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Støt ”Set & Sket” sponsorerne De støtter os
Se fotos af vores sponsorer i bladet
For rømmeser og andet godtfolk

- -

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk

Bliv sponsor - og støt Rømøforeningens arbejde
Ønsker din virksomhed eller forening at blive sponsor ? Så kontakt vores kasserer:
Conny Rotheisen, Hattesvej 11, Tvismark, Tlf.: 60 66 20 21, crot46@gmail.com for nærmere aftale: Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000,00 pr. år og frivillige foreninger for kr.
500,00 pr. år. I prisen er inkluderet et billede/logo med telefonnummer samt en omtale i bladet og
på www.rømø6792.dk / www.romo6792.dk. Rømøforeningen takker alle sponsorer, som støtter
foeningens arbejde.
STØT SET & SKET’s SPONSORER, DE STØTTER OS…

Radio Graff 20 23 07 84

Rømø Cykler 88 93 50 40

Rømø Supermarked tlf. 74 75 53 02

Rømø Havn tlf. 74 75 52 45

By Vicky Tlf. 88 93 51 52

A/S Poseidon Rejer tlf. 74 75 52 00

Kutteren HV 35 ”Cicilie”
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Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00

Kontakt os…

Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com

Siden sidst…..
…begynder det så småt at lysne lidt derude.
Nytårsaften og nat var vejret helt exceptionelt
og man kunne se de smukke farver stråle i en
lang stribe over fastlandet ved midnatstid. Vi
skal ud af dvalen og i gang igen fyldt med gode
intentioner og nytårsforsæt. Når I læser dette er
den lange og rolige januar ovre og februar banker på – foråret nærmer sig.
I forhold til Rømø Udviklingsplan sker der
fremskridt og I har nok bemærket at der løbende dukker forskellige arrangementer op. Ikke
mindst var der netop et sidst i januar. Vi havde
et rigtig godt møde angående stier i november.
Der var mange deltagere – både fastboende og
sommerhusejere – som rigtig gerne ville bidrage med deres idéer og viden. Der var en del af
deltagerne der meldte sig til at deltage i det
fremtidige arbejde. Da der kun var blevet annonceret i Digeposten og denne ikke husstandsomdeles mere, mente nogle deltager, at der
sandsynligvis var nogle af de fastboende der
ikke vidste at mødet fandt sted. Jeg påpegede
dette i arbejdsgruppen og løsning blev, at alle
fastboende skulle få brev i deres e-boks så de
stadig kunne nå at tilmelde sig arbejdsgruppen
hvis dette havde interesse. Jeg håber alle har
modtaget brevet.
Jeg vil gerne lige sige, at det er en fornøjelse at
se en så stor interesse for udviklingsplanen. Tak
for jeres store engagement. Det kommer os alle
til gode i sidste ende. Jeg har dog igen et lille

opråb til alle jer der er under 45 (plus minus):
Kom og vær med til at præge den Ø og det samfund som I lever i og som I ønsker jeres børn
skal vokse op i. Vi savner stadig at høre hvad I
tænker i forhold til Rømø og den fremtidige udvikling.
Image- og bosætningsfilm om Rømø
Jeg blev i efteråret 2019 kontaktet af ADMedia, der gerne vil hjælpe os med at lave en
reklamefilm om Rømø. Dette har øens virksomheder nok allerede hørt om, da de skulle være
blevet kontaktet vedrørende økonomisk støtte
til projektet. AD-Media har lavet lignende film
til andre bysamfund. Eksempler kan ses på
www.landsbyfilm.dk. Filmen skal tjene det formål, at få flere fastboende til øen. Især flere under 30 og også meget gerne børnefamilier. Vi
ønsker at vise hvad Rømø har at byde på og
hvordan livet leves her ude i Vesterhavet. Vi håber projektet lykkes og at der er stor opbakning
fra de lokale virksomheder. Kun når vi er sammen om det kan vi gøre en forskel – men det
kommer til at tage tid.
Jeg håber vi ses den
3. februar til vores generalforsamling. Her vil vi
komme med vores præsentation af resultatet af
borgermødet i november.
Anne Thomsen
Formand

Frankel 5
Tlf. 74 75 51 36
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Nationalmuseets Kommandørgaard
tlf. 74 75 52 76

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

GENERALFORSAMLINGER 2020
Generalforsamling i Rømø U.I.F.
Mandag den 27. januar kl. 19 i ”Æ Fristej” i
Medborgerhuset Rømø Skole afholder
Rømø Ungdoms- og Idrætsforening sin årlige
generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kom og hør om det forgangne års arbejde og
tanker for det nye.
Og bidrag gerne selv med idéer !
Efter generalforsamlingen er der lidt mad og
drikke.
Hilsen Bestyrelsen
Generalforsamling i Rømøforeningen
Mandag den 3. februar kl. 19 i "Æ Fristej" i
Medborgerhuset "Rømø Skole" afholder vi vores årlige generalforsamling. Kom og hør, hvad
vi har arbejdet med i det
forgangne år, og sæt dit præg på det næste.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Charlotte Hammer, Skrave Sogn, snakke om
og lægge op til debat: "Fra plan til praksis hvem tager slæbet?"
Alle er velkomne.
Hilsen Rømøforeningen
Generalforsamling i Rømøboernes Ringriderforening og Rømø Hesteforening
Afholder generalforsamling den 20. februar
2020 kl. 19.00. På Tønnisgård, Havnebyvej 30.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Vel mødt Bestyrelserne

Rømø Husholdningsforening
indbyder til generalforsamling
i ”Æ Fristej” på Rømø Skole.
Torsdag 27. februar 2020
kl. 19.00
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved en kop kaffe.
—————————————
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Alex Thomsen, der er født i
russisk fangenskab. Han fortæller om
sin far Alexander Thomsen og om sin
mor Olite Priede, der efter krigens afslutning blev tvunget i 10 års russisk
fangenskab og til at arbejde i kulminer og senere som læger i fængsler
og fangelejre. Han fortæller også om,
hvordan det var at tilpasse sig livet
her i Danmark.
Bestyrelsen

Rømø Vadehavsspejder og den selvstændige
hytteforening Rømø Spejderhytte holder generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl.
19.00 i spejderhytten.
Alle er velkomne
Bestyrelserne.
Rømø Kunst og Kulturforening afholder Generalforsamling den 18. marts kl. 18.30 i Medborgerhuset ’Rømø Skole’.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Hilsen bestyrelsen

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin
Som støttemedlem af Rømøforeningen deltager
du automatisk i lodtrækningen om 2 flasker
Rømøvin. Der bliver udtrukket 2 vindere, hver
gang bladet udkommer.
Lodtrækningen foretages af Notarius
”Publikum”. Gevinsterne bliver afleveret
personligt til vinderne.
Man kan blive støttemedlem i Rømøforeningen
for kr. 50,00 om året for enkeltpersoner og
kr. 100,00 pr. husstand.

Beløbet kan indbetales på vores konto i
Sparekassen: 9839 8850465747 via netbank
eller kontant til kassereren.

Vinderne denne gang:
Kirsten & Günter Heinrich Gericke
Vibevej 1A, 6792 Rømø
Maren & Hans Knudsen
Juvrevej 59, 6792 Rømø
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Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com
To indlæg i dette blad
I denne udgave af Set og Sket er indlagt 2 ting:
 Indbydelse til Ø-fest lørdag den 7. marts i
gymnastiksalen på ”Rømø Skole”; Kom og
vær med til en hyggelig og festlig aften
 Indbetalingskort til støttemedlemsskab af
Rømøforeningen 2020. Det koster 50 kr. per
person, 100 kr. per husstand.
Vores væsentligste udgift er udgivelse af dette
blad. Men ellers er dit bidrag også en både økonomisk og moralsk støtte til vores frivillige
arbejde med at gøre Rømø til et endnu bedre
sted at bo.
Rømøforeningen
Ny annoncesponsor
Vi har fået yderligere en annoncesponsor: EO
Service. Kirsten og Erling Outzen bor på Rømø.
Tak for jeres bidrag til Set & Sket.
Rømøforeningen

Højskolesangaften i Rømø Præstegård
Kom og få varmen i både krop og sjæl med
fællessang fra den lille blå tirsdag den 24. marts
kl. 19.00. Viggo Christensen, formand for Rømø
Menighedsråd vælger sange og fortæller om,
hvorfor netop de betyder noget for ham.
Vi synger også frit efter ønsker fra alle.
Omkring flyglet: Gertrud
Yde Iversen og Karsten
Eskildsen.
Alle er velkomne.

Digeposten
Seneste nyt: Digeposten bliver igen husstandsomdelt på Rømø, fra og med uge 6. Muligvis
dog først om torsdagen.
Rømøforeningen
Ny leder til gymnastik for ældre
Desværre har Rigmor Petersen måttet stoppe
som leder af ”Gymnastik for ældre”.
Heldigvis kunne og ville Martina Dölwes tage
over - tidspunktet er dog nu torsdage kl. 10 - 11.
Eventuelt nye kan sagtens nå at være med endnu!
Hilsen Rømø U.I.F.
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Filmaften i Rømø Præstegård

Mandag 24. februar kl. 19.00
Elle Marja, 14 år, er en samisk pige, som hjælper familien med at opdrætte rensdyr. Da hun
bliver udsat for 1930’ernes racebiologiske undersøgelser, begynder hun at drømme om et andet liv. Og hun må bryde alle bånd med familie
og med hele den samiske kultur for at gøre
drøm til virkelighed.
Alle er velkomne. Kaffe og kage, 25. kr.

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00

EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13
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Kontakt os…

Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Foreningstelt
Glædelig nyhed!
Når foreninger skal lave et arrangement, hvor
man skal bruge et større telt, står man ofte med
valget om at skulle leje et prof. partytelt, som afhængig af størrelse - koster ca. 10.000 kr ELLER at satse på et privat og mindre og mere
spinkelt telt, og hvor man så må håbe, at det ikke blæser for meget.
Det seneste års tid har Kim Wittrup i Rømøforeningens navn arbejdet på at søge fonde om
midler til indkøb af foreningstelt og trailer.
Først bevilligede Juvrefonden 30.000 kr, heref-

ter Rømø Udviklingsfond 20.000 kr, og lige
omkring
juletid bevilligede SE energi’s vækstpulje de
resterende 77.000 kr, så vi nu kan
købe et virkelig godt telt à la dét, de fleste kender fra Idrætsweekend og Havnefest, samt en
trailer, som det hele kan stå og transporteres på,
så man bl.a. undgår en del af- og pålæsninger.
Teltet, vi vil købe, er i sektioner á 10 meters
bredde og 3 meters længde, og vi tænker at købe 6 sektioner, så der kan laves telt på 60 - 90 120 - 150 og 180 m 2 . Desuden vil vi som sagt
købe en trailer.
Vi tænker også at købe nogle betonklodser, så
teltet er bedre sikret i kraftig blæst - især hvis
det står på asfalt. Hvis nogen har, eller kender
nogen, der har betonklodser, vægt ca. 150 kg,
der kan købes til en rimelig pris, må de gerne
sige til.
Ellers er det meningen, at alle foreninger på
Rømø skal kunne låne / leje teltet.
Det vil koste ca. 1000 kr. bl.a. afhængig af størrelse. Pengene vil blive indsat på
en separat teltkonto, som skal dække bl.a. udbedring af slidtage, evt. anskaffelse af på sigt
f.eks. lyskæder og dansegulv, samt opsparing til
på sigt - om måske 20-25 år - at kunne udskifte
teltet til et nyt.
Hvis man som forening er interesseret i (måske)
at leje teltet, så giv mig lige besked, så kan I
være med til en teltopsætning og evt. være med
til at aftale nærmere omkring regler for udlejning m.m.
(Telt og trailer er i skrivende stund endnu ikke
indkøbt, men forventes at blive det ca. 1. marts)
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Rømøforeningen

Kontakt os…
Kontakt os…

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

Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk

Aktivitetskalender
2020
Hver mandag
Gangmotion m/Rømø Husholdningsforening
kl. 14.00
Mødested P-pladsen på Langdalsvej v/Hundeskoven
Hver tirsdag
Vandgymnastik hos Enjoy Resorts
kl. 10.00
3/4 time vandgymnastik - 1 1/4 time wellness
Hver tirsdag
Rømø Bibliotek er åben
kl. 15.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver tirsdag
Motionsvolleyball m/k 15-90 år i
kl. 19.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver onsdag
Ungdomsklub
kl. 19.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver torsdag
Gymnastik for ældre v/Martina Dölwes
kl. 10.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver torsdag
Torsdagsklubben for alle aldre
kl. 14 & 19
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver torsdag
Rømø Bibliotek er åben
kl. 14 & 19
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver torsdag
Gymnastik / fitness (fra 15 år)
kl. 18.30
Gymnastiksalen - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver fredag
Stavgang med start fra
kl. 09.30
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Januar 2020
Mandag 27.01 Bowl og spis med Rømø Husholdningsforening
kl. 18.00
Enjoy Resorts,
Mandag 27.01 Generalforsamling i Rømø U.I.F.
kl. 19.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø
Torsdag 30.01 Pakkebanko i torsdagsklubben
Kl. 14.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø
Februar 2020
Lørdag 01.02
Havfaldstur m/Tønnisgaard
Kl. 10.00-12.00 Havnebyvej 30
Mandag 03.02 Generalforsamling i Rømøforeningen
kl. 19.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø
Torsdag 06.02 Ølsmagning i torsdagsklubben
Kl. 19.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø
Lørdag 08.02
-Søndag 16.02 Pop-Up med Kunsthånværkere
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø
Mandag 10.02 Afstemningsfest - Gudstjeneste og efterfølgende fælles samvær
kl. 17.00
Sct. Clemens Kirke og Præstegården
Onsdag 12.02 Havfaldstur m/Tønnisgaard
Kl. 10.00-12.00 Havnebyvej 30
Torsdag 20.02 Generalforsamling i Rømøboernes Ringriderforening og
kl. 19.00
Rømø Hedteforsikring påTønnisgård, Havnebyvej 30.
Fredag 21.02
Pers Awten
kl.18.30
ved Dæmningen, Rømøvej
Mandag 24.02 Sameblod - Filmaften v/Rømø Menighedsråd
kl.18.30
Rømø Præstegård
Torsdag 27.02 Generalforsamling i Rømø Husholdningsforening
kl. 19.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø
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Aktivitetskalender
2019
Marts 2020
Onsdag 04.03 Havfaldstur m/Tønnisgaard
Kl. 10.00-12.00 Havnebyvej 30
Torsdag 05.03 Rømø Vadehavsspejder og den selvstændige hyttekl. 19.00
forening Rømø Spejderhytte’s generalforsamling
Havnebyvej 114B, 6792 Rømø
Lørdag 07.03
Ø-fest / Kagedyst
kl. 18.00
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø
Onsdag 11.03 Havfaldstur m/Tønnisgaard
Kl. 10.00-12.00 Havnebyvej 30
Onsdag 11.03 Modeopvisning m/Rømø Husholdningsforening
kl. 19.00
hos By Vicky på Lakolk (se side 15)
Onsdag 18.03 Generalforsamling i Rømø Kunst og Kulturforening
Kl. 18.30
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø
Torsdag 19.03 Bagning med Rikke
kl. 18.00
'Æ fristej' i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5(se side 18)
Tirsdag 24.03 Højskolesangaften v/Rømø Menighedsråd
kl. 19.00
Rømø Præstegård
Torsdag 26.03 Afslutning for vinteraktiviter v/Rømø Husholdningsforening
kl. 15.00
& kl. 19.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 (se side 17)
April 2020
Onsdag 01.04 Tur til Tirpitz m/Rømø Husholdningsforening
kl. 08.15
med busafgang ved Statoil (se side 14)
Torsdag 09.04 - Søndag 12.04 Rømøspejlinger
Lørdag 11.04
Koncert— Danske Revyviser gennem de sidste 100 år
Søndag 26.04 Rømø Lokalhistorisk Forenings 25. års jubilæumsreception
Kl. 14.00
Vestervej 9A, Toftum
Juni 2020
Lørdag 27.06
Rømø Musikfestival
August 2020
Lørdag 22.08
Rømø Motorfestival
September 2020
Lør-søn 5.-6.9 Dragefestival
Se også kalenderen på www.romo6792.dk og www.facebook.com/romo6792.dk
Med forbehold for ændringer

VELKOMMEN
til nye tilflyttere og nyfødte
Rømøforeningen vil gerne byde tilflyttere velkommen med 2 flasker
"Rømø-vin". Så hvis I har kendskab til nogen, der er flyttet til Rømø,
så giv os lige et praj !
Rømøforeningen har også besluttet, at nybagte forældre får en velkommentil-verden-buket.Så også her: Giv os lige et praj, tak.
Kim Wittrup, Rømøforeningen, Tlf. 29468641, e-mail kimwittrup@hotmail.com
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Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com

Nytårshilsen fra Tønnisgård
- eller - hvem er det lige, at vi er?

Bygningen Tønnisgård rummer to arbejdspladser: Naturcenteret og Sekretariatet for Nationalpark Vadehavet. Det er vi klar over, skaber en
hel del forvirring. Dette er et forsøg på at gøre
den lidt mindre:
Sekretariatet for Nationalpark Vadehavet har
lejet sig ind i Tønnisgårds østvendte fløj. Sekretariatet huser en sekretariatsleder og 7 ansatte,
der alle arbejder for at skabe en så bæredygtig
udvikling som mulig i Nationalparken.
I næste nummer af Set og Sket, vil Jens, der er
kommunikationsmedarbejder på Nationalparksekretariatet forklare yderligere hvad Nationalparken arbejder for og med, og hvorfor, det er
relevant for Rømøs borgere. -Så stay tuned!
Naturcenter Tønnisgård, er en selvejende institution, der får et kommunalt tilskud. Vi ejer
bygningen og benytter selv den nord-sydgående
længe. Her er vi 6 helårsansatte, samt en flok
timelønnede guider.

Naturcenteret har til formål at formidle Vadehavets natur til såvel turister som fastboende. De
gør vi igennem en udstilling samt lang række af
Naturvejleder-aktiviteter, både i huset og rundt
omkring på øen.
Igennem en del af vore aktiviteter møder vi også folk fra Rømø. F.eks. har vi alle 4., 7. og 8.
klasser i Tønder Kommune med på tur, hvert år.
Vi har haft Rømøs børnehave og spejderne med
på ture, vi har samarbejdet med Rømø Gastronomiske forening i grillhytten, og vi har hilst på
en del af jer på havfaldsture.
Vi er meget glad for vores kontakt med jer, og
vil gerne mere af det. Så, hvis I har ideer til et
samarbejde, input, eller forslag til et arrangement, så skriv, ring eller kom forbi.
Husk, at der er gratis entre for øboere på Tønnisgård, at grillhytten kan benyttes kvit og frit,
også f.eks. til fødselsdage, eller grill-fest blot
man booker den i forvejen, og at der i løbet af
året lavet forskellige arrangementer eller ture
øboere. Enten i samarbejde med foreninger, eller som offentlige gratis ture.
I februar og marts afholder vi Havfaldsture den
1. februar, 12. februar, 29. februar, 4. marts og
11. marts.
Ved Havfaldsturene kører vi ned til stranden og
samler affald op. Over en kop te/kaffe fortæller
vi om, hvad der gør Vadehavet og Nationalparken til noget særligt
Hver gang fra 10.00-12.00. Vi håber, at se jer!
Tanja, Naturvejleder på Tønnisgård.

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 Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50
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Rømø Kunst og Kulturforening
- hvad er det?
Rømø Kunst og Kulturforening er en forening
på Rømø, der definerer sig selv bredt. Hvis du
går ind på www.rokuku.dk, kan du se hvad vi
går og laver.
Her vil du blandt andet se at vi tager på rejser,
kulturrejser til andre lande, vi har være i Tyskland, Litauen og Spanien.
Vi arrangerer koncerter, for eksempel har vi en
koncert Påskelørdag, den 11. april, med revyviser fra de sidste 100 år. Den vil du høre mere
om.
Vi afholder POP UP i Medborgerhuset 4 – 5
gange om året.
Vi ophænger udstillinger i Medborgerhuset. Her
Medborgerhuset. Her arbejder der
skal du ikke forveksle os med
Rømøspejlinger, det er en helt anden gruppe der ligeledes en malegruppe, en filtegruppe og en
snapsegruppe.
sørger for Påskeudstillingen,
Rømøspejlinger. I den forbindelse kan jeg næv- Hvis du synes det lyder interessant, kunne tænke
dig at være medlem af foreningen,
ne, hvis du har lyst til at udstille
værker, under betegnelsen kunst, kan du henvende dig til Grethe Lund.

det koster 120 kr. om året, kan du henvende dig
til thierry@bbsyd.dk, eller

Vi har forskellige grupper kørende, nogle på
ugebasis, andre på månedsbasis.

henvende dig via hjemmesiden, www.rokuku.dk
Det kan også være, at du har gode ideer til hvad
en forening som vores, kunne

Jeg kan nævne at vi i samarbejde med Menighedsrådet har en Læsekreds, der holder til i Præ- arrangere, så vil vi meget gerne høre fra dig.
stegården.
Jacques Thierry
Vi har en Værkstedsgruppe, den har hjemme i

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040

Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89
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Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com
de været med til at stemme i 1920. Der blev talt
af strandfoged Hans Mærsk Jensen, Mølby,
På afstemningsdagen 10. februar 1920 blev der sognefoged Hans Knudsen, Tvismark, og
afholdt en højtidelighed i kirken og en fest om vognmand Alfred Bundesen, Tvismark.’
aftenen hvor mange af de tilrejsende, hvis ikke
alle, deltog.
Kan vi mon samle lige så mange til
100-års jubilæet?
Efterfølgende blev der foretaget en indsamling
blandt de tilrejsende til indkøb af en dekoratiVi håber det – Alle er velkomne.
onsfane til kirken, som tak for den smukke fest,
Vi vil også hermed opfordre til, at
det gæstfrie ophold hos øens beboere og ikke
så mange som muligt kommer i
mindst for den overordentlig smukke højtideligRømø-dragt.
hed i kirken. Fanen står endnu i Rømø Kirke.

Afstemningsdagens 100 års jubilæum

I årene efter 1920 blev afstemningsdagen markeret med afstemningsfester i hele landet også
på Rømø.
Så vidt vides blev den seneste afstemningsfest
på Rømø holdt 10. februar 1970 i anledning af
50 års jubilæet.
I avisen efter 50 års jubilæet kunne man bl.a.
læse:
I alt 700 var samlet til afstemningsfesterne –
Der var overvældende stor tilslutning til de 6
afstemningsfester inden for den nye Skærbæk
Storkommune.
I Døstrup og Brøns var der 100 deltagere begge
steder, Vodder havde samlet 90 og i Rejsby var
der ca. 70 deltagere. På Landbohjemmet i Skærbæk var der mødt ca. 160 mennesker. Om Rømø skrev avisen:
’På Rømø var der 160 mennesker samlet på
Havneby Kro, hvor hotelejerske Maren Høyer,
Lakolk, holdt festtalen. 12 damer var mødt
frem i Rømø-dragter, og 12 af deltagerne hav-

Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15

Dancenter Rømø, tlf. 73755050
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Indbydelse til afstemningsfest på Rømø
Mandag den 10. februar arrangeret som et samarbejde mellem Rømø Lokalhistorisk Forening
og Rømø Menighedsråd
Aftenens program:
kl. 17.00: Gudstjeneste i Rømø Kirke

Rømø Lokalhistorisk Forening
indbyder til generalforsamling
og ”stand up sjow”
Fredag den 27. marts 2020 kl. 19.30
i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, Rømø
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der kaffe og ”stand
up sjow” ved Svend-Erik Ravn om:

kl. 18.30: Grønlangkålsspisning på Havneby
Kro
kl. 20.00: Foredrag ved Poul Marcus over emnet

”Sønderjysk humor –
osse for danskere”

”Kongeåen og den gamle grænse”
ca. kl. 21.00: Kaffe
Bespisningen er gratis, men drikkevarer er for
egen regning.
Tilmelding senest: søndag 2. februar 2020
Til Lilly Hansen, tlf.: 2467 2251 eller
til Kirsten Rasmussen, tlf.: 2142 7933 eller
på e-mail. rlf-a@outlook.dk
Vel mødt til en historisk aften
Rømø Lokalhistorisk forening
Rømø Menighedsråd
Arrangementet gennemføres med
støtte af

Rømø Lys, Lakolk

73 75 51 51

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41
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Kontakt os…
Kontakt os…

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

Juletræsfesten i 2019

Juletræerne ved dæmningen

Søndag den 1. december 2019 afholdt Rømø
U.I.F. juletræsfest i gymnastiksalen i Medborgerhuset Rømø Skole.

Fra Marianne, Den Gamle Købmandsgård og
kassemester i den ellers slumrende Rømø Håndværker og Handelsstandsforening, skal vi sige Der mødte ca. 40 børn og ca. 40 voksne op, og
tak for den store økonomiske opbakning til årets det var en hyggelig times tid med hygge ved
bordene, dans om juletræet og besøg af jule”juletræsindsamling”:
manden.
Udover de mange frivillige indbetalinger var der
også nogen, der lavede noget lotteri ifm. julemarkedet på Rømø Vandrehjem, og hvor overskudet på ca. 3000 kr gik til juletræerne ved
dæmningen.
Tak til alle, der har støttet på den ene eller anden
måde. Også tak til Knud Rasmussen og Peter
Nissen for opsætning, Claus Cornelsen for nedtagning, og Novasol for strøm.
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Også hyggeligt at en del tidligere elever fra Rø- * Rømøslagteren
mø Skole, og som nu var flyttet fra øen, var
* Atzen Honning v/Ole O. og Carl
mødt op - med børn.
* Stenhuset
* Dan Hostel / Rømø Vandrehjem
* Rømø Minigolf
* Rømø Healing
* Holms
* Dagli’ Brugsen
* Den Gamle Købmandsgård
* Rømø Lys
Tak til alle, der mødte op og gjorde det til en
god juletræsfest. Også tak til:

* Rømøbageren
Og tak til Holms for lån af lokaler.

* Rømø Ungdomsklub: Mange medlemmer var
mødt op og hjalp med det praktiske.
* Poseidon for sponsorering af julepapirsposer
* Rømø Børnecenter for de fine borddekorationer
* Bodil, Preben og Kim fra Leif Band for musikken
* Julemanden, der kiggede forbi
Vi har nu i en del år holdt juletræsfest den første
søndag i december. Det satser vi også på at gøre
næste jul.
Rømø U.I.F.

Julebanko 2019
Søndag 1. december 2019 holdt Rømø U.I.F. sit
årlige bankospil på Holm’s.
Det var igen rigtig hyggeligt - og sikke en opbakning: Der måtte bæres ekstra borde og stole
ind. I alt var ca. 88 spillere mødt op.
Tak for opbakningen.
Også tak til følgende for at sponsorere gevinster:
- 17 -

Rømø U.I.F.

Kontakt os…
Kontakt os…

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

Præmierne var sponsorgaver fra lokale forretninger og alle udstillerne på markedet, vi fik
samlet 2.848 kr. - så der var en helt utrolig flot
opbakning til det.

Julemarkedet på Vandrehjmmet
For andet år var der jule marked på Vandrehjemmet på Rømø i 2019.
Julemarkedet gik rigtig godt med opbakning fra
rigtig mange lokale og turister, vi havde mere
end 400 gæster hvilket var langt over vores forventning og mere end de ca. 300 der var på besøg sidste år. Alle udstillere lavede et lotteri
hvor omsætningen ubeskåret går til næste år
julebelysning ved dæmningen.

Julemarked havde 14 lokale udstillere der solgte håndarbejde og kunsthåndværk samt naturligvis gløgg, æbleskiver & ristede pølser.
Vi glæder os allerede til at holde julemarked
igen
Rikke & Niels Hobolt

Rømø Ungdoms- og
Idrætsforening
v/Kim Wittrup
Tlf. 29468641
Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22
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Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com

Rømøforeningens bestyrelse:
Gastronomisk Klub

Formand: Anne Thomsen
Søvej 13
Tlf.: 74 74 51 65
Mail: annethomsen1980@hotmail.com
Næstformand: Kim Wittrup
Stormstræde 15
Tlf.: 74 75 59 61 / 29 46 86 41
Mail: kimwittrup@hotmail.com
Kasserer: Conny Rotheisen
Hattesvej 11, Tvismark
Tlf.: 60 66 20 21
Mail: crot46@gmail.com
Sekretær: Jan Gravesen
Sælstræde 8
Tlf.: 40 75 54 06
Mail: jan.gravesen@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Chieko Petersen
Havnebyvej 131
Tlf.: 22 59 66 61
Mail: chieko.petersen@gmail.com
Suppleant: Tanja Rahbek
Langdalsvej 13, Mølby
Tlf. 30 13 33 81
Mail: tonnisgard@gmail.com

v/Kent Petersen
74 75 55 08

Rømø Husholdningsforening RHF
v/Sonja Hansen
41 40 55 84
www.romohusholdningsforening.dk

Foreningen Venner af
Rømøs Natur
v/Bente Bjerrum
24 64 00 81

Suppleant: Bodil Marie Thye
Vibevej 20 Havneby
42 31 20 74
Mail: bodilthye@gmail.com
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer til
vores arbejde.

Rømø Kunst- og
kulturforening

Ønsker du at blive støttemedlem - og herunder at støtte udgivelsen af dette blad - se mere på side 4.

www.rokuku.dk

Rømø Lokalhistorisk Forening
Vestervej 9, 6792 Rømø

Foreningen Hjem for Ældre

E-mail: rlf-a@outlook.dk
Hjemmeside:
www.roemoelokalarkiv.dk
Facebook: Rømø Lokalhistorisk
Forening og arkiv

v/Ingelise Buch
74 75 50 44
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Rømø Slagteren

29 90 75 16

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31

Dagli’ Brugsen

Rømø Auto Service 74 75 53 28

73 71 07 00

Ny Form 74 75 54 82

Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98

Enjoy Resorts Rømø

Feriecenter Rim Rømø 74 75 57 58

Rømø Lege– & Labyrintpark, tlf. 20461461

74 75 56 55

Digebageren i Havneby, Tlf. 23 93 20 31
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