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

Læs også Set & Sket på www.romo6792.dk
- -

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…

Radio Graff 20 23 07 84

Rømø Cykler 88 93 50 40

Havneby Kro

Rømø Havn tlf. 74 75 52 45

By Vicky Tlf. 88 93 51 52

A/S Poseidon Rejer tlf. 74 75 52 00

Kutteren HV 35 ”Cicilie”

74 75 75 35
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Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00

Kontakt os…

Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com

Siden sidst…..
....har tiden nærmest stået stille. Covid-19 har
lagt en dæmper over os og over hele verden.
Der er nogen der savner livet på øen. Turisterne
der holder hjulene igang. De besøgende der gør
det muligt at have en virksomhed, som man kan
leve af. Andre nyder stilheden, roen, naturen og
det fantastiske forårsvejr vi har haft. Jeg gør
begge dele. Jeg nyder at kunne være på denne
skønne plet på vores jord og have en følelse af
at have den for mig selv. En næsten mennesketom strand uden flyvemaskiner i luften. Et pusterum for vores dejlige natur. På den anden
side ved jeg, at vi har brug for alle dem der også gerne vil nyde godt af det Rømø byder på.
Dem der gæster os deler vores glæde. De sidste
måneder har givet lidt at tænke over og jeg er
sikker på, at tiden har ændret vores syn på tilværelsen - mere eller mindre. Den har givet anledning til nytænkning og jeg nærer et lille håb
om, at denne lille irriterende virus har åbnet vores øjne og sind for de nære ting. Vi skal støtte
hinanden, vi skal hjælpe hinanden vi skal værne
om hinanden. Ikke bare med nærhed men også
på afstand. Der er mange der er kommet i en
større eller mindre økonomisk klemme. I den
kommende tid er det fortsat vigtigt at vi støtter
hinanden lokalt. Handler lokalt, spiser lokalt,
støtter lokalt. Hvem ved hvornår alt bliver som
det var for blot et par måneder siden...
Rømø udviklingsplan
Der har de forgangne måneder ikke været nogen møder grundet Covid-19 og som det ser ud
i skrivende stund går der en måned mere før vi
kan mødes igen. Derfor er der p.t. ikke meget
nyt at berette. Så snart der sker noget igen, så

vil I blive informeret her i bladet.
Rømø film
Vi er jo som bekendt igang med at lave en tilflytter film om Rømø. Der er rigtig mange virksomheder der har støttet op om projektet og det
er vi helt utroligt glade for! Vi går igang med
optagelserne primo juni og er meget spændte på
resultatet. Vi håber virkeligt at filmen kan komme til at tiltrække nysgerrige danskere der gerne vil væk fra storbyens ræs eller bare søger
nye eventyr.
TAK!
Vi vil gerne sige en stor tak til dem der har indbetalt støttemedlemsbidrag til Rømøforeningen
i år. Vi kommer nok igen i år op på de næsten
200 støttemedlemmer. Men der er altid plads til
flere :).
En stor tak ligeledes til annoncesponsorerne.
Det er Jer der gør
det muligt at udgive Set og sket!
Med ønsket til
jer alle om en
rigtig god sommer - om end
den skulle blive
lidt anderledes
end den plejer så husk altid at
bevare troen og
håbet......
På vegne af
Rømøforeningen
Anne Thomsen

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

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Ringridning

Vi håber på at vi for lov at afholde ringridning, men da der er stor usikkerhed
om det endnu kan det blive aflyst. Hvis
det sker vil vi prøve på at holde et til efteråret.
Er der nogen spørgsmål så kontakt formand
Steffen Bleeg. Mobil: 20821439
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Rømøboernes Ringriderforening afholder
ringridning i weekenden 13.-14. juni.
Lørdag 13. juni mødes vi ude ved Svend
Kristensen på Rømersvej 29, kl. 08.45 og
rider om og henter sidste års konge.
Vi satser på at starte henne på pladsen i
Nr. Tvismark kl. 13.
Søndag 14. juni mødes vi på ringriderpladsen kl. 11 hvor børn også må ride med.

Sct. Hans ved Spejderhytten aflyses
Vi er utroligt kede af at måtte aflyse denne
årlige tradition på grund af coronakrisen.
Pas på jer selv og hinanden.
Rømø Ungdoms og Idrætsforening
Rømø Spejderhytte

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:
Else & Knud Rasmussen
Vesterhavsvej 15
Conny Rotheisen & Arne Hansen
Hattesvej 11
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Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Toiletfaciliteter på Lakolk
- og andre nyheder fra Naturstyrelsen
Naturen på Rømø er meget dynamisk, klitter og
strand bygges konstant op og nedbrydes igen.
I løbet at vinteren kan stranden forandre sig
meget og et tykt lag sand aflejres.
Dette gør, at det hvert forår er en udfordringen
at finde samlebrøndene som bruges til de mobile toiletvogne.
Som regel kræver det en del forsøg med spaden
før brønden er fundet, men i år kom Bjarke på
11år forbi med hans metaldetektor. Bjarke var
ikke længe om at lokalisere brønden, som hurtigt blev gravet fri. Som billedet viser, var samlebrønde dækket af ca. 40cm sand, men det
svinger meget fra år til år.

gæster på stranden.
Pælerække på Sønderstrand
Det trækker desværre lidt ud med den nye pælerække på Sønderstrand, pengene er fundet, og
der er også lavet en aftale med en entreprenør,
som kan udføre opgaven, men vi venter på den
endelige tilladelse fra Kystdirektoratet.
Forsøgsskydninger på Sønderstrand
Forsvaret forventer at udfører forsøgsskydninger på Sønderstrand den 20. til 25. september i
tidsrummet 0800 til 1700.
Med venlig hilsen
Anders Hauge Rahbek
Skovfoged Vadehavet
"Rømø Skole" Corona-lukket

Efter planen kommer der en toiletvogn på
stranden lige i starten af juni.

I skrivende stund siger myndighederne, at
der åbnes op for bl.a. Medborgerhuse m.m.
(herunder Medborgerhuset "Rømø Skole")
fra mandag den 8. juni.

I forbindelse med COVID-19 er der strenge
Men dette kan muligvis ændres, efter hvorkrav til værnemidler når toiletterne skal rengø- dan Corona- situationen udvikler sig, så man
res, vi arbejder i øjeblikket på at kunne opfylde bedes selv følge med i medierne.
alle krav, så vi kan holde toiletterne åbne for

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00

EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13
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Kontakt os…

Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com

Venner af Rømøs Natur fik samlet affald

Større arrangementer på
Lakolk Strand

Som nævnt andetsteds i bladet har arrangørerne
pga. Corona valgt at aflyse årets Rømø MotorFredag den 24.04. havde foreningen arrangeret festival. Det samme gælder for det store rideaffaldsindsamling.
stævne, Rømø Beachjump, der skulle have funTrods corona-krise og nedlukning af samfundet, det sted 19.-21. juni.
mødte der 19 personer op for at samle affald.
Men: Arrangørerne bag Rømø Dragefestival
De 12 var familier i flere generationer, der hav- 4.-6. sep. regner p.t. med at kunne gennemføre.
de arrangeret sig med en traktor og vogn. De fik
kaffen med og tog ud nord for Lakolk, hvor de
fik samlet en masse affald. Godt gået
Resten spredte sig rundt om på øen, og der blev
ryddet godt op rundt omkring.
Tusind tak for indsatsen, det var dejligt, at det
kunne lade sig gøre, trods alt
Hvis der er nogen, der gerne vil støtte Venner af
Rømøs natur, kan det årlige abonnement på 30
kr. pr. person indbetales til Skærbæk Sparekasse, konto 9839 8850439290.
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

ningsfyldt lokalt arbejde, der kan skabe de bedste rammer for vores kirke.

Bog om Sct. Clemens Kirke på engelsk

Orienteringsmødet er til for at skabe overblik
over, hvem der er interesseret i at stille op eller
genopstille. Der er brug for dig!
Rømø Menighedsråd

Guidede ture i og ved
Sct. Clemens Kirke
Jørn Carls bog om Sct Clemens, Rømø udkommer nu på engelsk. Det glæder vi os meget over
og vil gerne fejre. Bogen lanceres i forbindelse
med gudstjenesten i Sct Clemens den 28. juni
kl 10.30
Da sogneturen i år må flyttes til 2021 pga Corona vil vi i stedet samles i august på kirkegården,
hvor Jørn Carl fortæller om sin bog på engelsk
og Peer Petersen (Commonwealth Krigsgrave i
Danmark) fortæller om krigergravene. Se mere i
næste nummer af Set&Sket og på Sct Clemens
hjemmeside www.sctclemensromo.dk

Onsdag den 17. juni og onsdag den 8. juli - begge dage kl. 19.00 er det muligt at komme på en
guided tur rundt på kirkegården og i kirken med
fokus på alt det, der fortæller os om Genforeningen.
Jørn H. Carl

Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg 2020
Sogneturen 2020 er aflyst

Sognetur 2020 til den danske og tyske menighed
i List på Sild flyttes som en del af Genforeningsfejringen til august 2021.
I stedet bliver der holdt et arrangement på kirkrgården i august.

Vi holder orienteringsmøde den 11. august 2020
Yderligere info om dato mm.
kl. 19.00 i Rømø Præstegårds konfirmandstue
Har du tænkt på, at hvis der ikke er et menighedsråd 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-8-

Kontakt os…

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

Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk

Aktivitetskalender
2020
Juni 2020
Hver tirsdag
Stavgang
Kl. 09.30
Mødested: Kontakt Inger Paulsen, tlf. 30532622
Hver torsdag
Gangmotion
Kl. 14.00
P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej
Hver torsdag
Cykeltur
Kl. 18.30
P-pladsen ved skovlegepladsen
Torsdag 11.06 Hyggefodbold for 20-80 årige
Kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Tirsdag 09.06 Biblioteket er åbent (selvbetjening)
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Tirsdag 09.06 Beachvolleball / Volleyball
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Tirsdag 16.06 Biblioteket er åbent (selvbetjening)
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Tirsdag 16.06 Beachvolleball / Volleyball
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Onsdag 17.06 Guidet tur i og ved Sct. Clemens Kirke om Genforeningen
kl. 19.00
Sct. Clemens Kirke
Torsdag 18.06 Hyggefodbold for 20-80 årige
Kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Tirsdag 23.06 Biblioteket er åbent (selvbetjening)
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Tirsdag 23.06 Beachvolleball / Volleyball
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Torsdag 25.06 Hyggefodbold for 20-80 årige
Kl. 17.00-18.00 Boldbanen ved Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Juli 2020
Hver tirsdag
Stavgang
Kl. 09.30
Mødested: Kontakt Inger Paulsen, tlf. 30532622
Hver tirsdag
Biblioteket er åbent (selvbetjening)
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver tirsdag
Beachvolleball / Volleyball
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
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
Onsdag 08.07 Guidet tur i og ved Sct. Clemens Kirke om Genforeningen
kl. 19.00
Sct. Clemens Kirke
August 2020
Hver tirsdag
Stavgang
Kl. 09.30
Mødested: Kontakt Inger Paulsen, tlf. 30532622
Hver tirsdag
Biblioteket er åbent (selvbetjening)
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
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Aktivitetskalender
2019
Hver tirsdag
Beachvolleball / Volleyball
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
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
Tirsdag 11.08 Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg 2020
Kl. 19.00
Rømø Præstegårds konfirmandstue
September 2020
Hver tirsdag
Stavgang
Kl. 09.30
Mødested: Kontakt Inger Paulsen, tlf. 30532622
Hver tirsdag
Biblioteket er åbent (selvbetjening)
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Hver tirsdag
Beachvolleball / Volleyball
kl. 19.00-20.00 Ved og i Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
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 04.09
Rømø Dragefestival
- Søndag 06.09 Lakolk Strand
Lørdag 05.09
Mini Rømø Musikfestival
kl. 14.00-18.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Lørdag 12.09
Livlig Lørdag for hele familien
kl. 10.00-17.00 Det grønne område ved Medborgerhuset Rømø Skole
Søndag 20.09 Forsøgsskydning
Fredag 25.09
Forsvaret forventer at udfører forsøgsskydninger på Sønderstrand
Se også kalenderen på www.romo6792.dk og www.facebook.com/romo6792.dk
Med forbehold for ændringer

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

Rømø Musikfestival 2020 udskudt

20 og 80 år.

Efter planen skulle vi
jo have afholdt Rømø
Musikfestival lørdag
27. juni, men pga.
Corona-restriktioner
forventer vi ikke, at vi
kan gennemføre på det tidspunkt. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, for vi havde glædet os
rigtig meget. Og havde et rigtig godt program,
og vi skulle også have det nye, flotte foreningstelt indviet.

Vi spiller hver torsdag kl. 17-18
på boldbanen bag "Rømø Skole", Engvej 5.
N.B.: Ingen fodboldstøvler - kun
sportssko.
Alle er velkomne, og her i sommerperioden er
det gratis at være med.
Træner: Carsten Holt, tlf. 61626890.
1. gang torsdag den 11. juni kl. 17.00.

MEN: Vi tror og håber, at vi kan lave en mini
Rømø Musikfestival: 3 rigtig gode grupper er
Rømø U.I.F. allerede på plads til september - det afgørende er
blot, om myndighederne til den tid tillader det.
Volleyball: Er for alle
Vi satser i første omgang meget på lørdag den
m/k ml. 15 og 80 år. Hvis
5. sep. kl. ca. 14 - ca. 18 ( kan om nødvendigt
vejret er til det, spiller vi
skydes til en anden lørdag i september). Mere i
udendørs på beachvolleynæste Set og Sket sidst i juli, men vi håber allebanen bag "Rømø Skole",
rede nu, at nogen vil melde sig som hjælpere til
Engvej 5. I tilfælde af
mindre godt vejr, går vi indendørs i gymnastik- opstilling, under festivalen eller til nedtagning.
salen.
Henvendelse til Bodil Thye, tlf. 42312074,
Alle er velkomne, og her i sommerperioden er mail: bodilthye@gmail.com
det gratis at være med.
På forhånd tak.
Kontaktpersoner: Flemming: 21473407, Kim:
Og så glæder vi os også til en full size Rømø
29468641
Musikfestival lørdag 26. juni 2021, hvor flere af
de grupper, der skulle have spillet i år, har lovet
1. gang tirsdag den 9. juni kl. 19
at komme.
Rømø U.I.F.
Rømø Musik
Kom og bak op om dette nye initiativ !

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040

Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89
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Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com

Livlig Lørdag for hele familien

* Salg af øl, vand og evt. pølser
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at møde op
til nogle sjove og hyggelige timer. ALLE ER
VELKOMNE.
Ligeledes håber vi også, at nogen har lyst til at
hjælpe - evt. bare en time eller to. Kontakt én
fra bestyrelsen: Merete Gaarde Jensen, Linda
Atzen, Gurli Holt, Carsten Holt eller Kim Wittrup.

Som omtalt i forrige nr. af Set og Sket tænker vi Meget mere i næste Set og Sket.
i Rømø U.I.F. at afholde en lørdag med en masse sjove udendørs aktiviteter for hele familien:
Lørdag 12. sep. kl. ca. 10 - ca. 17 på det grønne område bag ved "Rømø Skole". Programmet Stavgang
er endnu ikke endeligt planlagt, men vi satser
bl.a. på følgende - og om de enkelte ting kan
gennemføres afhænger primært af to ting: Antal
deltagere og antal hjælpere:

Rømø U.I.F.

* Gummistøvlekast (inddelt i klasser)
* Cykelringridning (inddelt i klasser)
* Rundbold
* Sjove stafetter
* Skattejagt

Hver tirsdag kl. 9.30 er der stavgang, hvor der
gåes en tur i Rømøs dejlige natur. Alle er velkomne, og man må også gerne gå uden stave.

* Snobrødsbagning

Start / mødested afhænger lidt af vejret.

* Bueskydning

Nærmere oplysninger hos Inger Paulsen, tlf.
30532622.

* Gymnastik / fitness

* Beachvolleyball

Rømø U.I.F.

* Ko-banko

RØMØ SEJL KLUB
Medlem af
Kilebryggen 12,1.
Havneby 6792 Rømø
Formand Niels Jonny Vejrup
tlf. 40 45 19 30
Mail: njvejrup@gmail.com
Rømø Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50
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købe lysudstyr.

Feriepartner Rømø uddelte penge til
lokale projekter

Kunstnerhuset Skærbæk fik 10.000 kr til at lave
pr for deres årlige kunst-udstilling.
Rømø Spejlinger fik 5.000 kr til at lave kunstudstilling, som forventes afholdt i august.
Alle modtagerne siger tusind tak for støtten !

Rømø Motorsportsfestival aflyst

Ligesom de seneste par år har Feriepartner Rømø også i år støttet lokale projekter økonomisk.
Kriteriet er, at det skal være projekter, der er til
glæde for både de lokale beboere og turister.
I år fik følgende støtte:
Østersfestivallen, der foregår i efterårsferien,
fik 100.000 kr. Der foregår en del arrangementer på Rømø, men også andre steder i kommunen. Formanden, borgmester Henrik Frandsen,
tog imod den store check.

Arrangørerne bag Rømø Motorfestival har pga.
Corona valgt at aflyse arrangementet, der ellers
i år skulle have fundet sted lørdag den 22. auRømø Fitnesscenter fik 15.000 kr til udendørs
gust på Lakolk Strand. Og det er nok også rigfitnessredskaber.
tigt vurderet: Sidste år var der anslået ca.
Rømø Skovlegeplads fik 10.000 kr, som skal
30.000 tilskuere, og et lignende antal ville sandbruges til bl.a. en svævebane og klatrevæg.
synligvis LANGTFRA være tilladt i år. Men arRømø Musik, der bl.a. arrangerer Rømø Musik- rangørerne udtaler, at de prøver igen næste år.
Datoen er så vidt vides endnu ikke fastlagt
festival, fik 10.000 kr til at opbygge scene og

Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15

Dancenter Rømø, tlf. 73755050
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mange ynglende fule samt en del Hare og andre
dyr og de skal have ro.
Og fra 04.05.2020 er der kommet 75 får med ca.
100 lam som skal have ro
Vi oplevede sidste år en løs hund som skam bed
et får, politiet sørgede for at hunden blev aflivet.
Hvis det ikke bliver overholdt kan vi blive nød
til at afspærre hele dige området for publikum,
og det ville vi nødigt.

Bibliotek

På "Rømø Skole" har vi som nok de fleste bekendt fået opbygget en slags bibliotek: Her er
bøger fra skolens tid, men efterhånden er de fleste bøger, som folk har doneret - også mange
næsten nye bøger. Desuden er der også en del
videoer og lidt dvd'er.
Princippet er, at hvis man finder nogle bøger
(eller videoer / dvd'er), man kan bruge, tager
man dem bare med hjem. Hvis man har lyst til
at beholde dem, gør man det - ellers afleverer
man dem igen.
Tag og kig forbi - der er med stor sandsynlighed
noget, du kan bruge.
Ejeren af fårene og lammene er for øvrigt HenHer i sommerperioden er der åbent
rik Schmidt, tlf. 30342199
(selvbetjening) hver tirsdag kl. 19 - 20 fra den
Digegreve Magnus Skak
9. juni 2020.

Naturstyrelsens
Havneby og Kirkeby Digelags bestyrelse har en hundebrochure
Løse hunde

bøn til alle hunde ejere. Indtil nu har vi set en
del hundeejer som færdes på digerne uden at have deres hund i snor - ja nogle kommer med deres hund i snor og når de kommer ud på digerne
så lader de den løbe løse.
Det er strengt forbudt at lade deres hund løbe
løse og det vil fra nu af blive anmeldt til Politiet.
Det er et naturbeskyttelses område med rigtig

Rømø Lys, Lakolk

Skulle nogle være i tvivl om
reglerne, når I færdes med
jeres hund - så læs evt. Naturstyrelens folder Med
Hunden på Rømø. Den kan
downloades i dette link:
https://naturstyrelsen.dk/
media/nst/Attachments/
Hundebrochure_4.pdf

73 75 51 51

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41
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Kontakt os…

Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com

modsat side af torvet, og de to øverste etager er
svenskrøde.
Og hvorfor nu det? Det spørger mange om, og
årsagen er, at Sven-Erik Ravn synes der er nok
gråt og nok beton på Havneby Torv. Og da
svenskrød er en god Rømø farve, har de valgt
planker i denne farve, siger bygherren, SvenErik Ravn. Og på endnu et spørgsmål: Hvorfor
handicapvenlig indretning, svarer han: Min fornemmelse siger mig, at der er stor interesse fra
kørestolsbrugere for at holde ferie i Havneby.
Her bor men trygt og man kan komme langt i
sin kørestol. Min kontakt med Feriepartners tyske kontor, har bekræftet mig i at tyske handiHavneby Torv har skiftet profil i det seneste
cappede har stor lyst til at komme på ferie, hvor
halve år. I forlængelse af nybyggeriet fra 2017, der er gode rammer og der er taget hensyn til
der rummer Rømø Cykler, er der nu opført en deres situation. Disse ønsker opfylder lejlighe2 etagers bygning.
derne med særlig indrettede køkkener, badevæForneden butik med legetøj, og på 1. og 2. sal relser og soveværelser.
er der indrettet 4 lejligheder à 75 kvm plus bal- Lejlighederne er klar til udlejning så snart elekoner. De to lejligheder skal udlejes til feriegæ- vatoren er leveret. Den er forsinket af Corona i
ster, de to andre på mere permanent basis.
Italien. Der informeres nærmere på facebooksiden ”Havneby Udlejning”.
Bygningen har samme højde som Skansen på

Ny profil på Havneby Torv
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Kontakt os…
Kontakt os…

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

Gade– og vejnavne m.m. på Rømø
Mary-Anna Wraa Larsen har udarbejdet en liste over alle gade– og vejnavne på Rømø. I dette og
efterfølgende Set & Sket vil vi bringe et udvalgt af dem, hvor det ikke umiddelbart fremgår, hvad
historien bag navnet er. God læselyst :)

Fortsættes side 18...
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Kontakt os…
Kontakt os…

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

Fortsat fra side 17...

Fortsættes i næste Set & Sket

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

Rømøforeningens bestyrelse:
Gastronomisk Klub

Formand: Anne Thomsen
Søvej 13
Tlf.: 74 74 51 65
Mail: annethomsen1980@hotmail.com
Næstformand: Kim Wittrup
Stormstræde 15
Tlf.: 74 75 59 61 / 29 46 86 41
Mail: kimwittrup@hotmail.com
Kasserer: 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

v/Kent Petersen
74 75 55 08

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

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

Suppleant: Pau Schramm
Vestervej 35
Tlf. 53575165
Mail: Pau@romoservice.dk
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer
til vores arbejde.

Rømø Kunst- og
kulturforening

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

www.rokuku.dk

Rømø Lokalhistorisk Forening
Vestervej 9, 6792 Rømø

Foreningen Hjem for Ældre

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

v/Ingelise Buch
74 75 50 44
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Rømø Slagteren

29 90 75 16

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31

Dagli’ Brugsen

Rømø Auto Service 74 75 53 28

73 71 07 00

Ny Form 74 75 54 82

Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98

Enjoy Resorts Rømø

Feriecenter Rim Rømø 74 75 57 58

Rømø Lege– & Labyrintpark, tlf. 20461461

74 75 56 55

Digebageren i Havneby, Tlf. 23 93 20 31
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