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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:  
Niels Hobolt, Lyngvejen 7, Tlf. 31218700, Mail: nielshobolt@hotmail.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  
foreningens 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….. 

….har vi afholdt vores årlige generalforsam-

ling. Vi vil gerne sige tak til de mange frem-

mødte og for en god aften. Der er blevet valgt 

tre nye medlemmer ind i bestyrelsen i år:  

Niels Hobolt, Christiane Terhart og Pau 

Schramm. Efterfølgende har bestyrelsen konsti-

tueret sig således: 

Formand:   Anne Thomsen 

Næstformand:  Kim Wittrup 

Kasserer:   Niels Hobolt 

Sekretær:   Tanja Rahbek 

Menigt medlem:  Chieko Petersen 

Suppleanter:  Christiane Terhart og 

   Pau Schramm 

Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde i 

den nye bestyrelse og takker for det gode sam-

arbejde med de afgåede bestyrelsesmedlemmer 

Conny Rotheisen, Jan Gravesen og Bodil Thye.  

Vi fremlagde på generalforsamlingen fra Rømø-

foreningens side et forslag om at skifte navn. 

Dette resulterede i, at et flertal af de fremmødte 

stemte for at navnet skulle være Rømø Lokal-

råd. Vi mener hermed, at det bliver mere synligt 

hvad og hvem vi er og hvad I kan bruge os til. 

Ønsket er sendt til godkendelse hos Tønder 

kommune og vi afventer svar sidst i marts/start 

april.  

Opråb: Set og Sket mangler støttemedlemmer! 

Vi har gennem de sidste år haft en ret stabil an-

del af støttemedlemmer på ca. 200 til vores lille 

men dog ikke ubetydelige blad.  

Dette antal er nu desværre på retur og det be-

kymrer os en del. Hvis vi skal blive ved med at 

kunne læse om hvad der sker på vores Ø her og 

nu, så har vi brug for at der er flere der melder 

sig under fanerne og bakker op. Et støttemed-

lemsskab koster 50 kr. for 1 person eller 100 kr. 

per husstand per år. Jeg håber stadig på at der 

kommer flere til i år så Set og Sket fortsat kan 

udkomme 6 gange årligt og informere Rømøs 

borgere og besøgende om stort som småt, om 

masser af spændende arrangementer, om hvad 

der sker i vores smukke Sct. Clemens kirke, om 

hvem der lige er flyttet til øen og meget meget 

mere! Så kom I kære medborgere og støt op om 

vores fællesskab   

Hvad Rømø Udviklingsplan angår  

Fortsætter det gode arbejde lige så stille. Vi har 

i februar haft endnu et møde i styregruppen. 

Noget af det første der vil blive synligt, er ar-

bejdet med stierne. Dog kommer vi til at vente 

lidt længere end ønsket på de kommende møder 

grundet Covid-19. Vi håber trods alt stadig at 

kunne indvie de første to nye stisløjfer inden 

sommeren. 

Med håbet om at vi kommer 

så skånsomt som muligt 

gennem den frygtelige og 

lammende pandemi der har 

ramt os i år, vil jeg ønske jer 

en rigtig glædelig påske.  

Husk det er de små ting i 

livet der tæller!  

Anne Thomsen 

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:  

Sonja & Bent Ove Hansen 
Stormstræde 32 
 
Jenny & Bjarke Stenrøjl Kristensen 
Strømmen 18, Kongsmark 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 

Vi er her for dig! 

 
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som 
hjælp i trængsler  (Salmernes Bog 46,2) 
 
Vi passer på hinanden ved at holde afstand. 
Men vi er her for dig. Har du brug for at tale 
med et andet menneske, en præst? Ring til 
præsten Gertrud, som tager imod henven-
delser fra alle på Rømø. 
 
Man skulle tro, at der blev stille, når Danmark 
lukker.  
 
Vi passer på hinanden ved at holde afstand ind-
til smittefaren igen er væk. Men vi har også 
brug for at tale med hinanden, både til trøst, be-
roligelse og omsorg.  
 
 

Er du bange eller vil du blot lige tale om store 
eller små ting, så ring!   

Træffetid: 9-12. Ringer du udenfor træffetid 
ringer jeg tilbage. Fredag er fridag. 
 
Vi står sammen, vi tænker på hinanden, og vi 
hjælper hinanden. 
 
Sognepræst Gertrud Yde Iversen: 74755294, 
Sct Clemens kirke, Rømø 
  

Coronakrisen 
I skrivende stund er rigtig mange ting aflyst 
til og med tirsdag den 13. april 2020.  
Tjek gerne selv op på, om det arrangement / 
den aktivitet, du gerne vil deltage i, bliver 
gennemført - både før og efter den 13. april 
2020. 
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Den værdifulde natur på Rømø 

Vi har på Rømø en værdifuld og helt særlig na-

tur, som vi skal passe på. Mod vest har vi på 

øen en meget dynamisk natur, som hele tiden 

udvikler sig. Beskyttelsen af denne værdifulde 

natur skal ses i lyset af, at vi igen i 2019 havde 

rekord mange besøgende. 

På Lakolk Strand og Sønderstrand sker der rig-

tig meget henover sommeren, som f.eks. ride-

stævne, dragefestival, motorfestival, petanque 

turnering, strandsejlads, kitebuggy kørsel og 

meget andet. 

Og der er et stigende ønske om at lave større 

arrangement på stranden, det er der i stort om-

fang plads til, men det er meget vigtigt, at der 

også er plads til naturen, det er tros alt det, de 

mange besøgende kommer for at nyde. 

Naturstyrelsen har diskuteret denne udfordring 

med brugerrådet og følgegruppen for udvik-

lingsplanen for Rømø, hvor rigtig mange inte-

ressenter og lokale er repræsenteret. 

Der er enighed om, at i og med der tillades fle-

re aktiviteter på især Lakolk Strand, skal der 

gøres mere for at passe på naturen mellem La-

kolk og Sønderstrand. Konkret udmøntes dette 

i, at det bilfrie område udvides  mod syd til et 

sted omkring Havsand Lå, hvor en ny øst-vest 

pælerække opsættes 

Området mellem de to strande har udviklet sig 

meget de seneste år, og er nu meget svært 

fremkommeligt, men har man vejret eller an-

den legitim kørende adgang, har man selvføl-

gelig stadig ret til at kører i dette område. Før 

har strandgæster på ATV’er og andre offroad 

køretøjer desværre kunne boltre sig i dette om-

råde til gælde for de meget få og til stor gene 

for de rigtig mange, dette vil være slut med ud-

videlsen af det bilfrie område. 

Det er planen, at pælerække opsættes i løbet af 

forsommeren.” 

Anders Hauge Rahbek, Skovfoged Vadehavet 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Tak for den store opbakning til  
afstemningsfesten 

Til stor glæde for alle var en del kvinder og en 
enkelt mand mødt op i Rømødragter, og de var 
sammen med de 5 fanebærere, med til at gøre 
begivenheden endnu smukkere. 

Mandag den 10. februar kunne vi på Rømø fej-
re 100-årsdagen for den folkeafstemning der 
blev holdt den 10. februar 1920 og hvor det 
sønderjyske område mellem den gamle grænse 
ved Kongeåen og den nuværende grænse stem-
te sig hjem til Danmark. På Rømø blev der af-
givet i alt 606 gyldige stemmer, hvoraf 514 var 
til fordel for Danmark og 92 til fordel for Tysk-
land. Der var altså 85% som stemte dansk på 
Rømø. 

Festlighederne indledtes med en festgudstjene-
ste i Sct. Clemens Kirke hvor sognepræst Ger-
trud Yde Iversen holdt prædiken med udgangs-
punkt i Salmernes Bog vers 126, 3 ’Herren har 
gjort store ting imod os, og vi blev glade’. Det 
er netop det vers som er indgraveret på en sølv-
plade på den mindefane som blev givet til kir-

ken af en del af de tilrejsende stemmeberettige-
de i 1920. Blandt bidragsyderne til fanen var 
Peter Mærsk Møller, der som 83-årig var rejst 
til Rømø for at stemme dansk. Peter Mærsk 
Møller var far til A. P. Møller som senere stifte-
de ’Rederiet A. P. Møller A/S’. 

Efter gudstjenesten inviterede arrangørerne Rø-
mø Lokalhistorisk Forening og Rømø Menig-
hedsråd alle tilmeldte til spisning på Havneby 
Kro, hvor formanden for Rømø Lokalhistorisk 
Forening, Sten Jensen, kunne byde alle 130 del-
tagere velkomne. Sten Jensen takkede for den 
store tilslutning der viste sig til arrangementet. 
Der var også en stor tak til dem som var mødt 
op i rømødragter og til de 5 fanebærere som var 
med i kirken. Sten Jensen takkede ligeledes for 
den økonomiske støtte som var givet af Den 
Nordslesvigske Kvindeforenings Fond og af 
Tønder Kommune. 

Helle på kroen havde frembragt en fantastisk 
middag med grønlangkål, kartofler og kød i 
lange baner. Alle blev vist mætte.  

Efter middagen fortalte Poul Marcus og viste 
mange billeder og illustrationer om ”Kongeåen 
og den gamle grænse”, om åens forløb, dens 
broer og hvilken betydning de har haft. Poul 
Marcus fortalte også om de forskellige grænse-
overgange, om grænsevagternes dagligdag, 
smuglerhistorier og sortbørshandler, som der 
har været temmelig mange af. 

Aftenen igennem blev der sunget sange som 
var digtet i 1920 specielt til afstemningen på 
Rømø. Festlighederne sluttede med kaffe og 
småkager. 

Rømø Lokalhistorisk Forening 

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 
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Genforeningen i Tønder Kommune  

I anledning af 100-året for 

afstemningen og Genfore-

ningen har de lokalhistori-

ske arkiver i Tønder Kom-

mune udgivet denne bog 

med mange historier og 

billeder fra afstemningen 

og genforeningen i 1920.  

Bogen sælges fra Rømø 

Lokalarkiv for 40 kr. 

 

Venner af Rømøs Natur samler affald 

I uge 17 har Danmarks Naturfredning lands-
dækkende affaldsindsamling. 

Venner af Rømøs Natur har valgt at støtte op 
om det ved at samle affald på Rømø  

FREDAG DEN 24.04.2020 , og håber der er 
mange, der har lyst til at hjælpe os. 

Vi mødes ved Tønnisgård kl 16.00, hvor Ven-
ner af Rømøs Natur serverer kaffe og kage. 

Derefter går vi ud i større eller mindre grupper 
og samler affald i en time eller halvanden. 

Tag gerne handsker og gribetang / hapser med. 
Tønnisgård sørger for sække. 

Venner af Rømøs Natur, Jonna Rasmussen 

Rømø Skovlegeplads  

afholder Ordinær Generalforsamling  
den 28. maj kl. 19.00 2020 

i Medborgerhuset ”Rømø Skole”  

Dagsorden efter vedtægterne. 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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AKTIVITETER I SCT. CLEMENS OG  
PRÆSTEGÅRDEN 

FRA SCT. CLEMENS PÅSKEPROGRAM 

Aftensgudstjeneste Skærtorsdag, liturgisk guds-
tjeneste Den Lange Fredag, Goldberg-variationer 
på Steinway-flygel i Rømø præstegård, påske-
højmesse med kor og trompet. Se mere på: 
www.sctclemensromo.dk 

 

FOR DE MORGENFRISKE  

26. april, søndag, kl. 9 

Sct. Clemens Kirke 

Gudstjeneste ved Ian Ørtenblad og med Tønder 
Gospelkor. Korleder Stig Möglich Rasmussen. 

 

DE NØGNE TRÆER 

Vi fejrer 4. maj med lys i vinduerne, aftensguds-
tjeneste i Sct. Clemens Kirke ved præst Steen -
Tygesen og film med tanke på fred også i vor tid. 

 

4. maj, mandag, kl. 19 

Præstegården 

Kaffe og kage, 25. kr. 

Alle er velkomne.  

 

Dansk film efter roman af 
Tage Skou-Hansen. Om 
unge mennesker i en sa-
botagegruppe i besættel-
sestidens Aarhus og et 
trekantsdrama blandt 
gruppens medlemmer. 

Den jurastuderende Hol-
ger er med i en mod-
standsgruppe og får et 
erotisk forhold til lede-
rens kone. 

MENIGHEDSRÅDS-VALG 2020 

ORIENTERINGSMØDE 

12. maj, tirsdag, kl. 19 

Præstegården 

Alle er velkomne 

 

Har du tænkt på, at hvis der ikke er et menig-
hedsråd er der heller ingen kirkeliv på Rømø? 

Derfor mød op og få indflydelse. Du kan være 
med til at bestemme, hvad din kirke kan. Du kan 
få ansvar, være med i et nærværende og me-
ningsfyldt lokalt arbejde, der kan skabe de bedste 
rammer for vores kirke. 

Orienteringsmødet er til for at skabe overblik 
over, hvem der er interesseret i at stille op eller 
genopstille. Vi ved allerede nu, at Kirsten Rasmus-
sen (kirkeværge), Birte Bach (næstformand) og 
Flemming Thrane (kasserer) ikke genopstiller. 

Der er brug for dig!      

Rømø Menighedsråd 

 

SOGNETUR 2020 – 16. AUGUST 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Turen går i år 
til Den danske og tyske menighed i List på SILD. 
Nærmere om tilmelding i maj. 

 

  

 

  

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2020 

 

Coronakrisen 
Der er rigtig mange aktiviteter, som bliver aflyst pga. coronakrisen. 

Tjek gerne selv op på, om det arrangement / den aktivitet, du gerne vil deltage i, bliver gennem-
ført. Følg også med i statens retningslinjer her: http://coronasmitte.dk/ 

 

Marts 2020 

Tirsdag 24.03 AFLYST Højskolesangaften v/Rømø Menighedsråd  
kl. 19.00  Rømø Præstegård   

Torsdag 26.03 AFLYST Afslutning for vinteraktiviter v/RHF 
kl. 15.00   & kl. 19.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Fredag 27.03 AFLYST Generalforsamling v/Rømø Lokalhistorisk Forening  
kl. 19.30   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

April 2020 

Onsdag 01.04 AFLYST  Tur til Tirpitz m/Rømø Husholdningsforening 
kl. 08.15  med busafgang  ved Statoil   

Torsdag 09.04 - Søndag 12.04 AFLYST  Rømøspejlinger  

Lørdag 11.04 Koncert— Danske Revyviser gennem de sidste 100 år 

Søndag 12.04 Fåre-/lammedag og loppemarked hos Villy Jørgensen 
Kl. 11.00-16.00 Vestervej 21, Toftum  

Torsdag 23.04 Hyggefodbold for 20-80 årige 
Kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Fredag 24.04 Affaldsindsamling m/Venner af Rømøs Natur 
Kl. 16.00  Naturcenter Tønnisgaard 

Søndag 26.04 Gudsteneste med Tønder Gospelkor 
Kl. 09.00  Sct. Clemens Kirke 

Søndag 26.04 Gåtur ved Vadehavet og frokost ved Naturcenter Tønnisgård 
Kl. 11.00-16.00 Stormflodssøjlen på havnen og grillhytten ved naturcenteret 

Søndag 26.04 Rømø Lokalhistorisk Forenings 25. års jubilæumsreception 
Kl. 14.00-17.00 Vestervej 9A, Toftum 

Torsdag 30.04 Gangmotion  
Kl. 14.00  P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej   

Torsdag 30.04 Hyggefodbold for 20-80 årige 
Kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 30.04 Cykeltur 
Kl. 18.30  P-pladsen ved skovlegepladsen   

Maj 2020 

Hver torsdag  Gangmotion  
Kl. 14.00  P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej   
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 Aktivitetskalender 
2019 

Hver torsdag  Hyggefodbold for 20-80 årige 
Kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag  Cykeltur 
Kl. 18.30  P-pladsen ved skovlegepladsen   

Mandag 04.05 Aftengudstjeneste og filmaften 
Kl. 19.00  Sct. Clements Kirke og Præstegården  

Tirsdag 12.05 Orienteringsmøde Menighedsrådsvalg  
Kl. 19.00  Præstegården  

Torsdag 28.05 Generalforsamling v/Rømø Skovlegeplads  
kl. 19.00   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Juni 2020 

Hver torsdag  Gangmotion  
Kl. 14.00  P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej   

Hver torsdag  Hyggefodbold for 20-80 årige 

Kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag  Cykeltur 
Kl. 18.30  P-pladsen ved skovlegepladsen   

Fredag 19.06 - søndag 21.06 Rømø Beach Jump på Lakolk Strand 

Lørdag 27.06  Rømø Musikfestival  

August 2020 

Lørdag 22.08 Rømø Motorfestival 

September 2020 

Lør-søn 5.-6.9 Dragefestival 

Lørdag 12.09 Livlig Lørdag  
kl. 10.00-17.00 Det grønne område ved Medborgerhuset Rømø Skole 

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 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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Hyggefodbold       

for voksne, 20 - 80 år       

Vi har i Rømø U.I.F. fornemmelsen af, at mange 
- også dem, der er kommet lidt op i årene - har 
lyst til at mødes en gang om ugen og spille lidt 
hyggefodbold. Det er god og fornøjelig motion. 

Fodtøj: Sportssko - ikke fodboldstøvler. 

Derfor prøver vi at starte det op på boldbanen 
ved "Rømø Skole", 1. gang 

torsdag d. 23. april kl. 17 - 18 

(og herefter forhåbentlig hver torsdag, hvis der 
er opbakning). 

Leder: Carsten Holt (Tlf. 61626890)                                                                               

Hilsen Rømø U.I.F. 

Nyt fitnesscenter på Rømø 

Lørdag den 1. marts åbnede Rømø Fitness på 
Havnebyvej 71 i Kongsmark. Der er åbent hver 
dag fra kl. 6-23, alle årets 365 dage.  
Se mere på www.romofitness.dk 
Velkommen. Og held og lykke med den nye  
forretning. 

Fåre-/ lammedag hos Villy Jørgensen 

Søndag den 12. april (påskesøndag) kl. 11-16 er 
der igen mulighed for at komme op og se små 
lam hos Villy Jørgensen, Vestervej 21, Toftum. 

Samtidig holder han også loppemarked. 

 

Rømø Musikfestival 

Den sidste lørdag i juni, 
lørdag den 27. juni, hol-
der vi for 4. år i træk 
Rømø Musikfestival. 
Det foregår i skolegår-
den på "Rømø Skole" 
kl. 13 - ca. 21. Koncep-
tet er fortsat, at de op-
trædende spiller gratis, og der er fri entré. 

I år, hvor vi selvfølgelig også skal have vores nye 
foreningstelt indviet, spiller grupperne i følgende 
rækkefølge: 

Leif Band (Rømø), 1. afdeling 

Tømmermænd (Tønder)                 

Karma Karakta (Flensborg) 

Rockabilly Ramblers (Holland) 

Leif Band (Rømø), 2. afdeling 

The Marskmen (Skærbæk og omegn) 

José (Skærbæk) 

Southern Sound (Tønder) 

Vi har været så heldige, at der faktisk år for år er 
kommet flere og flere tilhørere, og derfor er det 
også en større og større opgave for "Rømø Musik" 
at arrangere. Rømø Musik er en underafdeling af 
Rømø U.I.F. og er stort set lig med de 5 medlem-
mer i Leif Band, så: 

Hvis du har lyst til at hjælpe - enten med opstil-
ling, under festivallen eller med nedtagning, så 
henvend dig til Bodil Thye, tlf. 42312074, Mail: 
Bodilthye@gmail.com  På forhånd tak. 

Vi har også planer om lidt musik og hygge aftenen 
inden, fredag. Men mere om det hele i næste Set 
og Sket. Man kan også følge med på facebook: 
"Rømø Musikfestival" 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Rømø Husholdningsforening 

Der var 27 deltagere til RHF’s generalforsam-

ling den 27. februar. 

Efter generalforsamlingen 

var der foredrag ved Alex 

Thomsen, som fortalte om, 

hvordan hans far endte i rus-

sisk fangenskab, hvor han 

mødte sin kommende kone. 

Han blev selv født i russisk 

fangenskab. 

Tak for en barsk og gribende beretning. 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Sonja Hansen, Næstformand: Marina 

Krog, Kasserer: Chieko Peteresen, Bestyrelses-

medlemmer: Lilly Hansen, Jane Jessen, Mie 

Kristensen, Aase Duhn, Suppleant: Anne-Marie 

Knudsen. Sekretær og suppleant: Connie Ras-

mussen. 

Aase Duhn 

 

Pers Awten 

Fredag den 21. februar blev der igen i år holdt 
Pers Awten ved dæmningen.  

Vejret var bestemt ikke med arrangørerne: Der 
var kraftig blæst, og det (små)regnede, men alli-
gevel var der mødt 60-80 mennesker op.  

Der har de seneste år været støt stigende delta-
gertal, så det er ved igen at blive en tradition, 
som mange deltager i. Og det er faktisk hygge-
ligt at stå ved bålet, bare man er klædt på efter 
vejret. 

Tak til de mange, der mødte frem og til alle, der 
har hjulpet til: 

* Claus Cornelsen for at lægge område til 

* Morten Sextus og Kajtæk for at levere hhv. 
grene og strå til bålet 

* Rømø Frivillige Brandværn v/Jakob W. Ras-
mussen for brandsikkerhed 

* Rømø Husholdningsforening for salg af øl, 
vand og diverse varme drikke 

* Rømø Gastronomisk Klub, hvor Günther og 
Jacques kæmpede en brav kamp for at grille 
pølser - og det lykkedes 

* Spejderne for at tilbyde snobrødsbagning 

* Novasol for at lægge parkeringsplads til 

* Rømøforeningen for at søge tilladelser, PR og  
være tovholder m.m. 

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 

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

Som vi skrev om i seneste Set og Sket, så har vi 
i Rømøforeningen endelig fået penge nok fra 
fonde til at kunne købe et virkelig godt for-
eningstelt og en trailer til at opbevare og trans-
portere det på. Begge dele er nu købt. 

Teltet består af moduler, der er 10 m brede og  
3 meter lange. Vi har købt 6 moduler. Man skal 
mindst sætte 2 moduler sammen, men det vil så 
sige, at vi kan lave telt på 60, 90, 120, 150 og 
180 m2. Teltet kan lejes af alle foreninger på 
Rømø ved kontakt til "Teltgruppen", som i star-
ten er lig med os i Leif Band, men senere er det 
meningen, at den skal bestå af repræsentanter 
fra foreninger, der mest bruger teltet. 

Pris: 300 kr per sektion, dog min. 1000 kr. , og 
man skal selv stille med 2-3 personer til hjælp 
med opstilling og nedtagning. 

Hilsen "Teltgruppen" 

 

Tak til de 3 afgåede bestyrelsesmedlemmer 

I forbindelse med generalforsamlingen i Rømø-
foreningen den 3. februar valgte 3 at forlade be-
styrelsen: 

Conny Rotheisen overtog allerede i maj 2012 
posten som redaktør af Set og Sket, men blev 
først valgt ind i bestyrelsen i februar 2013.  
Lige indtil januar 2017 bestred hun posten som 
redaktør - altid meget omhyggelig med at sætte 
artiklerne pænt op. Og skrev da også selv en del 
artikler. Omhyggelighed prægede også hendes 
arbejde som kasserer: Conny var i alle årene 
kasserer for Rømøforeningen. Conny skal have 
en KÆMPE tak for den store indsats og mange 

arbejdstimer, hun har lagt i arbejdet for Rømø-
foreningen. 

Jan Gravesen blev indvalgt i bestyrelsen i 2010 
og var gennem de fleste af årene næstformand. 
Som medlem af sejlklubben færdedes han me-
get på havnen, og vi har i bestyrelsen fået en del 
info om, hvad der rørte sig her. Jan har også i 
mange år været foreningens - og Rømøs - re-
præsentant i Nationalpark Vadehavets 
"Nationalparkråd", og han sidder valgperioden 
ud. Tak til Jan for indsatsen. 

Bodil Thye var kun med i et år: Hun har des-
værre - ikke mindst arbejdsmæssigt - mange 
ting at se til. Tak for engagement - og et friskt 
pust. 

 

 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 
Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

FROKOSTINVITATION  

BEMÆRK NY DATO 

Naturcenter Tønnisgård vil gerne invi-

tere fastboende på Rømø på en lille 

gåtur ved Vadehavet med efterfølgen-

de søndagsfrokost den 26. april 2020  

kl. 11.00 - 16.00. 

Frands fra Naturcenter Tønnisgård og 

Ditte fra Nationalpark Vadehavet vil 

fortælle om, hvad de arbejder med og 

fortælle om Vadehavet, Nationalpar-

ken og Verdensarv. 

Frokostmenuen står på hotdogs med 

lammepølse, garneret med bl.a. syltet 

tang og mayonnaise rørt med vade-

havsurter. Lammekødet, tang og urter 

er fra Rømø. Gastronomisk forening 

hjælper med tilberedningen.  

Vi starter med gåturen fra Stormflods-

søjlen på havnen i Havneby. Froko-

sten foregår i grillhytten ved Natur-

center Tønnisgård.  

Tilmelding senest 17. april på  

tlf. 74755257 eller e-mail  

hannetonnisgaard@gmail.com.  

 

 

 

 

Dejlig Ø-fest 

Den årlige tradition tro var der igen inviteret til 
”Ø-fest”, hvor der ventede en med foreningsflag 
og lysslanger festlig pyntet gymnastiksal på de 
115 tilmeldte rømser. Sonja Hansen hilste vel-
kommen og fortalte om aftenens program samt 
de lidt mere lavpraktiske detaljer.  

”Det haver så nyligen regnet” er titlen på den 
sang, der ikke kun er i tråd med festlighederne 
omkring genforeningen i år, men helt sikkert  
også passer til vores aktuelle vejrsituation.  
Kim Wittrup fandt melodien frem på sin guitar, 
og vi sang alle fem vers.  

Røgeriet ”Holm’s” stod for maden denne gang, 
og det var restaurantens kok Max Manø, som 
også skar kødet ud og serverede lækker rosa 
stegt oksefilet, gyros marineret nakkekam, flø-
dekartofler, små ovnstegte rosmarinkartofler, en 
dejlig sovs og en salatbar. Tak for dejlig mad, 
siger vi! 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Under middagen var der naturligvis en livlig 
snakken til højre og venstre, børnene fik lov til 
at leje når de ikke gad sidde stille længere, og 
der blev skålet i dejlig rød- og hvidvin, øl og 
vand. Snakken fortsatte mens maden blev ryd-
det til side, og der blev gjort klar til aftenens 
første indslag. 

Det var Grethe Lund, der læste 2 kapitler op af 
den kendte franske børnebog ”Den lille Prins”, 
som i den franske original blev skrevet af Antoi-
ne De Saint-Exupéry, men sidenhen er udkom-
met på mange forskellige sprog, og ikke mindst 
på ”synnejysk”.  

Bogen er oversat af Ann Posselt, tidligere besty-
relsesmedlem fra Synnejysk Forening. Tak Gre-
the! 

Derefter kom vi med Jan Peter Hansen over i en 
anden genre. Han fortalte nogle sjove vittighe-
der, som helt bestemt bidrog til den afslappede 
stemning i salen. 

Og så kom der kage i fokus! Og sikke nogen ka-
ger! 8 af øens kvinder havde kastet sig ud i en 
bagedyst om at fremstille øens bedste kage. Alle 
8 kager kom på bordet, og smagsdommerpane-

let, der bestod af de professionelle med forstand 
på god kage, Bernd Hougaard, Bent Maas og 
Kjeld Hansen var længe om at træffe en kvalifi-
ceret afgørelse om hvilken kage mon kunne kå-
res til den bedste. Det må have været SÅ svært 
at være de 3, og at skulle smage på alle 8 kager 
og bestemme sig for én af dem som vinderen. 
Men vinderen blev fundet, og det var Rikke 
Hoboldt fra Rømø Vandrehjem, der løb med 
medaljen. Tillykke Rikke!  

Men kort efter blev alle sluppet løs på kagerne, 
og … haps haps haps … var de spist. Det bedste 
tegn på at alle kagerne lå i den absolutte top-
klasse! Tak for lækker mums, piger! 

Som så mange gange før blev der til sidst budt 
på en tipskupon med alle mulige og umulige 
spørgsmål. For at øge antallet af hel- og halv-
garderinger havde man fundet på ganske finurli-
ge spørgsmål om bl. a. slagterens skostørrelse, 
antal af pigge på et pindsvin, gæt størrelsen på 
gymnastiksalen, beregn tiden på 8 is-spisende 
børn m.m. Her var det Jonna Rasmussen der 
havde det lyseste hovedet, og hun løb derfor 
med den skønne gavekurv for førstepladsen.  
Tillykke Jonna! 

Så var det ved den tid hvor børnene blev træt, 
det blev andre også, og der blev sagt farvel og 
tak for denne gang, og god nat. Og så var der 
også dem der holdt lidt længere ud … 

Tak til alle dem, der bidrog med en eller anden 
form for indsats – stort som småt - for at aftenen 
blev så vellykket, og at gymnastiksalen næste 
dag heldigvis lignede sig selv igen. 

Tak for en hyggelig aften – igen, igen -  i hygge-
lig selskab, og vi ses jo derude! 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 ”Venner af Rømøs Natur”  

Foreningen ”Venner af Rømøs Natur” har lige 
haft generalforsamling. Der mødte ikke specielt 
mange op, og vi talt om, om vi er for usynlige. 

Vi har ikke en hjemmeside og vi er ikke på Fa-
cebook. Vi har kun den lille annonce i ”Set og 
sket” 

I 1979 dannede Rosa Schmidt sammen med an-
dre naturinteresserede foreningen. Dengang, 
som nu, er der brug for at nogen står vagt om 
vores natur. I dag er Naturcenter Tønnisgård der 
til at fortælle om alt det spændende, der findes i 
naturen. 

Venner af Rømøs Natur er så blevet den for-
ening, der mere overordnet kæmper for at beva-
re den natur, vi har tilbage. Vi har f eks prote-
steret mod de nye sommerhusområder. 

Vi har nogle få arrangementer i løbet af året, 
som regel altid en dag med affaldsindsamling. 
Og så er der jo bænkene. Gennem årene har for-
eningen fået lov til at sætte over 20 bænke op 
rundt om på øen. De er populære, og vi forsøger 
at vedligeholde dem, så godt, vi kan. 

Multirast hører også under Venner af Rømøs 
Natur - endnu. Det er det lille hus, der står ved 
parkeringspladsen nær Rømø Lystfiskersø på 
den nordlige del af øen. Der er toiletter og over-
dækkede borde-bænke, hvor man kan nyde sin 
mad. Det er en meget udgiftstung opgave i disse 
år, så en god løsning søges. 

Foreningens bestyrelse bestod for et par år siden 
af kun to medlemmer. Nu er vi fem: 
Conny Rotheisen, Bente Bjerrum, Bent Hansen, 

LiseLotte Lakolk, Jonna Rasmussen. 

Vi vil gerne være mere synlige, men vi har brug 
for lidt opbakning. Kom gerne med idéer eller 
kommentarer til os. Ønsker du at blive medlem, 
koster det 30,- kr. pr. person om året. 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22 

Livlig Lørdag 

Rømø U.I.F. har planer om at arrangere en lør-
dag med en masse sjove udendørs aktiviteter for 
hele familien. Vi har tænkt, at det skulle foregå 
lørdag den 12. september 2020 ca. kl. 10-17 på 
det grønne område bag "Rømø Skole".  

Vi har ikke planlagt det endnu, men kunne fore-
stille os aktiviteter som: 

Rundbold 

Gymnastik/fitness                                                 

Støvlekast 

Hundeagility 

Cykelringridning 

Sækkevæddeløb 

Skattejagt  

Og meget andet 

Mere i kommende Set og Sket'er, men sæt alle-
rede nu x i kalenderen. 

Hilsen Rømø U.I.F.  

 

Digeposten 

De seneste ca. 2 år har vi på Rømø - modsat  
alle andre steder i kommunen - ikke fået hus-
standsomdelt Digeposten. Det syntes vi i  
Rømøforeningen var helt urimeligt - ikke så 
meget pga. diverse annoncer og små redaktio-
nelle artikler - jo, de er også vigtige, men fordi 
Tønder Kommune og Tønder Forsyning bringer 
vigtige oplysninger til borgerne. 

Digeposten er nu en måneds tid blevet omdelt-
onsdag eller torsdag til alle fastboende (og lig-
ger fortsat hos diverse erhvervsdrivende).  

Hvis man ikke modtager Digeposten, kan man 
henvende sig til FK Distribution, tlf. 70104000. 

 

Leje et hus? 

Rigtig mange rømmeser er ærgerlige over, når 
et helårshus går over til at blive brugt som som-
merhus, ikke mindst i bymæssig bebyggelse.  

For ca. 1 år siden købte et tysk ægtepar, Gabri-
ele og Udo Bernhard, husene Sildestræde 25 og 
27. De flyttede selv ind i nr. 25, og nr. 27 blev 
udlejet som sommerhus, sådan som det var ble-
vet de seneste mindst 25 år - så sådan set bare 
status quo.  

Da Sonja Hansen og jeg, Kim Wittrup, som 
begge bor nærmest nabo, fik nys om, at Gabri-
ele og Udo ville flytte ud af nr. 25, tænkte vi, at 
vi ville prøve at snakke med dem, så dette ikke 
blev til et nyt sommerhus. Som sagt, så gjort: 
Desværre havde de lige dagen inden underskre-
vet lejeaftale med et sommerhusudlejningsburo 
for det næste år.  

Men de var absolut forstående og sagde, at de 
da var villige til at udleje helårs til stabile leje-
re. Husleje ca. 6.500 kr. pr. md. I givet fald 
skulle de så opsige aftalen med buroet  til no-
vember. Så hvis nogen er interesseret, så hen-
vend jer til Gabriele og Udo Bernhard, Klitve-
jen 21, email: ub@bus-sitech.de 

 

Rømø Ungdoms- og 

Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@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: Niels Hobolt 
Lyngvejen 7 
Tlf. 31218700 
Mail: nielshobolt@hotmail.com  

Sekretær: Tanja Rahbek  
Langdalsvej 13, Mølby 
Tlf. 30 13 33 81  
Mail: tonnisgard@gmail.com  

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

Suppleant: Christiane Terhart 
Sælstræde 3 
Tlf.: 31448862 
Mail: c.terhart@gmail.com 

Suppleant: Pau Schramm 
Vestervej 35 
Tlf. 53575165 
Mail: Pau@romoservice.dk 
 
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer  
til vores arbejde. 
 
Ønsker du at blive støttemedlem - og her-
under at støtte udgivelsen af dette blad -  
se mere på side 4. 

 

Rømø Kunst- og 

kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen Venner af  

Rømøs Natur 

v/Bente Bjerrum  

24 64 00 81 
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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 

Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98 

Rømø Lege– & Labyrintpark, tlf. 20461461 Digebageren i Havneby, Tlf. 23 93 20 31 


