SET OG SKET
PÅ RØMØ

Nyheder * Aktivitetskalender * Foreninger
Samfund * Indsigt * Temaer * Lokalstof * Omegn
Juni udgaven - 03
Årgang 17 - Juni 2018

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

Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000,00 pr. år.
og frivillige foreninger for kr. 500,00 pr. år.
I prisen er inkluderet et billede/logo med telefonnummer
samt en omtale i bladet og på www.rømø6792.dk / www.romo6792.dk
STØT SET & SKET’s SPONSORER, DE STØTTER OS…

Radio Graff 20 23 07 84

Rømø Cykler 88 93 50 40

Rømø Supermarked 74 75 53 02

Rømø Havn 74 75 52 45

By Vicky - Women of all ages 88 93 51 52

A/S Poseidon Rejer 74 75 52 00

Kutteren HV 35 ”Cicilie”
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Country Cafe Rømø 20 10 57 77

Kontakt os…

Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com

Siden sidst...
Bus fra Skærbæk til Rømø
Som vi skrev i februar bladet, arbejder vi på at få
en bus fra Skærbæk til Rømø ved 18 tiden tilbage.
Hvis den skal genindføres, vil der dog typisk være
en anden afgang, der skal ophøre, og da vil der jo
blive set på passagertallet: Men der er p.t. et teknisk problem med "Rejsekortet", som gør at man
ikke den vej kan opgøre passagertallet - og følgelig
heller ikke beslutte, hvilken afgang der så i givet
skal sløjfes. Æv! Jeg tænker nu nok, at man kan få
en god fornemmelse af tallet ved at spørge chaufførerne.
Ingen husstandsomdeling af ugeaviser på Rømø
Vi har snakket med kommunen, og de kan godt se
problemet i, at vi på Rømø f.eks. ikke får "Digeposten", hvor kommunen bringer diverse oplysninger til borgerne. Disse oplysninger får vi så ikke på
Rømø, med mindre man går ind på kommunens
hjemmeside, www.toender.dk eller selv henter én
hos én af de handlende. Folk på ugeaviserne siger
typisk, at det er svært at skaffe bude. Men vi presser fortsat på.
Renovering af Skolegården
Skolegården kunne godt trænge til en kraftig renovering og udsmykning. Vi er 3 personer, der arbejder med det. 10 blomsterkasser er nu placeret i skolegården, og de bliver endnu flottere, når de bliver
malet sorte til september. Rømø Børnecenter har
været så søde at love at vande dem. Tak! Men i
weekender og ferier har vi brug for et par friske
folk, der kunne vande om nødvendigt. Bare meld
jer hos mig, tak! Desuden er Tanja Rahbek ved at
udarbejde et forslag til en mere spændende
indretning af skolegården. Herefter skal vi til at
søge fonde. Kommunen har lovet at betale og stå
for asfaltering.

Tønder Kommune har jo haft planer om en
heliport ved Rimmevej, men efter heftige protester
har man så nu tænkt, at den skulle være på den nye
mole. Som vi skrev om i februar bladet, var der 2
mulige flyveruter under overvejelse: En syd om
Rømø, samt én tværs ind over Rømø ved
Borrebjerg. Den sidstnævnte er nu droppet, og
kommunen vil nu snart spørge borgerne om, hvad
de synes om heliport på havnen og flyverute syd
om Rømø (det er i skrivende stund endnu ikke
meldt ud, hvornår høringsfase starter og slutter,
men det må vel snart blive). Efter ca. 1 måneds
høringsperiode vil politikerne så tage stilling til, om
der skal udarbejdes lokalplansforslag m.m..
En Natura 2000-konsekvens-vurdering af heliporten og den påtænkte flyverute kan f.eks. ses, hvis
man på kommunens hjemmeside går ind på
kommunalbestyrelsesmødet den 26. april, punkt 21.
Vi synes i Rømøforeningens bestyrelse, at en flyverute lige syd om Rømø er bedre end én henover,
men vi er fortsat skeptiske overfor, om en heliport samlet set - er en god ting for Rømø: F.eks. er der i
Natura 2000-konsekvens-vurderingen jo kun vurderet støjpåvirkning for forskellige fuglearter og sæler
- ikke for mennesker. Det er derfor svært at vide,
hvor meget turister - og fastboende - vil blive påvirket, hvilket også igen afhænger af antal flyvninger, helikoptertype, flyvehøjde, vindretning m.m.
Seneste: På mødet i Teknik og Miljøudvalget den
15. maj blev det besluttet, at der indkaldes til
borgermøde om sagen mandag den 11. juni kl.
19.00 på Enjoy Resorts.

Næste blad forventes at udkomme én af de sidste
dage i juli.
Alle ønskes en rigtig god sommer!
Kim Wittrup
Rømøforeningen

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:
Helga og Niels Schädler
Sønder Frankel 24, Havneby, 6792 Rømø
Marianne Thielgaard og Peter Nissen
Havnebyvej 211, Mølby, 6792 Rømø
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Naturklumme af Naturcenter Tønnisgaard

Især til nuværende og kommende annoncesponsorer:

Af Frands Soberra, frandstonnisgaard@gmail.com

Natur-detektiv klub

Bestyrelsen har for ca. 1 måned siden været ude
med breve til nuværende annoncesponsorer og til
Vidste I at Rømø er
en del andre firmaer, (som vi håber, måske vil
hjemsted for alle muvære det) fordi der nu starter et nyt annoncesponlige tophemmelige dyr
sorår. Alle firmaer og foreninger på Rømø kan i
med seje superkræfter?
princippet være annoncesponsor; det gælder også
Faktisk er her så specifirmaer, der har hovedafdeling på fastlandet, men
elt, at man har lavet en
har en form for filial, lager el. lign. på Rømø:
hemmelig klub her på
Derfor har Frifelt El og El-huset Skærbæk også
øen, den hedder
fået tilbuddet, og har valgt at blive annoncesponNatur-detektiv klub,
sor. Siden sidst har vi også fået en 2 nye annoncedet er en klub hvor
sponsorer: Dancenter Rømø og Rømø Tømrer
man mødes af og til og
prøver at finde de hemmelige dyr og afkode deres Snedker ApS Velkommen og tak til alle fire!
Der er nogle foreninger og firmaer, der i øjeblikket
superkræfter.
er annoncesponsor, men i skrivende stund (10.
Der er faktisk lige nu nye rygter om et hemmeligt maj) ikke har betalt for det næste år. De er alligedyr på øen! Et underligt krebsdyr med 14 ben.
vel med i dette blad, og vi håber da, at I fortsat har
Man siger at de vandrer rundt på øen og spiser af lyst til at være annoncesponsor - dette er et meget
de gamle træer og blade, de ses mest om natten
væsentligt bidrag til vores økonomi ! Hvis der
eller i skumle huler og sprækker.
skulle være nogen, der gerne vil være annonceFolk der har set dem beskriver dem som stærke,
sponsor, fortsætte eller ny, men som ikke har fået
godt pansrede dyr. Nogle af dem skynder sig væk, et sponsorbrev, så sig endelig hurtigt til hos et af
mens andre ruller sig sammen som en bold og
bestyrelsesmedlemmerne!
beskytter sig. De har lange følehorn, og en meget I henhold til vores annoncesponsorpolitik må vi
god lugtesans, de kan lugte hinanden og lever tit i desværre sige farvel til Andelskassen (som jo
store flokke. Når det hemmelige dyr skal have
gennem længere tid hverken har været
unger, gemmer hunnen æggene i en pose i maven, hjemmehørende eller haft filial eller lignende på
indtil de klækker og ungerne er store nok til selv at Rømø), men stor tak for støtte gennem mange år!
kravle ud gennem en sprække i maven.
Rømøforeningen
Det mærkeligste er nok at de har gæller.
Hvis i har en ide om hvilket dyr det er, eller har
lyst til at se det, kan i komme til natur-detektiv
klub på skovlegepladsen.

Støt Rømø Frivillige Brandværn - køb Rømø
postkort

Datoerne er:

Hos Knud og Else på tankstationen Bonus,
Vesterhavsvej 15, 6792 Rømø, kan man købe postkort i forskellige størrelser med tegnede Rømømotiver, f.eks. kirken, brandstationen og
Museet Kommandørgården.

den 31. maj kl. 10.00
den 29. juni kl. 13.00
den 24. juli kl. 10.00
den 31. juli kl. 10.00

Pengene ved salget går ubeskåret til
Rømø Frivillige Brandværn.

Det bliver vildt!
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Kontakt os…

Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com

Rømø Musikfestival

Sidste år prøvede vi jo for første gang at
afholde Rømø Musikfestival. Og man må
nok sige, at det blev en succes.
Også takket være det gode vejr, gode
grupper og et dejligt publikum.
Det er meningen, at Rømø Musikfestival
skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, den sidste lørdag i juni, så i år
bliver det lørdag den 30. juni, og i år
regner vi med at holde det i skolegården
på"Rømø Skole" ellers bare gå efter lyden ;)

Tirsdag den 5. juni kl. 15.30

Vi tænker også at holde fast i konceptet,
at grupperne spiller gratis, og at der er
gratis entré, men vi håber så at tjene
lidt ved salg af øl, vand, vin og pølser,
for der er udgifter - specielt til telt leje.

Hvor sygehuspræst og forfatter Preben Kok

N.B. Der kan betales med kontanter og
mobile pay.

Grundlovsmøde i Rømø Præstegårdshave

holder grundlovstale.

Program

Tønder Brassband medvirker.

Kl. 14.00 Stjernetrioen

Man bedes venligst selv medbringe kaffekurv.

Kl. 15.30 Leif Band

Kl. 17.00 Afternoon Brunch
(der spiller pop-jazz)

”Cash i kirken” er navnet på en Johnny
Cash Koncert
finder sted i Rømø Kirke
tirsdag den 7. august kl. 20.00.

Kl. 18.30 - ca. 20.00 Bon Fire
(der spiller AC/DC musik, mest
fra den tidlige periode)

Nærmere omtale i ”Set og Sket”
i august måned.

På gensyn / genhør!
Hilsen Rømø Musik

Rømø Menighedsråd.
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Gangsti på Havneby Dige

golfbanen, blandt fuglelivet og får. Se på livet til
vands til land og i luften.
For ikke mindst at tale om sol op gang og sol ned
gang.
Der har de sidste år været mange der har gået på
diget, og det er derfor vi har beslutte at lave stien.
Om sommeren mellem 200 og 300 om dagen.
Hele anlægs projektet læber op i ca. 1.4 million og
sten udgør 220.000 kr.
Pengene til stien har vi fået tilskud til fra.

Fotograf: Lars Detlef

- Feriepartner Rømø
- LAG Haderslev-Tønder

Og så håber vi på 50.000 kr. fra en anden institutiVi er nu godt i gang med at forstærke de sidste 600
on på Rømø. Så har vi også her næsten alle penge.
meter af Havneby Dige.
Når gangstien er færdig, skal vi have søgt nogle
Det er en sag der har stået på i de sidste 4 år, og nu
fonde om penge til låger og anvisnings skilte.
tør bestyrelsen ikke vente længere, og efter utallige
skrivelser og møder med Kystinspektoratet, miljø- Med venlig hilsen
og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Tøn- Formanden og Digegreve for Kirkeby
der kommune ser det ud som om vi får tilskud til
og Havneby Dige.
det meste af forstærkningen. Skulle vi ikke få alle
Magnus Skak
pengene så har vi selv lidt penge i kassen.
Vi har indtil nu kørt 4000 m2 sand ud på diget som
har lagt i et depot i fyldegraven de sidste 12 år.
Der ovenpå kommer der 50 cm. klæg på hele skrå- Sportsplads
ningen. I alt 12.000 m2 som vi graver op på den
anden side af dæmningen, og transporter til diget. Når man hører ordet, tænker mange nok stadig på
boldbaner og klubhus i det sydlige Kongsmark.
Diget regner vi med at have færdig ca.15 juni.
Men som vi tidligere har skrevet, brugte vi efterDerefter skal vi have lavet stien oven på de 1600 m hånden sportsplads og klubhus så lidt, at vi ikke
lange Havneby Dige, som bliver belagt med stabil- havde råd til at beholde klubhuset.
grus og et lag stenmel.
Og kommunen overtog så det hele, men det er endSidste år lavede vi stien på Kirkeby diget. Når vi
nu ikke afgjort, hvad der skal være i stedet.
ca. 1 august er helt færdig, kan man gå på stien på
I følge kommunen er der flere, der har henvendt sig
toppen af diget fra Havneby til Sønderstrand i alt
ca.3 km. Stien kommer ned ca. 100 øst for vejen til som interesserede i området. Så vidt vi ved, er der
ikke slået noget offentligt op - og det må der selvSønderstrand og derfra kan man gå videre til
følgelig komme, så alle har mulighed for at byde
Havsand.
ind!
Der er rig mulighed for at parkere flere steder på de
Men vi har da stadig sportsplads på Rømø:
ca. 3 km. stien er lang.
Den ligger lige vest for Labyrintparken.
Det vil blive dejligt at kunne åbne gangstien for
Rømø U.I.F.
fastboende turister og andet godt folk med udsigt
ud over Vadehavet, Strandengene, fugle resevaret,
6

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

Ta’ til Sankt Hans

Genåbning af Gl. Skinnevej

ved Rømø Spejderhytte

Fra Frode Sørensen og Hanne Clausens
læserbrev i jv.dk den 15.05.2018

Havnebyvej 114B, Kongsmark

Grund- og Sommerhusejerforeningen Lakolk vil
gerne bidrage til at skal skabe de bedste rammer, ikke blot for ejerne, men også for de mange tusinde gæster, som hvert år besøger Rømø.

I adskillige år har bestyrelsen drøftet Gl. Skinnevej mellem Kongsmark og Lakolk med Tønder Kommune og vi glædede os, da et velbesøgt
dialogmøde arrangeret af kommunen på Enjoy
Resort i Havneby i januar måned gav fuld opbakning til at genskabe adgangen for gående og
cyklister på Gl. Skinnevej.

Lørdag den 23. juni 2018
Kl. 17.30 Pladsen åbner
Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 20.00 Båltale ved Gunnar Graff
På pladsen kan købes:
Pølser, Øl og vand, Kaffe og te
samt snobrød

Rømø Ungdoms- og Idrætsforening
Rømø Spejderhytte

Ringridning

Rømøboernes Ringriderforening afholder
ringridning den 9-10. juni på pladsen
i Nr. Tvismark
Lørdag den 9. juni ca. kl. 13
Søndag den 10. juni kl. 11
(her kan børn også deltage)
Den 9. mødes rytterne kl. 09.00 hos Sven og
Jette på Rømersvej 29. Herfra hentes sidste års
konge Chresten Bundesen på Sildestræde
Ved spørgsmål kontakt gerne formanden
Steffen Bleeg

Tønder Kommune har helt naturligt turismen
som et fyrtårnsprojekt, der skal udvikle kommune og dermed skabe vækst og beskæftigelse.
Når vi nævner vores ønsker til Gl. Skinnevej, så
mødes vi med venlig forståelse og så sker der
ikke mere.
Det er muligt at gå et par kilometer fra Kongsmark Vest mod Lakolk, men en lille kilometer
før man når målet, så stopper turen. Det sidste
stykke er spærret.

Ingen holder mere af vores fantastiske natur og
dyreliv på Lakolk og ved Lakolk Sø end os. I
første halvdel af 1900-tallet transporterede en
hestetrukket jernbanevogn gæster fra færgen til
Hotel Lakolk. Kombinationen: Jernbanevogn,
hest og mennesker gav ingen problemer i forhold til dyrelivet og naturen.
I juni måned afholder bestyrelsen et møde med
borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget på åstedet - Gl. Skinnevej. De håber,
at kommunen vil være med til at se på mulighederne i stedet for alene at fokusere på problemerne. En genåbning af Gl. Skinnevej for vandrede og cyklister med kærlighed til Rømø, vil
være en 100 procent Win-win situation.
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Kontakt os…

Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk

Aktivitetskalender
2018
Juni
Hver tirsdag 14.00 - 16.00

Udstillingen ’’Konfirmander på Rømø 1901-2017’’
Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv
Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø

Hver tirsdag kl. 19.00

Volleyball m/k er for alle 15 - 90 år
Engvej 5, 6792 Rømø

Hver tirsdag kl. 09.30

Stavgang m/k
Engvej 5, 6792 Rømø

Hver torsdag kl. 18.30

Cykeltur m/RHF
Havnebyvej / Kirkeby Plantage, 6792 Rømø

Man. 04.06 kl. 18.30

Tur til Vibegaard i Gasse m/RHF
Rundvisning og præsentation af varer og mulighed for at købe

Tir. 05.06

Grundlovsmøde i Rømø Præstegårdshaven

kl. 15.30

Havnebyvej 154, Kirkeby, 6792 Rømø
Lør. 09.06 kl. 13.00

Ringridning på pladsen i Nr. Tvismark

Søn 10.06 kl. 11.00

Ringridning på pladsen i Nr. Tvismark (også for børn)

Søn. 17.06 kl. 10.30

Sct. Clemens Kirke, Rømø— Fortællinger, historie og tro
Fejring af udgivelse af bog af Jørn Carl efter gudstjene
sten
Havnebyvej 152, 6792 Rømø

Lør. 23.06 kl. 17.30

Sankt Hans ved Rømø Spejderhytte
Havnebyvej 114B, Kongsmark

Fre. 29.06 kl. 13.00

Natur-detektiv klub på Skovlegepladsen
Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø

Lør. 30.06 kl. 14.00

Rømø Musik Festival
Engvej 5, 6792 Rømø

Juli
Hver tirsdag 14.00 - 16.00

Udstillingen ’’Konfirmander på Rømø 1901-2017’’
Hos Rømø Lokalhistorisk Forening & Lokalarkiv
Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø

Hver tirsdag kl. 19.00

Volleyball m/k er for alle 15 - 90 år
Engvej 5, 6792 Rømø

Hver tirsdag kl. 09.30

Stavgang m/k
Engvej 5, 6792 Rømø

Hver torsdag kl. 18.30

Cykeltur m/RHF
Havnebyvej / Kirkeby Plantage, 6792 Rømø

Tir. 10.07

Deadline til Set & Sket nr. 4 august-september 2018
Input sendes til romo6792dk@gmail.com

Tir. 24 og 31.07

Natur-detektiv klub på Skovlegepladsen
Havnebyvej / Kirke Plantage, 6792 Rømø
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Aktivitetskalender
2018
August
Hver tirsdag kl. 19.00

Volleyball m/k er for alle 15 - 90 år
Engvej 5, 6792 Rømø

Hver tirsdag kl. 09.30

Stavgang m/k
Engvej 5, 6792 Rømø

Hver torsdag kl. 18.30

Cykeltur m/RHF
Havnebyvej / Kirkeby Plantage, 6792 Rømø

Tir. 07.08 kl. 20.00

”Cash i kirken” er navnet på en Johnny Cash Koncert
Havnebyvej 152, 6792 Rømø

September
Hver tirsdag kl. 19.00

Volleyball m/k er for alle ml. 15 og 90 år.
Engvej 5, 6792 Rømø

Hver tirsdag kl. 09.30

Stavgang m/k
Engvej 5, 6792 Rømø

Lør. 01.09

Rømø Motor Festival
på Lakolk Strand

Hver torsdag kl. 18.30

Cykeltur sidste cykeltur er den 20. september
Havnebyvej / Kirkeby Plantage, 6792 Rømø

Fre. 07.09—09.09

Dragefestival
på Lakolk Strand

Man. 10.09

Deadline til Set & Sket nr. 5 oktober-november 2018
Input sendes til romo6792dk@gmail.com

Oktober
Fredag 05.10 kl. 18.30

RømøAwten med spisning og revy
Engvej 5, 6792 Rømø

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 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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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk

Rømø Husholdningsforening

RHF på udflugt med Torsdagsklubben

Rømø Husholdningsforening har lavet et spænden- I år deltog 18 personer i
de program med aktiviteter i Torsdagsklubben
Torsdagsklubbens årlige
samt arrangementer og ture i 2018/2019.
udflugt.
Det bliver omdelt sammen med Set og Sket omTuren gik til Bredebro
kring 1. august.
Kro, hvor vi spiste en
Vi har besluttet, at vi ikke mere annoncerer i
skøn kalvesteg med det
Skærbæk Avis, men se vores hjemmeside:
hele.
www.romohusholdningsforening.dk og
Facebookgruppe: ”Rømø”
Efter middagen fik Sonja overrakt en blomst fra
Man kan også læse om vores aktiviteter i
deltagerne som tak for
kalenderen på midtersiderne i Set og Sket og på
hendes gode humør og
www.romo6792.dk
store arbejde i klubben.
Endvidere bliver der hængt opslag/sedler op hos:
Derfra kørte vi til Hjerpsted Kirke, hvor vi fik en
Knud på Bonus tanken ved dæmningen
fin information om kirkens interiør, bl.a. om alterKøbmanden i Tvismark
tavlen udskåret i træ af bager og billedskærer Peter
Salon Mona i Kongsmark
L. Brodersen og skænket af ham til kirken i 1939.
Købmandsgården i Mølby
Vi sluttede af på Frankel 5 i Havneby, hvor
værtsparret tog imod os med kaffe og lækker
Stenhuset i Havneby
lagkage. Alle var enige om, at det havde været en
Skolen i Havneby
hyggelig dag.
Aase Duhn
Rømø Husholdningsforening
Aase Duhn
Rømø husholdningsforening

Undervisning i guitar og klaver

Rømø Awten/Festlig aften

- for begyndere og let øvede

Rømø Awten i marts blev jo desværre aflyst pga.
for få tilmeldte. Og der har sikkert været mange
forskellige årsager til de manglende tilmeldinger,
men vi synes i arbejdsgruppen for Rømø Awten,
at vi igen prøver at arrangere en festlig aften:
Vi har hørt, at Tønder Revy er rigtig underholdende, og ikke mindst årets revy, der løb af stablen for
en måneds tid siden ! Vi tænkte så at prøve at få
nogle af revyfolkene til Rømø og opføre deres bedste numre! Og det ville de gerne!
Det bliver fredag den 5. oktober, hvor der først vil
være lækker mad fra kl. 18.30, og ved 20-tiden vil
revyfolkene så være på scenen ca. 40-45 minutter:
Og de er forrygende dygtige og sjove! Herefter
hyggeligt samvær!
Der er også planer om at lave nogle yderligere aktiviteter den weekend, men mere i næste Set og Sket,
der udkommer senest den 1. august men sæt
allerede nu kryds i kalenderen til en forrygende
aften!

Hvis nogen har lyst til at gå til undervisning i guitar
eller klaver på Rømø, er der nu mulighed for det.
Jeg vil tilbyde undervisning for begyndere og let
øvede (hvis man er ud over dette niveau, kan jeg
måske skaffe en underviser).
Undervisningen er for børn fra og med 3. kl. og også for voksne. Jeg forestiller mig, at det skal foregå
på "Rømø Skole", 20 minutter én gang om ugen fra
1. oktober 2018 - 31. marts 2019.
Pris 200 kr. per måned. Pengene vil ikke gå til mig,
men til Rømø Musik, som bl.a. står for musiklokalet på "Rømø Skole" og arrangerer Rømø Musikfestival, og som organisatorisk er en underafdeling
af Rømø U.I.F.
Kim Wittrup

Arbejdsgruppen
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Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com
Filmproduktion på Rømø

en hel uge, og alle gjorde det uden et kvæk af brok.
Det er beundringsværdigt, for det viser at de simpelthen laver noget, de elsker. Noget, de gerne vil
lave hele livet. Vi løb alle med panden mod muren,
men ved hjælp af det indbydende samfund på Rømø
føltes muren mere som en madras. Vi landede blødt,
og vi fik filmen i kassen.
Nu ligger halvandet års arbejde på to eksterne harddiske i Aarhus, og filmen skal klippes og justeres de
næste tre måneder, og så må vi se, hvad den egentlig kan.

Rømø Børnecenter fik besøg fra Sylt
I påskeferien løb 20 unge mennesker rundt på Rømø
for at få optagelserne i kassen til kortfilmsprojektet
‘Bølger’. Steder som Rømø Skole, kirken, naturområderne, benzintanken m.fl. dannede rammen for en
kærlighedshistorie sat i den danske yderkant. Rømø,
med sin barske natur, var det perfekte miljø. Hele
filmen er nemlig optaget på øen, ligesom samtlige
statister kommer fra Tønder Kommune. Skuespillere som Charlotte Munck, Oscar Dyekjær Giese og
Ulla Henningsen spillede roller i filmen, og især
Charlotte Munck blev mødt med begejstring af de
helt unge statister, der kunne kende hende fra TV2’s Rømø Børnecenter har haft besøg fra en børnehave
fra Sylt, 14 børn og 2 voksne kom med færgen til
Anna Pihl og senest Rita.
Rømø. Rømø børn og børn fra Spiren stod forventAlle filmarbejderne arbejdede gratis på projektet i
den iskolde forårsvind ved Vesterhavet, alle sov på ningsfulde parat ved færgen og modtog gæsterne
lusede skummadrasser på den støvede Rømø Skole i med det danske flag. Alle kørte videre i bussen til

Rømøforeningens bestyrelse:
Formand: Kim Wittrup
Stormstræde 15
Tlf.: 74 75 59 61
Mail: kimwittrup@hotmail.com
Næstformand: Jan Gravesen
Sildestræde 25
Tlf.: 40 75 54 06
Mail: jan.gravesen@mail.dk
Kasserer: Conny Rotheisen
Hattesvej 11, Tvismark
Tlf.: 74 75 53 19
Mail: crot46@gmail.com
Sekretær: Anne Thomsen
Søvej 13
Tlf.: 74 74 51 65
Mail: annethomsen1980@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Chieko Petersen
Havnebyvej 131
Tlf.: 22 59 66 61
Mail: chieko.petersen@gmail.com
Suppleant: Tanja Rahbek
Tlf. 30 13 33 81
Mail: tonnisgard@gmail.com
Suppleant: Paul Sønnichsen
Tlf. 30 91 50 28
Mail: p-p@bbsyd.dk
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer eller
brug for vores bistand
Ønsker du at blive støttemedlem - se mere på
side 3.
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk

Sct. Clemens Kirke, Rømø
– fortællinger, historie og tro.

naturlegepladsen, hvor naturvejlederen Sten var
klar til et orienteringsløb omhandlende skovens
dyr. De udstoppede dyr fandt børnene forskellige
steder i skoven og fik en fortælling omkring deres
levevis. Der blev leget og snakket tysk og dansk
på tværs af øerne. Vi sluttede af med en tur i klitterne ved Lakolk strand, hvor vi kunne se til Sylt.
En dejlig dag øerne på tværs. Næste gang er det
Rømø/Spire børnenes tur til at komme en tur til
Sylt. Et godt og værdifuldt samarbejde øerne imellem.

En ny bog af Jørn Carl

Udgivelsen fejres søndag den 17. juni

Renovering af stormflodssøjlen
på Rømø Havn

Gudstjeneste kl. 10.30 med efterfølgende
samvær i præstegården,
hvor menighedsrådet er vært
ved en let frokost.

Tirsdag den
17. april blev det
markeret, at Stormflodssøjlen på
Rømø Havn er
blevet renoveret.

Aktiviteter i Rømø U.I.F.
Kom og deltag i Rømø U.I.F.’s
sommeraktiviteter ved

Rømø Havn og foreningen ”Venner af Rømøs Natur” havde indbudt
til kaffe og kage ved Stormflodssøjlen, og stifteren
af ” Venner af Rømøs Natur”, Rosa Schmidt holdt
en lille tale, hvor hun fortalte Stormflodssøjlens historie.

Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø

Volleyball m/k er for alle 15 - 90 år

Vi spiller tirsdage kl. 19.00, normalt på beachvolleybanen bag "Rømø Skole", men hvis vejret
er dårligt, trækker vi ind i gymnastiksalen.
Den blev i 1991 skænket til øen af foreningen
N.B.: Alle er meget velkomne til at komme og
”Venner af Rømøs Natur”. Kutteren på toppen af
spille med - det koster 20 kr. per gang
pælen blev lavet af en billedskærer i Højer og koste- (kontant betaling)
de dengang 10.000 kr.
Kontaktperson:
Flemming Holst, tlf. 21473407
Den 27 år gamle pæl var ikke længere i forsvarlig Kim Wittrup, tlf. 29468641
stand, så Rømø Havn har stået for udskiftning af
Stavgang m/k
hele pælen og renovering af kutteren på toppen.
Vi mødes ved "Rømø Skole" hver tirsdag kl. 09.30
Pælen er nu en tidligere bærende fortøjningspæl fra og går en frisk tur i Rømøs dejlige natur.
et gammelt broanlæg og den lavet i hårdt træ.
Turens længde m.m. bliver afpasset efter individuPælen er udhugget og har en meget smuk struktur – elle ønsker og formåen.
et kunstværk i sig selv.
Vi slutter af med medbragt kaffe/kage.
Det er gratis at prøve at være med. Stave kan låDen kan nu forhåbentlig
nes.
holde de næste 30 år til glæKontaktperson:
de for øens befolkning og
Inger Paulsen, tlf. 74755011/ 30532622.
de mange turister, som hvert
Sommerhilsener
år besøger StormflodssøjRømø U.I.F.
len.
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Kontakt os…

Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com

Foreninger på Rømø (opdateret ultimo maj 2018)
Rømø Lokalhistorisk Forening
www.roemoelokalarkiv.dk
Kontaktperson: Mary-Anna Wraae Larsen
Mail: mary-anna@ez-p.com
Rømø Lokalmuseum
Kontaktperson: Flemming Thrane
Mail: kromose@mail.dk
Rømø Menighedsråd
www.sogn.dk/roemoe
Kontaktperson: Viggo S. Christensen
Mail: viggoc1212@gmail.com
Rømø Musik
Kontaktperson: Kim Wittrup
Tlf. 29468641
Mail: kimwittrup@hotmail.com
Rømø Ride- og Hesteforening
Kontaktperson: Angelika Flachmann
Tlf. 51265541
Rømø Ringriderforening
Kontaktperson: Lars Hansen
Mail: romodrengen1@hotmail.com
Rømø Sejlklub
Formand: Niels Jonny Vejrup, tlf. 40451930.
Mail: nvejrup@gmail.com
Rømø Strandsejlerklub
www.strandsejler.dk
Rømø Ungdomsklub
Kontaktperson: Tobias Hansen
Tlf. 27826553
Rømø Ungdoms- og Idrætsforening
Kontaktperson: Kent Petersen
Mail: ktp@mail-online.dk
Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads
Kontaktperson: Tanja Rahbek
Mail: tonnisgard@gmail.com
Sønderjysk Filteforening
Kontaktperson: Chieko.Petersen
Mail: chieko.petersen@gmail.com
Venner af Rømøs Natur
Kontaktperson: Bente Krog
Mail: bentekrog@icloud.com

Bådelaug for RRB 88
Kontaktperson: Erik Hansen
Mail: e.hansen@ez-p.com
Dansk Røde Kors Rømø-Skærbæk
Kontakt: Røde Kors-butikken Rømø
Tlf. 24477828
Hjem for ældre
Kontaktperson: Ingelise Buch
Tlf. 74755044
Rømøforeningen
www.romo6792.dk
Kontaktperson: Kim Wittrup
Tlf. 29468641
Mail: kimwittrup@hotmail.com
Rømøspejderne
Kontaktperson: Anne Thomsen
Mail: annethomsen1980@hotmail.com
Rømø Frivillige Brandværn
Kontaktperson: Jakob Wanting Rasmussen
Mail: rfb@wanting.dk
Rømø Gastronomisk Klub
Kontaktperson: Kent Petersen
Mail: ktp@mail-online.dk
Rømø Golfklub
www.romo-golfklub.dk
Kontaktperson: Jens Jørgen Schmidt
Tlf. 24253901
Rømø Husholdningsforening
www.romohusholdningsforening.dk
Kontaktperson: Sonja Hansen
Mail: bentsonja.hansen@gmail.com
Rømø Jagtforening
Kontaktperson: Carsten Knudsen
Tlf. 28596610
Rømø Kajakklub
Kontaktperson: Keld Paulsen
Mail: kbpaulsen@hotmail.com
Rømø Kunst og Kulturforening
www.rokuku.dk
Kontaktperson: Jacques Thierry
Mail: thierry@bbsyd.dk

Hjemmeside for Rømø: www.romo6792.dk - Facebookside: facebook.com/romo6792
Facebookgruppe: "Rømø"
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Bliv sponsor - og støt Rømøforeningens arbejde
Ønsker din virksomhed at blive sponsor ? Så kontakt vores kasserer: Conny Rotheisen,
Hattesvej 11, Tvismark, Tlf.: 74 75 53 19, crot46@gmail.com for nærmere aftale (eller se side 2)
Tak til alle sponsorer, som støtter Rømøforeningens arbejde.

EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13

Feriecenter Rim Rømø 74 75 57 58

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00

Fri Sponsor Plads

Rømø Købmanden 74 75 51 13

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41
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Ny Form 74 75 54 82

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

Rømø Ungdoms- og
Idrætsforening

Røde Kors Butikken

24 47 78 28

v/Kent Petersen
74 75 55 08

Foreningen Venner af
Rømøs Natur
v/Svend Tougaard
75 41 01 35

Dancenter Rømø, tlf. 73755050

Foreningen Hjem for Ældre

Gastronomisk Klub

v/Ingelise Buch

v/Kent Petersen

74 75 50 44

74 75 55 08

Rømø Lokalhistorisk Forening
Vestervej 9, 6792 Rømø

RØMØ SEJL KLUB
Medlem af

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

Kilebryggen 12,1.
Havneby 6792 Rømø
Formand Niels Jonny Vejrup
tlf. 40 45 19 30
Mail: njvejrup@gmail.com

Rømø Husholdningsforening RHF
v/Sonja Hansen
41 40 55 84

Rømø Kunst- og
kulturforening
www.rokuku.dk

www.romohusholdningsforening.dk

15

Havneby Kro

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31

74 75 75 35

Dagli’ Brugsen

Rømø Auto Service 74 75 53 28

Rømø Bageri

74 75 52 44

Hotel Vadehavet

74 75 51 45

Rømø Slagteren

29 90 75 16

73 71 07 00

Rømø Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50

Enjoy Resorts Rømø
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Rømø Lys, Lakolk

74 75 56 55

73 75 51 51

