureret færdig. 

Se mere på Facebook i gruppen:  

Bådelauget for RRB-88 

Mary-Anna Wraae Larsen 

Sildestræde 8, 6792 Rømø 

 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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 Kontakt os…       Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Ny klinik på Rømø 

Katrin Wegner har åbnet klinik på Gl. Færgevej 

18 i Kongsmark, i tilstødende bygning, hvor 

hun bor.  

Klinikken hedder "En oase for din hud" og her 

tilbydes ansigtsbehandlinger med gode, natur-

venlige og etisk korrekt fremstillede produkter 

fra "Belico". 

Katrin har mange års erfaring og er uddannet 

både kosmetolog og massør. Hun glæder sig til 

at tage i mod, og kan kontaktes på tlf. 

50475140. 

Kim Wittrup 

 

Ringridning 10.-11. juni 2017 

Rømøboernes Ringriderforening afholder ring-

ridning i weekenden 10/11 juni.  

Ryttere mødes kl. 9.00 hos Sven og Jette på  

Rømersvej. Herfra hentes sidste års konge  

Signe Flachmann på Stagebjergvej.  

Ved spørgsmål kontakt gerne formanden  

Steffen Bleeg  

Billedet er fra sidste års ringridning 
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Uno X er blevet til Bonus 
 

Uno-X skiftede start april navn til Bonus, som er 
en lavpriskæde under Uno-X.  

Der kan desværre ikke bruges kontanter ved 
tankautomaterne mere, hvilket Else og Knud be-
klager meget.  

 

 

Rømø Supermarked Lakolk 
 

Rømø Supermarked åbnede den 1. april med en 
flot udvidet forretning, som nu består af 440 m2 
butiksareal.  

Tiden har ændret sig fra dengang Elisabeth og 
Godtfred overtog butikken for 13 år siden. På 
det tidspunkt var det kioskvarer butikken solgte. 
Efterhånden ændrede varesortimentet sig fra ki-
oskvarer til et bredt udvalg af dagligvarer, som 
op til flere gange blev udvidet, og som i 2016 
resulterede i en udvidelse af butikken. 

Med tiden steg antallet af turister, og sæsonen 
for turisme ændrede sig fra sommerperioden til 
at fordele sig mere over hele året. I dag er der 

derfor grundlag for en forlænge åbningssæson, 
og på et tidspunkt håber man på at kunne holde 
åbent hele året rundt.  

Bagerafdelingen er blevet udvidet betydeligt. 
Denne del af forretningen er en meget vigtig del 
for parret. Der bliver bagt flere gange om dagen 
for at dække efterspørgslen. Ansvaret for afde-
lingen står bager Jørgen Preuss (bager Jørgen) 
for, som han på upåklageligt vis har gjort de sid-
ste 10 år.  

Butikken har efter udvidelsen fået mulighed for 
at have kundevogne i butikken. Der er blevet 
bedre mulighed for at vise varerne frem på en 
indbydende måde, og specielt tilbudsvarer kan 
nu indgå i forskellige udstillinger. Frysere og 
kølevarer er øget idet der også her er kommet 
flere varenumre. Isenkram afdelingen er ligele-
des blevet udvidet og sidst men ikke mindst er 
slik afdelingen udvidet betydeligt.   

Rømøforeningen ønsker Elisabeth og Godfred 
held og lykke med udvidelsen! 

 

 

Nyt fra Rømø Havn 
  

Der er intet nyt i sagen om helikopter landings-
pladsen da denne stadig undersøges. Ud fra de 
indkomne høringssvar, besluttede Kommunalbe-
styrelsen i december 2016, at 3 mulige placerin-
ger skulle undersøges, og her er der ikke kom-
met nyt frem. 

Siemens er væk fra Rømø havn, men de har sta-
dig brugsretten til arealet frem til 2019. Dette 
gør det muligt for dem hurtigt at rykke ind igen, 
hvis der skulle opstå nye off-shore aktiviteter. 
Havnen arbejder på, at få ISPS sikret området 
ved siden af beddingen, og forventer at dette 
område kan få status af en on/off facilitet. 

Havnen arbejder fortsat målrettet på, at få nye 
off-shore aktiviteter til Rømø.  

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Foto: Skærbæk Ugeavis 
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 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 

Rømø Musikfestival og  

loppemarked 

I Rømøs lokale musikgruppe ”Leif Band”, kun-

ne vi godt tænke os at spille op til sang og dans 

(eller såmænd at bare sidde og lytte til musik-

ken), og når vi alligevel skulle leje telt og stille 

dét og alt muligt andet op, kunne vi også indby-

de nogle andre grupper til at komme til:  

Rømø Musikfestival 

lørdag den 17. juni kl. 14 - ca. 19.30 

bag Rømø Gl. Skole, Engvej 5, Havneby 

Udover "Leif Band" kommer en flok glade mu-

sikere fra Rømø-Skærbæk (med bl.a. José Pati 

fra Restaurant Europa og Gunnar Graff), 

"Stjernetrioen" fra Aabenraa, og "Hit wave" fra 

Vojens slutter af fra kl. 18, men ellers er række-

følgen endnu ikke fastlagt.  

Men kom bare, det er godt det hele ;-) (Gruppen 

med bl.a. et par gamle Brøns Greatest-musikere 

kommer desværre ikke alligevel). 

Kom og støt op om Rømø Musikfestival og få 

nogle fornøjelige timer med god musik: Alle 

grupper spiller glad, dansevenlig syng-med-

musik (f.eks. Kim Larsen, Shubidua, Creedence 

Clearwater Revival m.m.). Der er gratis entré. 

Øl, vand, vin og pølser kan købes. Vel mødt ! 

Arrangør: Rømø Musik (som er en underafde-

ling af Rømø U.I.F.) 

 P.S. Fra kl. 10 - 14 afholder Rømø Kunst- og 

Kulturforening loppemarked i skolegården. 

 

 

 

 

 

Nyindrettet iscafé i  

Den Gamle Købmandsgård 

Så er sæson 2017 skudt i gang hos Den Gamle 

Købmandsgårds Isbar. 

De er blevet moderniseret og kan nu kalde sig 

iscafe. De kan tilbyde siddepladser i deres nye 

møbler, et lækkert stykke kage fra deres kagekø-

ler og en god kop kaffe fra deres nye kaffema-

skine.  

Det er stadig muligt at købe deres lækre hotdogs 

med pølser fra den lokale Rømøslagter, 26 for-

skellige slags kugleis, milkshake lavet af is, 

swirl og softice med en bred variation af top-

pings. 

Arbejdsdag på ridestierne 
Søndag den 23. april have Rømø Ride og Heste 

Forening og Naturstyrelsen en arbejdsdag på ri-

destierne i Vråby Plantage. Vejret var fint og der 

blev lavet et flot stykke arbejde.  
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2017 

 

Maj 
Tor. 25. maj kl. 18.30  På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Lør. 27. maj kl. 12.00  Jazz på Holms i Havneby 

      Bestilling på 74755066 el. 23366861 

Juni 
Tor. 1. jun.  kl. 18.30   På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Fre. 2. jun. kl. 15.00   Flaghejsning Blå Flag ved tilkørslen til Lakolk  

      Strand  v/Tønder Kommune og Frilutsrådet  

Fre. 2. jun. Kl. 18.00 - 20.00 Rømøfortællingerne Start på parkeringspladsen ved 

      Rømø Kirke v/Venner af Rømøs natur  

Lør. 3. jun. Kl. 10.00 - 18.00 Kulturdage på Rømø Gl. Skole  

      Udstillinger, marked, madlavning og tur på vaden  

      amt koncert og fællessang for kun 150 kr.  

      Husk bestilling på 233669 senest 27.05.2017 

Søn. 4. jun. Kl. 10.00 - 18.00 Kulturdage på Rømø Gl. Skole  

      Udstillinger, marked, café sang m.m. for kun 125 kr.  

      Husk bestilling på 233669 senest 27.05.2017 

Ons 7. jun. - søn. 11. jun.  Egnsspillene Højt til Himlen opfører  ”Fjenden er 

      i landet” i klitterne ved Hotel Lakolk (se annonce) 

Tor. 8. jun.  kl. 18.30   På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Lør. 10. jun. - søn. 11. jun.  Ringridning på Rømersvej—starter kl. 09.00 

Tor. 15. jun. kl. 18.30  På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Fre. 16. jun. -  søn. 18. jun.  Rømø Beach Jump ridestævne på stranden 

Lør. 17. jun. 14.00—19.30  Rømø Musikfestival på Rømø Gl. Skole  

Lør. 17. jun. 10.00—17.00   Rømø Kunst– og Kulturforening holder loppe 

      marked på Rømø Gl. Skole  

Tor. 22. jun. kl. 18.30  På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Fre. 23. jun. Kl. 17.30  Sankt Hans ved Rømø Spejderhytte 

Tor. 29. jun. kl. 18.30  På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 
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 Aktivitetskalender 
2017 

Juli 
Tor. 6.  jul. kl. 18.30   På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

       forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Tor. 13. jul. kl. 18.30   På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Tor. 20. jul. kl. 18.30   På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Lør. 22. jul.    DGI petanque stævne på stranden  

Tor. 27. jul. kl. 18.30   På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

August 
Tor. 3. aug. kl. 18.30   På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Tor. 10. aug. kl. 18.30  På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Tor. 17. aug. kl. 18.30  På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Tor. 24. aug. kl. 18.30  På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Lør. 26. - søn. 27. aug.  DGI Sydvest Krocket stævne på stranden  

Tor. 31. aug. kl. 18.30  På cykeltur i det blå med Rømø Husholdnings 

      forening Mødested på parkeringspladsen lige syd for  

      Kongsmark  (v/indgangen til skovlegepladsen) 

Ons. 30. aug. Kl. 08.15  Tur til Fanø med Rømø Husholdningsforening 

      Tilmelding efter først til mølle princippet (se annonce) 

September 
Fre. 1. sep. - søn. 3. sep.   Dragefestival på stranden  

Lør. 9. sep.    Rømø Motor Festival på stranden  

Man. 18. sep. - søn. 24. sep. Skydning, Sønderstrand 

Oktober 
Søn. 1. okt. 14.00   Rømø Skoles 50 års jubilæumsfest  

 

Med forbehold for ændringer 

 

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

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

Ændringer hos Dagli´Brugsen 

i Havneby   

Dagli´ Brugsen er i gang med at lave om for at 

møde fremtidens Dagli´ Brugsen. Men, koncep-

tet er ikke færdigt endnu, der mangler bl.a. far-

ver og lign og det er også noget, der bliver gjort 

noget ved. 

Bake-off området har de ændret, så de har fået 

mere plads og kunderne har lettere ved at kom-

me rundt. 

Der er mere plads i gangene, så der er mere 

plads når folk står i kø ved kassen. De har sæt 

Bake off skab op for enden af butikken, så kun-

derne selv kan forsyne sig med franskbrød, rug-

brød og flute, og tage det med op til kassen så 

de ikke skal stå i kø 2 gange. 

Så de har lavet indgangspartiet om og der er og-

så blevet mere plads i Frugt og Grønt området, 

faktisk har det hele  fået flere meter og Kød 

området har også fået mere plads i den anden 

ende af butikken. 

Hver fredag de får besøg af slagteren fra Skær-

bæk som kommer med sine hjemmelavede va-

rer, King varer, som man kan bestille og på fo-

respørgsel få dem sendt over hver fredag. 

Det er Dagli´ Brugsens mål at det bliver mere 

kunde venligt og butikkens gange bliver større. 

Skrevet af Chieko Petersen 

Flot start hos  

Rømø Manufaktur 

Rømø Manufaktur har haft en flot start! Rømø 

Manufaktur ved Sybille Steinbach åbnede sine 

døre for spændte kunder og nysgerrige sjæle 

den 11. april. Siden åbningen har der dagligt 

været kunder og det må siges at de smukke far-

ver de mange ruller stof byder på, vækker stor 

begejstring hos de besøgende - store som små. 

Der er et rum med bomuldsstof til patchwork, 

gardiner, puder, tasker og betræk til møbler el-

ler sækkepuder. Og så er der et stort rum med 

Jersey til børn og barnlige sjæle. Butikken kom-

mer gennem den næste tid til at byde på endnu 

flere varer. Der er et rum der ikke er helt klar 

endnu, hvor alle dame og herre stoffer får deres 

plads. Der kommer ligeledes flere redskaber, 

som man skal bruge når man syer, til salg. Sidst 

men ikke mindst sælges der også færdigsyet 

børnetøj og har man et helt specielt ønske, kan 

man også bestille tøj med lige netop det stof 

man er faldet for, både til børn og voksne. Sy-

bille og hendes hårdt arbejdende team kunne 

ikke nå at få det hele på plads inden åbningen i 

påsken, men der bliver arbejdet i døgndrift på at 

blive færdige. Hendes mand Holger står for 

fremstillingen af alle reolerne i butikken - og 

det er ikke så få! Der bliver lagt mange arbejds-

timer og stor kærlighed i Sybilles store drøm 

om at åbne en stof butik og hun er meget tak-
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 Kontakt os…       Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

nemlig for den gode modtagelse butikken har 

fået af både Rømmeser, sommerhusejere, op-

landet og turister.  

Rømø Manufaktur ligger på Havnebyvej 210, 

lige over for Den gamle Købmandsgaard og har 

åben alle dage 10-18 med undtagelse af søndag. 

Skrevet af Anne Thomsen 

 

Nye køreplaner 

I efteråret efterlyste vi her i Set og Sket ønsker 

om forbedringer i køreplanen for bussen mel-

lem Rømø og Skærbæk tur-retur.  

Vi fik nogle svar, der alle drejede sig om, at 

hvis man skulle til Skærbæk en formiddag, 

skulle man være i Skærbæk knap 5 timer, før 

man kunne komme hjem igen!  

Dette forelagde jeg på Rømøforeningens vegne 

for den kommunale medarbejder, der har med 

offentlig trafik at gøre, og i den nye køreplan, 

der træder i kraft den 25. juni er opholdet i 

Skærbæk reduceret til godt 3 timer.  

Denne forbindelse kører alle hverdage - også 

ikke kun skoledage. En del andre afgange er nu 

også opgraderet til at køre alle hverdage!  

Desuden er der kommet 1-2 ekstra afgange lør-

dage og søndage. Herudover er der - så vidt jeg 

lige kan overskue - flere småændringer. 

Sommerkøreplanen, der går fra 25. juni - 10. 

september: Her har Tønder Kommune i samar-

bejde med Rømø-Tønder Turistforening lavet 

en del ændringer: Der er bl.a. en del busafgange 

Havneby - Lakolk tur-retur. Formålet med dette 

skulle bl.a. være at hjælpe folk, der kommer 

med færgen uden bil, til Lakolk og tilbage igen. 

Desuden er der bl.a. busafgange til og fra Skær-

bæk om aftenen: Det skulle bl.a. være for at 

hjælpe folk fra Skærbæk og omegn, der ønsker 

at spise på Rømø, frem og tilbage uden bil. 

De nye køreplaner kan ses på 

www.sydtrafik.dk. 

Skrevet af Kim Wittrup 

Kender du nogen 

nye tilflyttere ?  

I Rømøforeningen vil  

fortsat gerne byde tilflyttere 

velkommen med  

to flasker Rømøvin. 

Så kender du til nye tilflytte-

re, så giv venligst én fra  

bestyrelsen et praj! 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Efterlysning om frysehuse  

på Rømø  

Huset i Kongsmark blev bygget som frysehus i 

starten af 1950’erne, og foreningen blev ophæ-

vet i 1980. Vi efterlyser fotos, vedtægter m.v. 

samt oplysninger om hvem der startede andels-

foreningen.  

Vi ved, at Jens Nielsen (Kongsmark ?) har væ-

ret kasserer samt de seneste år Jørgiane og Ma-

thias Møller, Kongsmark. 

Huset på billedet ligger der endnu, men er nu 

sammenbygget med den tilstødende ejendom.  

Vi efterlyser også materiale, medlemslister m.v. 

vedr. Juvre frysehus. 

Frysehuse blev typisk bygget i slutningen af 

1940’erne og fremefter af lokale frysehusfor-

eninger. Medlemmerne betalte alle et årligt til-

skud alt efter, hvor stor en fryseboks, man hav-

de lejet. I boksene opbevarede man typisk kød, 

grøntsager og bær. 

Da det var før de private kummefryseres tid, 

blev det på denne måde muligt at byde på frika-

deller og flæskesteg, også selv om der ikke var 

blevet slagtet en af de foregående dage. Det 

blev en stor lettelse for mange husmødrene på 

det tidspunkt.  

Vi er blevet orienteret om, at tidl. museumsin-

spektør i Tønder Inger Lauridsen er i gang med 

en kortlægning af frysehusene, der er et stykke 

kulturhistorie. 

Rømø Lokalhistorisk Forening 

Elisabeth Henriksen 

Telefon 74520411 mobil 23430741 

sand16@post.tele.dk 

Juvre frysehus, Juvrevej 80. Bag gavlen med dør og 

postkasse var der indrettet et såkaldt 'frysehus' Kongsmark Andelsfrysehus, Havnebyvej 69, 

Kongsmark 
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Rømø Skole - nyt navn ? -  

ny entré ? Og 50 års jubilæum 

Nyt navn til "Rømø Skole" ? 

Siden skolen blev nedlagt i 2006 har stedet hos 

mange stadig gået under navnet "Rømø Skole". 

Man må dog sige, at navnet er lidt misvisende, når 

der ikke længere er skole (men til gengæld ved 

stort set alle lokale, hvilket sted det drejer sig om). 

I "Arbejdsgruppen", der består af repræsentanter fra 

de foreninger, der bruger skolen / bygningerne 

mest, har vi derfor snakket om, om stedet skulle 

have et nyt navn, og i givet fald hvilket ? 

Navnet "Æ Fristej" bruges også en del, men det er 

jo kun om mødelokalet ved siden af køkkenet. Men 

vi søger altså efter et samlet navn til alle lokalerne. 

Hvis man skulle bevare navnet "Rømø Skole", 

skulle det i hvert fald nok stå i citationstegn, og 

hvis det skal være "Rømø Gamle Skole", skal vi 

passe på, at det ikke bliver forvekslet med andre 

gamle skoler på Rømø.... 

Nå, men hvad kunne stedet ellers hedde ? Forslag 

modtages af "Arbejdsgruppens" medlemmer senest 

den 20. juni. Og der er en købmandskurv til for-

slagsstilleren af det navn, som juryen vælger. (Hvis 

der er flere, der har foreslået det samme navn, tager 

vi den derfra). Vi forventer at offentliggøre navnet 

ifm. 50 års jubilæet den 1. oktober (se nedenfor). 

50 års jubilæum 

Som nævnt i tidligere Set og Sket blev (1. etape af) 

Rømø Skole indviet den 1. oktober 1967, og byg-

ningerne har derfor 50 års jubilæum / fødselsdag 

den 1. oktober i år. Rømø Lokalhistoriske Forening 

har en masse skole-fotos, de gerne vil udstille, lige-

som Rosa Schmidt også har en stor samling. Desu-

den har en del personer sagt, at de godt vil hjælpe 

lidt til, så der bliver et lille jubilæumsarrangement 

med udstilling af fotos søndag den 1. oktober kl. 14 

- 16 på Engvej 5 i Havneby. 

Ved samme anledning forventer vi også at offent-

liggøre, hvad stedet skal hedde (jvfr. ovenfor) 

Ideer efterlyses til ”Rømø Skole” 

Som nævnt ovenover, er det allerede over ti år si-

den, skolen lukkede, men siden da er den blevet 

flittigt brugt af øens borgere. 

Det kniber dog lidt med at føle sig velkommen og 

godt tilpas, når man ankommer til skolen. 

Der kunne godt være en mere indbydende indkørsel 

og indgang.  

Derfor tænker vi i arbejdsgruppen, at der må gøres 

noget. 

Men hvad ? ! 

Vi kan prøve at søge nogle midler til det, men der-

udover ved vi ikke, hvordan det skal være. 

Det skal dog være praktisk, så der ikke er det store 

vedligehold. 

Har du nogle gode ideer, må du endelig komme 

med dem. Små forslag til ændringer såvel som den 

store helhed tæller. Kontakt gerne én af os i ar-

bejdsgruppen med dine ideer :)   

Jonna Rasmussen., Arbejdsgruppens formand  

 

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 

Tlf. 24 81 04 90, glstorm53@gmail.com 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Rømø Awten 

Lørdag den 11. marts holdt en række foreninger 

igen i år Rømø Awten, med ca. 80 tilmeldte (heraf 4 

nytilflyttere, som benyttede sig af Rømøforenin-

gens tilbud om gratis entré. Endnu engang:  

Velkommen til Rømø! 

Efter god mad fra Holms var der sjove konkurrencer 

mellem bordene, arrangeret af Bettina Brandt. 

En rigtig hyggelig og sjov aften, og hvor overskud-

det på ca. 3700 kr. går til vores allesammens dejlige 

lokaler på Rømø gl. Skole. 

Selv om deltagertallet, ca. 80, er lidt højere end de 

seneste par år, håber vi på endnu flere deltagere næ-

ste år: Hvor ville det være dejligt, hvis vi på Rømø 

kunne feste sammen minimum én gang om året !  

Og datoen er fastlagt: Lørdag den 10. marts. 

Kim Wittrup 

Pers Awten 

Tirsdag den 21. februar holdt en række foreninger 

igen i år den gamle tradition i hævd, altid den  

21. februar at vinke farvel - om ikke som for ca. 200 

år siden til kommandørerne - så til vinteren, ved at 

samles om et bål.  

Arrangementet blev igen i år holdt på diget lige syd 

for dæmningen. Rømø Frivillige Brandværn v/

Jakob og Carsten stod (på alle måder) for bålet,  

Rømø Husholdningsforening solgte øl, vand og  

kaffe, Gastronomisk Klub solgte grillpølser, Rømø 

Spejderne stod for snobrød, og Rømøforeningen 

havde sørget for koordinering og søgt diverse tilla-

delser.  

En rigtig hyggelig aften med ca. 50 deltagere. 

Også tak til Jens Hjerrild Hansen, der lagde dige til, 

og til Rømø Fotos for billeder.                                                                                           

 Kim Wittrup 
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Konfirmandbilleder efterlyses  

Rømø Lokalhistorisk Forening efterlyser kon-

firmandbilleder til den årlige udstilling på Lo-

kalarkivet senere på året med   

”Konfirmandbilleder årgang 1901 - 2016” 

Vi viser her en liste over de årgange, vi mang-

ler, og vi håber dermed, at der er nogen, der vil 

kigge dybt i deres fotoalbums for at finde min-

der fra dengang, de selv, deres børn, børnebørn, 

forældre eller måske bedsteforældre blev kon-

firmeret. Såfremt der ikke er taget et gruppebil-

lede det pågældende år, vil vi også være interes-

serede i konfirmationsbilleder af en enkelt kon-

firmand, evt. sammen med forældre, bedstefor-

ældre eller andre. 

Vi er også interesserede i billeder fra guldkon-

firmationer. Vi har fra 1986 og 2011 

Vi håber desuden at kunne skabe et samlet ind-

tryk af f.eks. skift i tøjstil for både drenge og 

piger – kjolelængder, farver m.v. 

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.  

Årgange, som vi p.t. mangler: 

1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 

1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1920, 1921, 1922, 

1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1939, 1941, 

1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 

1951, 1952, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1967, 

1968, 1971, 1975, 1978, 1982, 1986, 1987, 1988, 

1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999,  

2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. 

Med venlig hilsen 

Rømø Lokalhistorisk Forening 

Elisabeth Henriksen 

Tlf. 74520411, mobil 23430741 

Rømø Børnecenter 

Vi er i gang med vores årlige projekt ”Grønne 

Spirer”. I år er emnet pædagogik på legeplad-

sen. I den forbindelse har de 3 kreative mænd 

Günther, Palle og Jacques lavet fine fuglekasser 

sammen med de kommende skole børn Maxi-

mus, Anker og Lasse. De havde en dejlig for-

middag i skolens sløjd lokale, hvor generatio-

nerne på tværs hyggede sig og de yngste lærte 

en masse fra de kreative mænd.  

Konfirmandholdet fra 1957 

Maximus og Jacques, det er om at passe på  

fingrene. 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Vi havde en dejlig dag til bedsteforældre dag i kirken. Menighedsrådet inviterede bagefter til bol-

ler og kage i menighedshuset. Dagen sluttede af i Rømø Børnecenter hvor generationerne på 

tværs hyggede sig med spil, leg og frokost. 

Anker og Günther, tungen skal holdes lige i munden. Lasse og Palle, det går strygende. 
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 Kontakt os…                      Formand Kim Wittrup, kim.wittrup@skolekom.dk 

Nye ejere af ét af Rømøs  
historiske huse 

Per og Pia Lundgård har overtaget Gl. Færgevej 10 
i Kongsmark. Huset var senest ejet og beboet af 
Irene Kalish, som også havde butikken "Vin og 
Fin" i butikslokalerne. Førhen har Vibeke Ishøy 
haft købmandsbutik i mange år i den ene butik, 
mens der i nogle år var glas- og porcelænsbutik i 
den anden. Og førhen har der været el-installatør 
med salg af hårde hvidevarer, og førhen Rømøs 
første elværk. 

Jeg har fået en snak med Per Lundgård: Han og Pia 
bor i Møgeltønder, og de har i nogle måneder - med 
hjælp af familie og venner - været i gang med at 

sætte ejendommen i stand. Det 350 m2 store stue-
hus skal udlejes som ét stort feriehus til op til 20 
personer, og allerede den 3. juni kommer de første 
feriegæster. Butiksarealet, som indeholder 2 butik-
ker, lager m.m. udgør 500 m2, og foreløbig bliver 
det kun shinet en smule op, men ellers er der ikke 
endelige planer for det: Det er dog tanken at bevare 
i hvert fald den ene af butikkerne. 

Per Lundgård er kommet meget på Rømø lige siden 
sin barndom, da hans morfar havde sommerhus på 
Svenskerstrædet. De senere år har Per og Pia også 
haft sommerhus på Gl. Skolevej. Per har tøjforret-
ninger i Ribe og Tønder, men holder meget af at 
istandsætte huse. 

Skrevet af Kim Wittrup 

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 lod-
trækningen 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 afle-
veret 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. 

Elna & Cornelius Møller 

Thadesvej 4, Juvre  

6792 Rømø 

Heidrun Ursula Vorwerk 

Stagebjergvej 24, Vråby 

6792 Rømø 

 

 

   

Fri Sponsor Plads 

 

Ny Form 74 75 54 82 

Rømø Købmanden 74 75 51 13 Andelskassen  87 99 52 10 

Plads til ny Sponsor 

 

Se mere hvordan du  

bliver sponsor på side 2 

Foto/Logo og Telefonnummer 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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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  

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  

 

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 

 Kontakt os…       Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 
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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  


