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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 af-
tale: 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… 

Rømø Cykler 88 93 50 40 

Rømø Havn  tlf. 74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  tlf. 74 75 52 00 

Kutteren HV 35 ”Cicilie” 

Rømø Supermarked tlf. 74 75 53 02  

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky Tlf. 88 93 51 52 

Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00 
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Siden sidst..... 

Ja hvad er der egentligt sket siden sidst…? Vi 

bevæger os så småt ind i foråret og det kribler i 

fingrene for at komme ud – grave lidt i jorden, 

se planter spire frem og fange de første varme 

solstråler. Aftenerne er ved at blive længere og 

for de fleste betyder det nok mere energi i hver-

dagen. Foråret er noget ganske særligt! 

Vi fik afholdt vores årlige generalforsamling 

den 6. februar og jeg vil starte med at sige tak 

til alle de fremmødte. Der blev diskuteret man-

ge gode emner, bl.a. at der er nogle på øen der 

ikke ved, at de blot fordi de bor på Rømø auto-

matisk er medlem af Rømøforeningen.  

Jeg håber at de efter deltagelsen ved generalfor-

samlingen er blevet klogere på, hvorfor de er 

medlem og at det måske ikke er så dumt endda. 

Og jeg håber ligeledes, at alle vil være med til 

at bringe budskabet videre til dem der heller ik-

ke skulle vide det. Vi er alle en del af fællesska-

bet her på Rømø – på godt og ondt. Der er tider 

hvor vi må stå sammen overfor forandringer, og 

jeg forventer ikke at vi er enige om alt, jeg hå-

ber blot at vi kan stå sammen og tale om tinge-

ne. Jeg tænker umiddelbart, at de fleste ønsker 

et godt og konstruktivt samarbejde. Derfor er vi 

lydhøre overfor forslaget om flere borgermøder. 

Vi har planlagt, at der hvert år i november skal 

indkaldes til et sådant, så vi kan diskutere for-

skellige relevante emner der er dukket op i lø-

bet af året. Skulle der udover dette være behov 

for det, grundet større tiltag der påvirker hele 

øens befolkning, bliver der indkaldt til borger-

møder løbende. Vi håber at vi herved får en god 

dialog og at alle medlemmerne på øen kan til-

kendegive deres holdning og blive hørt.  

Rømøforeningen er til for alle Rømmeser. I kan 

fx bruge os som jeres talerør overfor kommu-

nen. Så hvis I har noget på hjertet og gerne vil 

have os til at gå videre med det til kommunen, 

så ring eller skriv til mig og fortæl mig om det. 

Intet er for stort eller for småt. Vi kan ikke ga-

rantere at vi kan gøre noget, men man kan altid 

prøve. Ofte finder man ud af, at man ikke står 

alene med sine tanker når først man får dem 

sagt.  

Rømø Udviklingsplan fyldte en del gennem 

vinteren og vi fik efter borgermødet den  

16. januar lavet et høringssvar, der skulle være 

dækkende for de idéer der kom frem. Svaret 

kan læses på kommunens hjemmeside. Udvik-

lingsplanen er i skrivende stund til politisk be-

handling og vi håber stærkt, at vi i Rømøfor-

eningen vil blive inddraget i det videre arbejde.  

Sidst men ikke mindst vil jeg sige en stor tak til 

alle de frivillige der lagde et stort arbejde i at 

arrangere alle tiders Ø-fest i år. Sikke en aften! 

Lækker mad, festlig belysning, en revy der førte 

til stor latter blandt publikum og endda et sted 

hvor børnene kunne se MGP. Men meget mere 

om det inde i bladet……  

 

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

Nationalmuseets Kommandørgaard 

tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 

Tlf. 74 75 51 36 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

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:  

Gerda & Kjeld Bergholt 
Strømmen 9, 6792 Rømø 
 
Vibeke & Martin Lund 
Umanakvej 12, 6792 Rømø 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 

Set og sket fortsætter i år med at udkomme 

hver anden måned.  

Vi håber stadig på, at der 

er flere der vil støtte bla-

det som støttemedlem, så 

det også i 2020 kan ud-

komme hver anden må-

ned.  

Rigtig godt forår til jer 

alle sammen. Husk nu at 

nyde hvert et øjeblik. 

Anne Thomsen, Rømøforeningen 

Til sommerhusejere på Rømø  

Sommerhusejere på Rømø har, på lige fod med 

fastboende på øen, mulighed for at blive støtte-

medlem af Rømøforeningen. Prisen for dette er 

kr. 100 pr. husstand eller kr. 50 pr. person. 

Fordelen med at være støttemedlem er, at man 

får bladet ”Set og Sket på Rømø” direkte i sin 

postkasse seks gange om året.  

Ligeledes har man chance for at vinde to  

flasker Rømøvin, hver gang bladet udgives. 

Beløbet kan overføres til Sparekassen i Skær-

bæk 9839 8850465747 via netbank eller  

kontant til kasserer Conny Rotheisen  

Hattesvej 11, Tvismark 6792 Rømø. 

VIGTIGT! For at vi har mulighed for at afle-

vere bladet på Rømøadressen, bedes man oply-

se både privatadresse samt Rømøadresse. 

Velkommen til Max og Manu! 
Rømø har fået to nye indbyggere - Max og Ma-
nu. Tammes Max Manø stammer fra Rømø og 
er opvokset på nordøen. Manuela Peukert kom-
mer fra Hamborg i Tyskland. 

Max og Manu har 
mødt hinanden på  
Rømø, da Manu holdt 
ferie fra sit job i  
Hamborg som  
TV Production Coordi-
nator på et quizzshow 
med Jürg Pilowa, mens 
Max arbejdede og var i 
lære som kok på 
Holms Røgeri. 

Da Max var færdigud-
lært, flyttede han ned 
til Manu i Hamborg og 
fik arbejde som kok.  I september 2017 købte 
de en gammel ambulance som de ombyggede 
til camper og i juli 2018 tog de sammen med 
hvalpen Thea, en spansk vandhund, på langtur 
rundt i Europa.  

Turen gik gennem Sverige, Norge og Finland, 
tilbage via Sverige og Danmark, herefter ned 
igennem Tyskland, Tjekkiet, Østrig, Italien, 
Frankrig, Monaco, Spanien og Andorra, og til 
slut hjemad over Spanien, Frankrig, Benelux-
landende og Tyskland, til Rømø. 

Parret har nu besluttet at flytte fra Hamborg til  
Rømø og har bosat sig i Sælstræde. Det er pri-
mært naturen, roen og et mindre stresset liv, der 
trækker. 

Fortsættes side 5 
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 I den kommende sæson 

skal Max arbejde som kok 

på Café Fru Dax og Manu 

som receptionist på First 

Camp.  

Herudover har Max lidt 

freelance-arbejde på Na-

turcenter Tønnisgård, og 

Manu har fotografi som 

hobby.  

Hvis man er nysgerrig på 

hendes fotos, kan se ses på 

Instagram under 

@manuee13.  

Se også de fantastiske bil-

leder fra deres tur under 

Instagram @rugbroedtur 

EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Vandhunden Thea 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

 

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 

Ringridning på Rømø 2019 

Rømøboernes Ringriderforening  

afholder ringridning den 1.-2. juni  

på pladsen i Nr. Tvismark 

Lørdag den 1. juni ca. kl. 13 

Søndag den 2. juni kl. 11  

(her kan børn også deltage) 

Den 1. mødes rytterne kl. 09.00 hos 

Svend Christensen på Rømersvej 29. 

Herfra hentes sidste års konge.  

Ved spørgsmål kontakt gerne  

formanden 

Steffen Bleeg, 20 82 14 39 

Ta’ familien med og få en hyggelig op-

levelse. Det er det  er en meget hygge-

lig  weekend  både for  rytter  og for 

dem der kigger på  

Har du glemt at tilmelde 
dig turen til Elmegården,  
torsdag den 4. april 2019 ?  

Vi har få ledige pladser - 
så skynd dig at kontakte 

Marina  på tlf. 24 64 01 49 eller  

Sonja på tlf. 41 40 55 84   

Afslutning for vinteren  

Torsdagsklubben holder afslutning 

for medlemmer torsdag den  

28. marts 2019 kl. 15.00 

Medbring en kage eller andet godt til 

fælles kaffebord eller 20 kr. til kage. 

Tilmelding med kage eller andet til 

Sonja på tlf. 41 40 55 84 

*** 

Om aftenen kl. 19.00 fælles ta’ selv 

bord. Du medbringer en lækker ret, 

ost, kage eller hvad du kan finde på. 

Medbring selv drikkevarer og godt 

humør. 

Sig hvad du medbringer ved 

tilmelding senest 25. marts 

til Marina 24 64 01 49 eller 

Sonja 41 40 55 84 

Rømø Husholdningsforening 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

4. maj på Rømø 

Fred og film 

Lørdag den 4. maj kl. 19 i Sct Clemens kirke  

v/ præst Steen Tygesen og i præstegårdens kon-

firmandstue, hvor filmen: ”I krig og kærlighed” 

bliver vist. 

Filmen handler om den unge Esben, der efter tre 

år i felten deserterer for at slippe fra de barske 

kampe og blive genforenet med sin kone Kirsti-

ne og deres lille søn Karl.  

Men da Esben endelig vender tilbage, er alt for-

andret. 

Filmen er den første danske film, der foregår 

under 1. verdenskrig, og den er optaget på Als 

og i Tønder. 

Alle er velkomne. Kaffe og kage til 25. kr 

 

 

Oplev Rømøspejlinger i påsken 

 

Den 18. april, Skærtorsdag, kl. 15.00 åbner  

Rømø Kunst og Kulturforeningen udstillingen  

Rømøspejlinger 2019. 

Årets udstilling tæller 15 udstillere, nye, gamle, 

debutanter og tilbagevendende. 

Mennesker med glæde ved at arbejde med bil-

ledudtryk, vil fylde Klaas Puuls lagerhal.  

Et råt og udfordrende rum, som de  prøver at 

tæmme til et galleri. Et galleri der præsenterer 

maleri, keramik, foto, akvarel, sten og træskulp-

tur, trædrejerier og andre udtryksformer. En 

broget skare af kunstnere, alle med tilknytning 

til Rømø og brogede udtryksformer. 

Udstillingen vil være åben fra den 18. april til 

den 21. april, fra kl. 11.00 til 17.00, alle dage. 

Udstillingen vil blive sat sammen af Pernille 

Bejer. 

Foreningen glæder sig  til at tage imod alle inte-

resserede gæster 

Se også www.rokuku.dk  

Rømø Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50 

RØMØ SEJL KLUB 

   Medlem af    

Kilebryggen 12,1.    

Havneby   6792 Rømø 

Formand Niels Jonny Vejrup  

tlf. 40 45 19 30 

Mail: njvejrup@gmail.com 
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Påskelam og loppemarked 

Ta’ til Toftum og besøg  

påskelammene hos  

Villy Jørgensen. 

2. påskedag, mandag den 22. 

april,  kl. 10-16 er der mulighed for at se påske-

lam hos Villy Jørgensen,  Vestervej 21, Toftum. 

Samtidig vil han også holde et lille loppemar-

ked. 

Forfatteraften i Præstegården 
Fra ord til film 

Forfatteren Karsten Skov, har skrevet den an-

melderroste roman ”Knacker”, der danner bag-

grund for filmatiseringen af ”I krig og kærlig-

hed”, som bliver vist i præstegården den  

4. maj.  

Romanen beskriver det dansk/tyske forhold i 

Nordslesvig under 1. verdenskrig. 

Karsten Skov kommer den 15. maj kl. 19.00 i 

præstegården, hvor han bl.a. vil berette om sine 

romaner, tilblivelsen af filmen samt de histori-

ske begivenheder, som romanen skildrer. 

Alle er velkomne. Vel mødt til en spændende 

aften, der er arrangeret i et samarbejde mellem 

Rømø Kunst- og kulturforening 

Rømø Menighedsråd 

På cykelture med Rømø  

Husholdningsforening 

Foråret og sommeren står for dørene og 

Rømø Husholdningsforening starter de 

ugentlige cykelture op igen den 25. april 

2019. Så ta’ med på cykeltur hver torsdag 

kl. 18.30.  

Mødested er parkeringspladsen ved  

skovlegepladsen lige syd for Kongsmark.  

Der cykles hver torsdag indtil den  

19. september.  

Kontakt gerne Lilly, tlf. 24672251 eller 

Jane, tlf. 61366141, hvis du har spørgs-

mål.  

Alle er velkomne til at være med 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2019 

 

Rømø Bibliotek   i Medborgerhuset ”Rømø Skole” 
     Mandage kl. 17 - 19 
     Tirsdage kl. ca. 9 - ca. 12, 14.30 - 16 og 17 - 21 
     Onsdage kl. 19 - 21 
     Torsdage kl. 14 - 17 og 19 - 21 

Torsdag 28.03 kl. 15.00 Torsdagsklubben holder afslutning i Medborgerhuset 
     Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

Fredag 29.03 kl. 19.00 "Venner af Rømø´s natur"’s generalforsamling 
     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

 

April 2019 

Torsdag 04.04 17.00  Tur til Elmegården, Sommersted m/Rømø Hushold- 
     ningsforening 

Onsdag 17.04 14.00  Indvielse af Havnebydiget og stiprojekt  
     Bagved Vestergade 9, Havneby 

18.-21. april 11.00-17.00 Rømøspejlinger afholder udstilling i  
     Klaas Puuls lagerhal, Kommandørkaj 3 
     Fernisering 18. april kl. 15.00.  

Mandag 22.04   Påskelam og loppemarked 
kl. 10.00 - 16.00   Villy Jørgensen, Vestervej 21, Toftum. 

Torsdag 25.04 kl. 18.30 På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
     Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen 
     Foregår hver torsdag indtil den 19. september 2019 

Maj 2019 

Torsdag 02.05, 09.05, På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
16.05, 23.05 og 30.05 Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen 
kl. 18.30    Foregår hver torsdag indtil den 19. september 2019 

4. maj kl. 19.00   4. maj på Rømø i kirken og konfirmandstuen 
     Sct Clemens kirke v/ præst Steen Tygesen derefter vises  
     filmen "I krig og kærlighed" i præstegårdens konfirmand 
     stue, Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

15. maj kl. 19.00  Forfatteraften i præstegården m/Karsten Skov 
     Karsten Skov beretter om bogen ’Knacker’ og Filmen  
     ’I Krig og kærlighed’s tilblivelse 
     Havnebyvej 154, 6792 Rømø 

27. maj kl. 19.00  Rømø Skovlegeplads Støtteforening afholder ordinær  
     generalforsamling på Nr. Frankel 1. 
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 Aktivitetskalender 
2019 

Juni 2019 

Lørdag - Søndag  Ringridning på Rømø 
01.06 - 02.06   se side 6 for oplysninger 

Torsdag 06.06, 13.06, På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
20.06 og 27.06 kl. 18.30 Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen 
     Foregår hver torsdag indtil den 19. september 2019 

Lørdag 29.06   Rømø Musikfestival   
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Juli 2019 

Torsdag 04.07, 11.07,  På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
18.07 og 25.07 kl. 18.30 Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen 
     Foregår hver torsdag indtil den 19. september 2019 

August 

Torsdag 01.08, 08.08,  På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
15.08, 22.08 og 29.08 Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen 
 kl. 18.30    Foregår hver torsdag indtil den 19. september 2019 

Lørdag - Søndag   Rømø MotorFestival  
30.08—01.09   Lakolk Strand 

September 2019 

Lørdag 31.08    Rømø MotorFestival  
     Lakolk Strand 

Fredag - Søndag   Rømø Dragefestival  
06.09 - 08.09   Lakolk Strand 

Torsdag 05.09, 12.09  På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
 og 19.09, kl. 18.30  Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen 
     Foregår hver torsdag indtil den 19. september 2019 

Med forbehold for ændringer 

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

 

 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 velkommen- 
til-verden-buket.Så også her: Giv os lige et praj, tak.  

Kim Wittrup, Rømøforeningen, Tlf. 29468641, e-mail kimwittrup@hotmail.com 

http://www.roemoe.infoland.dk
mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Nationalparkens årlige partnerdag 

Der var godt fyldt op i den 

store sal hos ECH Park i 

Esbjerg, til den årlige part-

nerdag onsdag 27. februar 

2019 med 165 deltagere.   

Hele eftermiddagens pro-

gram handlede om  

bæredygtig natur- og kulturturisme. Partnerda-

gen var slået sammen med midtvejskonference 

for Interregprojektet  NAKUWA, hvor national-

parken sammen med både danske og tyske part-

nere præsenterede de resultater, der er opnået 

indtil nu. Det gælder fx en dansk-tysk fugle-

guide-uddannelse samt nye tiltag for folk, der 

vil opleve vadehavsområdet til fods eller på  

cykel. Udkastet til en spritny film om 

(vadehavs) kulturelle fyrtårn blev også vist. 

Formiddagsprogrammet bød på en gennemgang 

af den nye nationalparkplan, et foredrag om 

geologi og en lang række praktiske tips og infor-

mationer. Bl.a. fortalte koordinatoren for projek-

tet ”Mit Vadehav”, Helle Hovmand-Rasmussen, 

hvordan man som partner kan bruge undervis-

ningsportalen i hverdagen. 

Læs mere om projekterne NAKUWA og  

Mit Vadehav på hjemmesiderne:  

www.nakuwa.dk 

www.mitvadehav.dk 

Jan Gravesen, Rømøforeningen 

Rømø Husholdningsforening 

Afholdte den årlige generalforsamling den  

28. februar. Sonja aflagde beretning om det for-

løbne år og kunne berette at der har været god 

tilslutning til foreningens aktiviteter i det forløb-

ne år. Hun takkede alle, der har bakket op om 

arrangementerne. Hun takkede også hjælpere og 

medlemmer af bestyrelsen for godt samarbejde. 

Efter generalfor-

samlingen var 

der foredrag ved 

John Mathiesen, 

som fortalte og 

viste billeder fra 

næsten 30 års  

arbejde som fly-

mekaniker på  

F-16 fly.  

Et spændende og udfordrende arbejde, som har 

budt på krig, arbejde i 40 graders varme, ensom-

hed i Grønland og meget mere end vi andre lige 

tænker på, at en flymekaniker bliver udsat for. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: Sonja Hansen 

Næstformand: Marina Krog 

Kasserer: Chieko Petersen 

Bestyrelsesmedlemmer: Aase Duhn, Jane Jes-

sen, Lilly Hansen og Mie Kristensen 

Suppleanter: Anne-Marie Knudsen og Connie 

Rasmussen (Connie er ligeledes sekretær) 

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98 

John Mathiesen får overrakt  en 

gavekurv af formand Sonja 

http://www.nakuwa.dk
http://www.mitvadehav.dk
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Venner af Rømø´s natur og 
"Nytteindsatsen" 

Sidst på året 2018 fik Venner af Rømø´s natur 
god hjælp af "Nytteindsatsen" 

Foreningens bænk ved dæmningen blev flyttet. 
Den blev aldrig brugt der, og står nu på Sønder-
strand i nærheden af den bænk, der allerede var 
der. 

Desuden blev bænken ved Brandstationen reno-
veret, med rigtig godt resultat. 

Til foråret håber vi at få hjælp til at renovere de 
af foreningens bænke, som trænger. 

Der er allerede købt oliemaling og planker. 

Jonna Rasmussen,  

Fantastisk Rømø Awten 

Lørdag den  2. marts  havde en række forenin-
ger indbudt til ø-fest / Rømø Awten.  

Vi havde fået 10.000 kr. af Juvrefonden til at 
gøre arrangementet endnu mere attraktivt, og 
nogle af penge havde vi bl.a. brugt til at gøre 
menuen om muligt endnu bedre.  

Vi havde også hyret Boy Lorentzen, Skærbæk, 
til at komme og synge John Mogensen-sange, 
og fortælle vittigheder ind i mellem.  

Da "revyholdet" i januar besluttede, at de også 
ville arbejde med at blive klar til at spille revy, 
var rammerne for en god aften lagt. Og det var 
der da også rigtig mange på Rømø, der syntes: 

Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22 

Rømø Ungdoms- og 

Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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120 tilmeldte! Så mange har der vist aldrig væ-
ret til Rømø Awten før! 

Og det blev en fantastisk aften! Først med læk-
ker mad fra Havneby Kro, dernæst revy med 
mange sjove numre, dygtigt fremført af Bodil, 
Bettina, Ole og Peter, mens Preben og Kim spil-
lede til - og Leif passede lyden.  

Herefter underholdt Boy, også rigtig godt, og 
bagefter var der kaffe og et overdådigt kage-
bord: Tak til de mange frivillige bagere!  

Mange valgte herefter også at blive og hygge til 
et stykke ud på natten. 

Tak til alle, som hjalp med at gøre klar til festen, 
hjalp til undervejs og hjalp med at rydde op da-
gen efter.  

Tak til alle for en helt igennem hyggelig aften!  

Pers Awten 

Torsdag den 21. februar var det Pers Awten, en 
flere hundrede år gammel tradition i vadehavs-

området med (bl.a.) at vinke vinteren farvel med 
et bål.  

Det er en tradition, vi gerne vil holde i hævd på 
Rømø, men det forudsætter selvfølgelig, at der 
både er nogen til at arrangere det - og nogen til 
at møde op.  

Og arrangementet i år var nok noget at det bed-
ste i mange år: 

Hans Karl havde samlet en masse materiale til et 
flot bål, Rømø frivillige Brandværn stod for 
brandsikkerheden, Husholdningsforeningen 
havde en bod, hvor de solgte øl, vand, kaffe og 
the m.m.,  

Gastronomisk Klub stod for grillpølser, spejder-
ne tilbød dej og pinde til snobrød, og Rømøfor-
eningen havde sørget for diverse tilladelser og 
lidt PR. Så manglede der bare folk - og de kom: 
Godt og vel 80 deltog i arrangementet !  

Ca halvdelen fra Rømø, ca. en fjerdedel fra fast-
landet og ca en fjerdedel turister. Det var en rig-
tig hyggelig aften.  

Tak til alle, der gjorde det muligt. 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 
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Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Tak til alle sponsorer  

Rømøforeningen vil hermed takke alle vores 
sponsorer, som gør det muligt at fremstille og 
omdele Set & Sket på Rømø seks gange om 
året.  

Vi kan især glæde os over den store tilgang der 
er sket i perioden 2018-19, hvor bladet udkom-
mer seks gang årligt, hvor det tidligere kun ud-
kom fire gange. Vi vil hermed byde disse ”nye” 
sponsorer velkommen! 

2018: 

Dancenter A/S 

Danhostel Rømø 

Frifelt El A/S Skærbæk 

Hotel Kommandørgården 

Nationalmuseets Kommandørgård 

Isolde Schulz-Spitzbart – frisør Enjoy 

Restaurant ”Frankel 5” 

El-Huset Skærbæk ApS  

Rømø Manufaktur 

Rømø Tømrer og Snedker ApS 

Sct. Clemens Kirke 

2019: 

Rømø Tours 

Bådelauget RRB-88 

Klinik ”En oase til din hud” 

Novasol A/S Rømø 

Rømø Labyrintpark 

 

Indbetaling af sponsorater 

Rømøforeningen har besluttet at ”Set og Sket på 
Rømø” bladet april måned er det sidste i rækken 
for året 2018/19. Alle sponsorer vil derfor primo 
april modtage nyt sponsorbrev og girokort for 
perioden 2019/20. 

For at være sikker på at jeres rubrik kommer 
med i juni bladet, ser vi meget gerne, at betaling 
foretages inden den 30. april 2019. 

 

Indvielse af det nye Havneby 
Dige og den nye sti 

Onsdag den 17. april 2019 kl. 14.00 vil det nye 
Havneby Dige og den nye sti som nu forbinder 
Havneby og Sønderstrand/Havsand blive indviet 
bagved Vestergade 9. Borgmester Henrik Frand-
sen kommer og klipper snoren.Der vil være lidt 
godt til ganen i form af grillpølser samt vand og 
øl efter indvielsen. 

Magnus Skak Jensen 
Havneby & Kirkeby Digelaug 

 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Fotograf: Aase Duhn juni 2018 
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Ny formand i Rømøforeningen 

Rømøforeningens generalforsamling den  
6. februar, var velbesøgt med ca. 50 deltagere. 

Under punktet "valg" ønskede suppleant Paul 
Sönnichsen ikke at genopstille, og i stedet blev 
Bodil Thye valgt. Tak til Paul for indsatsen, og 
velkommen til Bodil. Øvrige valg var genvalg. 

Efter generalforsamlingen konstituerede besty-
relsen sig: Kim ønskede at blive afløst på for-
mandsposten, og Anne var villig til at overtage.  

Kim blev så ny næstformand, og Jan blev ny  
sekretær. Conny fortsætter som kasserer.  
Bestyrelsen ser herefter således ud: 

Formand: Anne Thomsen 
Næstformand: Kim Wittrup 
Kasserer: Conny Rotheisen 
Sekretær: Jan Gravesen 
Menigt bestyrelsesmedlem: Chieko Petersen-
Suppleanter: Tanja Rahbek og Bodil Thye.  

Suppleanterne deltager på lige fod i bestyrelses-
møderne. 

Referat af generalforsamlingen, inkl. formands-
beretning, kan ses på Rømøs og Rømøforenin-
gens hjemmeside: www.romo6792.dk under 
"foreninger".  

 

Rømøforeningens historie 

Det startede som "Ø-gruppen" i 2002.  

Formålet var at øge indbygger-tallet på Rømø 
samt at gøre Rømø til et endnu bedre sted at bo. 

Indtil januar 2004 havde "Ø-gruppen" bl.a. - i 
samarbejde med nogle af øens foreninger - af-
holdt 4 Rømø-awten'er og udgivet bladet "Rømø
-nyt" 5 gange (bladet skiftede i 2006 navn til 
"Set og Sket"). 

Den 23. januar 2004 blev "Ø-gruppen" så på en 
stiftende generalforsamling, med ca. 80 deltage-
re, til en forening: "Ø-foreningen".  

Formålet var stadig det samme, men man var 
enige om, at man stod stærkere - bl.a. overfor 
kommunen - hvis man var en forening. Mange 
forudså også, at Skærbæk Kommune snart ville 
blive sammenlagt med andre vesteregnskommu-
ner - og så var der endnu længere afstand til be-
slutningstagerne!  

Skærbæk Kommune havde også på det tids-
punkt kraftige overvejelser om at skære Rømø 
Skole ned til 0.-3. kl. eller helt at lukke den. (det 
første skete allerede følgende sommer).  

Den første bestyrelse var for øvrigt: Else Holm 
Hansen, Jonna Rasmussen, Elisabeth Klarlund, 
Kent Petersen, Henning Kristensen, Jan Ras-
mussen og Gunnar Møller. Sidstnævnte var for-
mand. 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Anne Thomsen, Rømøforeningens nye formand 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen Venner af  

Rømøs Natur 

v/Bente Bjerrum  

24 64 00 81 

Den 27. februar 2012 vil Ø-foreningen være 
sikker på, at den rent faktisk havde mandat til at 
udtale sig på rømmesernes vegne / at den var 
lokalråd for Rømø, og det krævede en vedtægts-
ændring på en generalforsamling.  

Ligeledes ønskede bestyrelsen også en ved-
tægtsændring, så alle fastboende på Rømø var 
fødte medlemmer - og dermed også havde stem-
meret og var valgbare på generalforsamlingen. 

Begge del blev vedtaget. Kommunen havde i 
øvrigt gennem flere år opfordret de små lokal-
samfund til at danne lokalråd, nu hvor mange 
små kommuner gennem ca. 5 år havde været 
slået sammen til Tønder Kommune.  

Så var der brug for lokalråd, som kunne oriente-
re kommunen om lokale forhold og ytre sig om 
lokale forhold. 

Samtidig skiftede "Ø-foreningen" også navn til 
"Rømøforeningen" ligesom for at fortælle, hvor 
vi kom fra. 

Kim Wittrup 

Hjælp til Rømø U.I.F. søges 

Vi skulle faktisk være 7 mand m/k  i bestyrel-
sen, men de seneste år har vi kun været 6.  

Og det har også nok kunnet gå, men på vores 
generalforsamling den 28. januar var der 3 på 
valg, og ingen ønskede genvalg.  

Heldigvis fik vi da valgt én ny ind: Gurli Holt, 
men vi er så 4, og det er for lidt.  

På generalforsamlingen fratrådte Susanne Ene-

mark, Astrid Lund Paulsen og Kent Petersen. 

En stor tak til dem alle for indsatsen, og ikke 
mindst til Kent, som ønskede at stoppe efter 30 
år i bestyrelsen - heraf de seneste 16 år som for-
mand - en helt enestående indsats! 

Den nuværende bestyrelse består så af Kjeld 
Bergholt, Alexandra Paprotny, Gurli Holt og 
Kim Wittrup.  

Kjeld og undertegnede er villige til at besætte 
posterne som hhv. kasserer og formand - men 
viger gerne, hvis andre har lyst! ;-)  

Og det er ikke fordi en plads i Rømø U.I.F.'s  
bestyrelse generelt er vildt arbejdskrævende:  

Året igennem har vi de senere år haft: 

Forårsafslutning for lederne i april-maj 

Arrangere Sankt Hans sammen med spejderne 

Møde ca. 1. september, hvor timer i gymnastik-
sal bliver fordelt 

Den 1. søndag i december: Juletræsfest om ef-
termiddagen og bankospil om aftenen. 

Desuden har vi hidtil været medarrangør af  
Rømø Awten. 

Herudover kommer 1-2 bestyrelsesmøder og en 
årlig generalforsamling - resten klarer vi på e-
mail. 

Desuden har vi jo i Rømø U.I.F. en del aktivite-
ter (og er åbne over for nye): badminton, bord-
tennis, volleyball, stavgang og ældregymnastik. 

 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Rømø Kunst- og 

kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

Desuden er ungdomsklub, havkajak og Rømø 
Musik underafdelinger af Rømø U.I.F., men alle 
ovennævnte aktiviteter er ikke nogle, der pålæg-
ger bestyrelsesmedlemmerne arbejde, men alt 
sammen ting, som viser, at Rømø U.I.F. absolut 
har sin eksistensberettigelse, og at det er vigtigt, 
at nogen vil sidde i bestyrelsen. 

Hvis man er villig til at yde en indsats i bestyrel-
sen eller bare at høre nærmere, så kontakt gerne 
undertegnede. Det gælder også, hvis man evt. 
"bare" vil være én,  som vil hjælpe til ved et 
konkret arrangement, eller være én, man kan 
prøve at ringe til, hvis man har brug for hjælp til 
en konkret opgave. På forhånd tak. 

Formand Kim Wittrup 
Tlf. 29468641, kimwittrup@hotmail.com  

 

Rømø Musik Festival  
lørdag d. 29. juni 2019 

Vi mangler hjælpere til at få vores 3. festival til 
at blive endnu bedre end de to foregående. 

Så har du lyst til at hjælpe før, efter eller under 
festivalen, hører vi meget gerne fra dig. 

Der er også stadig plads til et enkelt eller to 
bands, så hvis du kender nogle, der mangler en 
mulighed for at prøve deres musikalske færdig-
heder af overfor et levende publikum, er chan-
cen der den 29. juni. 

Sidst, men ikke mindst er, er der også plads til 
nogle sponsormidler, hvis der er nogle, der øn-
sker at støtte vores arrangement på den måde. 
Hvis der bliver tale om et overskud, går det  

ubeskåret til at etablere endnu en festival i 2020. 

Er du / I interesseret, kan yderligere oplysninger 
samt tilmelding ske ved henvendelse til:  
Bodil Thye på tlf. 42 31 20 74 eller Preben Thye 
på tlf. 50 45 74 77. 

 

Årskort til Rømø-Sild-linjen 

Hidtil har alle fastboende på Rømø kunnet få 
udstedt et gratis årskort til personbefordring på 
Rømø-Sild-færgen. Denne ordning har rederiet 
dog set sig nødsaget til at stoppe, da de er blevet 
beskattet af værdien af de gratis årskort. 

I stedet kan man til en pris af 150 kr. per person 
få udstedt et årskort. På billetkontoret skal man 
aflevere et foto samt vise legitimation for, at 
man bor på Rømø, f.eks. sygesikringsbevis.  

Så vil der blive lavet et årskort. Eventuelt nær-
mere info på rederiets tlf: 73755303. 

 

Lege- og labyrintparken fylder 10 år 

"Her i foråret er det 10 år siden at vi slog porte-

ne op til Rømø Lege- og Labyrint, så der er fak-

tisk her i 2019 tale om et jubilæumsår, som vi 

nok skal vide at markere på forskellig vis. Som 

sikkert alle læsere af bladet ved, ligger parken 

lige ved siden af Rømø Gl. Skole.  

Hver sæson besøges parken af ca. 7.000 gæster, 

og for langt, langt hovedparten af disse gælder, 

at de efter 2-3 timers aktivitet, hvor hele famili-

en er med, forlader parken glade og tilfredse.  

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Foreningen Hjem for Ældre 

v/Ingelise Buch  

74 75 50  44 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
Vestervej 9, 6792 Rømø 

 
E-mail: rlf-a@outlook.dk 

Hjemmeside: 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Facebook: Rømø Lokalhistorisk 
 Forening og arkiv 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Rømøforeningens bestyrelse:  

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  

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. 
 
Ønsker du at blive støttemedlem - og herun-
der at støtte udgivelsen af dette blad - se me-
re på side 2. 

De taler om roen i parken og de glædes over, at 

der her er aktiviteter for hele familien - her kan 

alle være med. 

Det første år havde vi åbent hver dag fra påske 

til efterårsferien, men ret hurtigt fandt vi ud af, 

at det ikke kan svare sig, der kommer ganske 

enkelt for få besøgende i ydermånederne. Men i 

stedet for kun at åbne i højsæsonen, fik vi den 

glimrende idé at lave det der hurtigt blev til 

“Aise-ordningen”. Mange af jer kender Aise. 

Hver dag uden for højsæsonen åbner og lukker 

Aise, og denne åbning uden bemanding funge-

rer til alles tilfredshed.  

Hvert år forsøger vi os med en nyhed, så de 

mange gæster som kommer år efter år oplever 

lidt nyt hvert år. Gennem alle årene  har mødt 

velvilje og hjælpsomhed fra jer rømsere og det 

vil vi gerne sige tak for." 

Med venlig hilsen 

Hans Pilegaard og Lars Thomsen 
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Havneby Kro   74 75 75 35 

Rømø Bageri   74 75 52 44 

Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

Dagli’ Brugsen    73 71 07 00 

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31 

Rømø Slagteren    29 90 75 16 

Rømø Auto Service 74 75 53 28  

    Enjoy Resorts Rømø   74 75 56 55 

Ny Form 74 75 54 82 

Feriecenter Rim Rømø 74 75 57 58 


