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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… 

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… 

Denne gang har forsidebilledet direkte relation 

til "Siden sidst":  

Rømø Børnecenter 

(og dette er ikke noget "paradefoto": der var 

den dag 13 børn i Rømø Børnecenter, men jeg 

ville ikke forstyrre deres leg ved at samle dem 

til et gruppebillede. Disse børn var i gang med 

at lave "sandkage" og "suppe" og "restaurant"  

;-)) Nå, men til sagen: 

Den 13. juni fik børnene i Rømø Børnecenter 

seddel med hjem fra Sanne Nielsen, områdele-

der for dagtilbud Skærbæk, og som orienterede 

om, at børne- og skoleudvalget i Tønder Kom-

mune ville spare penge på pasningstilbuddet på 

Rømø. Og der var 3 forslag: 

1) De 0-2 årige tilbydes dagpleje på Rømø. De 

3-6 årige tilbydes daginstitution på fastlandet. 

2) Alle 0-6 årige tilbydes dagpleje på Rømø. 

3) Rømø Børnecenter bevares, men bliver ledel-

sesmæssigt en del af "Regnbuen" i Skærbæk. 

Luise Duhn, formand for bestyrelsen for Rømø 

Børnecenter, fik hurtigt indkaldt til et møde, 

hvor formanden for børne- og skoleudvalget, 

Kim Printz Ringbæk (KPR) og direktør for børn

- og skoleforvaltningen, Henrik Schou (HS), 

deltog. Vi havde opfordret til, at så mange som 

muligt mødte op, fordi forslag 1 og 2 ville få 

store konsekvenser for Rømø som et sted, hvor 

også småbørnsfamilier havde rimelige vilkår.  

- og ifm. forslag 1 og 2 havde vi hørt, at fløjen 

med Rømø Børnecenter skulle sælges. Og hvad 

ville der så (på sigt) ske med foreningslokalerne 

i resten af bygningerne ? 

Selv om mødet blev indkaldt med kort varsel, 

og mange ikke kunne nå at være hjemme fra 

arbejde, mødte der alligevel knap 100 menne-

sker op: Flot!  

Medborgerhuset Rømø Skole 

Og nu kan man tolke ting forskelligt, men jeg 

må sige, at jeg (og flere andre, jeg snakkede 

med) tolkede de 2 i panelets, (KPR og HS') ud-

talelser, som at de var indstillet på spareforslag 

1 eller 2 og at hele bygningskomplekset, den 

tidligere Rømø Skole, skulle sælges ! Hvilket 

dog et dødsstød for Rømø som lokalsamfund! 

Det viste sig imidlertid, at KPR og HS ikke sad 

inde med de korrekte tal, f.eks. mht. personale-

udgifter, så det endte trods alt med, at de ville 

gå hjem og undersøge nærmere, om der i reali-

teten var så meget at spare på deres fagområde. 

(Og desværre ser man jo - som i alle kommuner 

- ikke på hele kommunen som helhed! Det kun-

ne nemlig blive rigtig dyrt for Tønder Kommu-

ne, hvis yngre mennesker flyttede fra øen - både 

i mistede skatteindtægter, folk til at arbejde i - 

og drive - diverse virksomheder - også i vinter-

halvåret osv. 

I Rømøforeningen har vi også skrevet læserbrev 

og brev til borgmester Henrik Frandsen som 

den, der skulle have det store overblik: Han har 

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

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:  

Oluf Stenrøjl Kristensen 
Lyngvejen 14, Duhnby 6792 Rømø 
 
Doris og Peter Juhl Petersen 
Sildestræde 4, Havneby 6792 Rømø 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

svaret os, at det er hans absolutte opfattelse, at 

børne- og skoleudvalget nu udelukkende arbej-

der videre med forslag 3 - og dermed bevarer 

Rømø Børnecenter, og at han heller ikke kan 

forestille sig, at foreningslokalerne er i fare, 

men at "størrelsen muligvis skal justeres på et 

eller andet tidspunkt". Og hermed skal så end-

nu en gang lyde en opfordring til at bruge for-

eningslokalerne så meget som muligt, og bakke 

op om foreningernes mange tilbud ! 

Heliport 

Da vi i Rømøforeningen havde travlt med Rø-

mø Børnecenter og foreningslokalerne, nedpri-

oriterede vi nok lidt idéhøringsfasen omkring 

en heliport på havnen lidt (og hvis kommunen 

fortsat har planer om en heliport, bliver der se-

nere mulighed for at udtale sig til lokalplans-

forslag). Ifm. borgermødet den 11. juni på En-

joy, hvor alle jo havde mulighed for at komme 

med deres mening, samt ved at læse læserbreve 

m.m., mente vi også nok, at vores skepsis over-

for en heliport på havnen så rigeligt ville kom-

me til udtryk i de høringssvar, kommunen ville 

modtage. Og det holdt da også stik!  

Ikke at vi i Rømøforeningen er direkte imod en 

heliport på havnen, men vi er skeptiske overfor, 

om den for Rømø som helhed - er god? Og da 

kan det vel kort opsummeres sådan, at en heli-

port måske kunne give nogle arbejdspladser og 

en bedre indtjening til Rømø Havn. I mod taler 

så, om disse arbejdspladser reelt fører til øget 

bosætning? Om støjen fra helikopterne vil ko-

ste turister og dermed arbejdspladser, og evt. 

fastboende, der vælger at flytte ?  

Derfor mener vi også, at nogle grundige, virke-

lighedsnære støjmålinger med helikoptere, der 

letter og lander, må være et minimum, før man 

evt. går videre i sagen, og for at man kan vur-

dere rigtigt !  

Vi ønsker selvfølgelig, at Rømø Havn får for-

bedret deres trængte økonomi, men som der 

også kom forslag til på borgermødet den  

11. juni, er der også masser af andre mulighe-

der end en heliport på havnen! 

Busrute 285 

Vi har tidligere skrevet, at vi arbejdede på at få 

(gen)indført en afgang kl. ca. 18 fra Skærbæk 

til Rømø, som bl.a. børn og unge, der har været 

til fritidsaktiviteter i Skærbæk eller har leget 

med (klasse)kammerater på fastlandet, kan bru-

ge. Vi har været til forhandlinger med kommu-

nen, som er positiv, men der er endnu ikke no-

gen endelig afklaring. 

Fortsat god sommer! 

Kim Wittrup                                                                                                              

f. Rømøforeningen 

 

”Buddy Holly på Rømø” 

Buddy Hollys musik udsat for kor og orkester, 

to solister og dans. 

Rømø Kunst og Kultur Forening inviterer til 

Buddy Holly koncert i Tørdokken på Rømø 

Havn, den 23. september kl. 16.00. 

Sing’n Swing, Lost in The Sixties med Tanja 

Vodder samt Kirstine Bonde og Mads Bjørn 

spiller og synger sig gennem Buddy Hollys 

univers, akkompagneret af dansere fra Kolding. 

Billetter til 150 kr. på 23366861 

Jacques Thierry 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Begivenheder på Rømø i starten af september 

De to første week-ender af september, foregår der to store begivenheder på Lakolk Strand: 

Lørdag den 1. september: Rømø Motorfestival 

https://www.facebook.com/romomotorfestival/ 

Fredag den 7.- søndag den 9. september: Dragefestival 

 

 

 

 

 

 

 

 

I week-enden, hvor der er dragefestival, bliver Sønderjysk Filtetræf også afviklet i  

Rømø Medborgerhus Rømø Skole: 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

UDFLUGT FOR RØMØ SOGN 
torsdag den 16. august 

Den årlige udflugt for sognets beboere går i år 
til ”Vestjyllands Kunstpavillon” i Videbæk, hvor 
der er mange fantastiske kunstværker af Arne 
Haugen Sørensen. Herefter går turen til Ringkø-
bing kirke. Der serveres sandwich og drikkeva-
rer i bussen. 

Frokosten spises på Hotel Ringkøbing og  
eftermiddagskaffen på Nymindegab Kro. 

(ændret program i forhold til tidligere annonceret) 
              Pris pr. person 150,00 kr. 

Bussen kører fra Havneby Skole kl. 7.30. 
Fra Juvre kl. 7.50 og fra Nr. Tvismark kl. 8.00. 
Tilmelding til Palle Bach, tlf.: 40767574 eller 
           mail: palle@skanbach.com 

         Senest mandag den 6. august. 

                 Med venlig hilsen 
               Rømø Menighedsråd 

 

Johnny Cash koncert i Rømø kirke 
tirsdag den 7. august kl. 19.30 
 
”Cash i kirken” handler om Johnny Cash og de 
indre kampe, han hele sit liv kæmpede med og 
som udmøntede sig i de formidable sange og 
fortolkninger, han efterlod til denne verden.  
Karsten Holm fortæller om Cash’ tro, hans dæ-
moner, stofferne og alkoholen.  
Hans kamp for at holde misbruget nede – den 
evige kamp mellem det gode og det onde. 
Karsten Holm, sang og guitar. Martin Blom, 
guitar og kor. Bjørn Bønne Petersen, kontrabas 
og kor. Knud Erik F. Steengaard, violin. 
Entré 100 DKK / 14 EUR 
 
Koncert i Rømø kirke 
tirsdag den 14. august kl. 19.30. 
Kseniya Pogorelaya, orgel. 
Rail Sadykov, harmonika. 
Entré 50 DKK / 7 EUR 
 
Koncert i Rømø kirke 
tirsdag den 21. august kl. 19.30. 
Blæseensemblet Barokkerne. 
Anna Krarup, Bente Dahl, Bente J. Ovesen 
og Bodil Grue-Sørensen. 
Entré 50 kr/7 Euro. 
 
Koncert i Rømø kirke 
Tirsdag den 28. august kl. 19.30. 
Susanne Breyer, Bodensee, ukulele. 
Andrea Jäckle, orgel. 
                                                                      
Guidede ture onsdage kl. 15.30 
8. og 29. august 2018 
Historie og fortællinger om kirken, kirkegården 
og Rømø. 
Varighed ca. 1 time. 
                                                                        
Meditation og vandring  
onsdag den 15. august kl. 15.30. 
Med ord og billeder om TRO og HÅB fra kirke og 
kirkegård vandrer vi i Kirkeby Plantage. 
Varighed ca. 1 time. 
 
Husk aftensang i Rømø kirke 
i august måned hver onsdag kl. 17.00. 
 
Martin Luther og Reformationen i Rømø 
Præstegård 
Tirsdag den 4. september kl. 19.30 
Eberhard Harbsmeier, tdl. rektor og nu præste-
gemal: Martin Luther er en af historiens mest 
fascinerende personer – på godt og ondt. Fore-
draget vil skildre Luthers biografi fra sin barn-
dom som bondesøn til klosteret i Erfurt og re-
formator i Wittenberg. Luther var både dybt 
præget af sin fortid og sine rødder i middelalde-
rens klosterliv – og sin tids nybrud i humanis-
men og renæssancen. Hans teologi og hans bio-
grafi er tæt forbundet med hinanden. 

mailto:palle@skanbach.com
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Nye ansigter på Nationalmuseets  
Kommandørgaard 

Jeg inviterede mig selv på besøg hos det nye 
forvalter par af vores skønne Kommandør-
gaard, for lige at se, hvem de egentligt er.  

Det vil vi jo nok alle sammen gerne vide. Jeg 
blev budt på kaffe i deres have, da de stadig  
ikke er kommet helt på plads, og fik efter noget 
tid også tilbudt en trøje, da det var en kølig  
vestenvind der susede os om ørerne på denne 
ellers varme og solrige dag.  

Nu sad jeg foran to meget karismatiske og  
smilende mennesker der udstrålede en stor ro 
og tilfredshed med deres store spring fra  
Østrig, Grønland og København til Rømø.  

Ja man kan jo nok undre sig over, hvorfor  
valget netop faldt på Rømø. Det fik jeg at vide, 
var ret tilfældigt og så alligevel ikke. De to un-
ge mennesker passer på en eller anden måde 
perfekt ind i den kulisse den gamle Komman-
dørgaard danner.  

Alexander Köhlers interesse og store viden om 
hvaler og hans kendskab til at arbejde med for-
midling fra fire år i Tivolis akvarie (ja rent fak-
tisk også i akvariet!). Og så selvfølgelig Aviâja 
(Aviaaja) Kleist Burkal, hans kæreste, som boe-
de i Narsarsuaq på Grønland til hun var seks og 
herefter flyttede til Nuuk med sine forældre. 
Hun er smykkeformgiver og sælger hovedsage-
ligt sine smykker på Grønland. Hun har i man-
ge år arbejdet som kultur og informationsmed-
arbejder for det Grønlandske hus i København. 
Her har hun blandt andet lavet meget formid-
ling og workshops. De er sådan set et perfekt 
par til at føre den stolte gamle Kommandør-
gaard videre og modtage interesserede besøgen-
de.  

Alexander vil gerne her pointere, at han aldrig 
har sagt, at der er "gammel, støvet ragel-
se" (citat fra artiklen i jv.dk den 24. juni) på 
Kommandørgaarden. Han elsker de gamle byg-
ninger og de gamle ting. Det er jo netop det, der 
er hans store interesse, og derfor ville han al-
drig udtale sig nedladende. Alexander og Aviâja 
elsker den spændende helhed stedet byder på. 
Kultur, historie, bygninger, natur.  

De synes forbindelsen til Grønland er meget 
interessant og Aviâja gør sig mange tanker om 
dengang hvalfangerne drog afsted herfra mod 
hendes hjemland.  

Lige nu er der rigtig meget at se til. Flytning, 
arbejde, højsæson og termin om fem uger!  

Og dog virker de helt rolige, afslappede og som 
om de er landet det rette sted. De har drømt om 
natur, luft omkring sig og tid til et familieliv.  

Alexander er ved at finde ud af hvad besøgende 
oplever når de er på Kommandørgaarden, og 
hvad de synes der kunne være bedre eller an-
derledes. Det er feltarbejde som, når sæsonen er 
over, skal danne grobund for nye ideer og pla-
ner til kommende sæson.  

Han er allerede nu ved at sprudle over af ideer, 
og så er det Aviâjas fornemste opgave at sor-
tere i ideerne og finde ud af, hvad der egentligt 
kan lade sig gøre. Sammen er de et godt team 
med lysten og viljen til at arbejde for at skabe 
et dejligt miljø på vores museum. De er innova-
tive og velovervejede. De vil gerne skabe flere 
arrangementer og overvejer også at få fåreda-
gen tilbage igen.  

Nu er det jo desværre ikke Aviâja og Alexander 
der bestemmer alting selv, så vi må med tålmo-
dighed se til og vente på hvad der kommer til at 
ske.  

En ting er dog sikker - jeg fandt ud af, at det 
nye forvalterpar af Kommandørgaarden er nog-
le rigtig søde og behagelige mennesker, der ger-
ne vil være en del af vores lille øsamfund og i 
bund og grund er som dig og mig!  

Velkommen til Rømø Aviâja og Alexander! 

Skrevet af Anne Thomsen 

  

 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
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Den årlige ringridning 

I juni afholdt Rømøboernes Ringriderforening 
det årlige ringridning.  

Et par dejlige dage blev det til med kongefro-
kost i Havneby og dette år bød på en spænden-

de omrokering af kongefamilien.  

Generalforsamlingen forventes afholdt i  

starten af marts. Hold øje i dagspressen.   

Turen til Vibegård m/RHF 

Foto: Susanne Olesen, Skærbæk Avis  

Den 4. juni var Rømø Husholdningsforening på 
besøg hos Vibegaard i Gasse. 

Anders Sørensen tog imod os og viste rundt på 
gården. Vi så ribsmarkerne og hørte om, hvor-
dan de skal behandles. 

Ved kaffe til medbragt kage fortalte Anders om, 
hvordan ideen opstod, hvordan produktpaletten 
stadig udvikles og hvort svært det er at marke-
desføre produkterne. 

Til afslutning smagte vi de forskellige lækre 
safter, saucer, perlende vine og ”champagnen”. 
Der var også mulighed for at købe varer. 

Anders er kontaktperson til Østifternes Forsik-
ring, som har sponsoreret de fine trafikveste, 
som vi bruger til vores ugentlige cykelture om 
sommeren. 

Marina Krog/Aase Duhn 

Timer til badminton og bordtennis 

Fordeling af timer til badminton / bordtennis  
til sæsonen 2018-2019 foregår mandag den  
27. august kl. 19 i "Æ Fristej" i Medborgerhuset 
"Rømø Skole". 

NB: Desuden tilbyder Rømø U.I.F. motionsvol-
leyball m/k for alle ml. 15 og 90 år v/ Medbor-
gerhuset "Rømø Skole" tirsdage kl. 19.00.                      
Indtil 1. september er det hovedsageligt uden-
dørs (ved dårligt vejr går vi dog indendørs). 
Herefter foregår det indendørs i gymnastiksa-
len. Vi afholder også bankospil og juletræsfest 
senere på året. Mere herom i næste udgave af 
Set og Sket. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Småfolksvej 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Små-
folksvej skal gøres bredere, så der bliver mere 
plads til cykler ude i siderne. Desuden skal den 
hæves længst mod vest for at undgå, at den i pe-
rioder er oversvømmet. Arbejdet forventes at gå 
i gang til efteråret. Til gengæld har kommunen 
opgivet en genåbning af Gl. Skinnevej: Primært 
fordi der på strækningen er noget fredet rørskov, 
som er lukket i ynglesæsonen fra 1. marts - 31. 
august. 

Arbejdet med at lave et pumpesystem, der pum-
per vandet i grøfterne langs Småfolksvej mod 
Kongsmark, blev for nylig sat i gang. 

 

Forhenværende sportsplads i Kongsmark 

Det er kommunens jord, og normalt er det så-
dan, at kommunen - inden de udbyder den til 
salg / leje - spørger lokalbefolkningen, om vi 
har idéer til noget, den kunne bruges til ? Så 
hvis nogen har idéer, kontakt venligst ét af  
bestyrelsesmedlemmerne i Rømøforeningen ! 

 

Festaften den 5. oktober aflyst 

I forrige nr. af Set og Sket var der omtale af, at 
der ville blive en festaften fredag den 5. okt. i 
stedet for den aflyste Rømø Awten i marts. Vi 
havde fået nogle dygtige folk fra Tønderrevyen 
til at komme og give nogle numre.  

Desværre har de meldt afbud, og da det var lige 
op til deadline for herværende blad, kunne vi 
ikke nå at finde noget andet underholdning, og 
derfor har vi valgt at aflyse arrangementet, des-
værre.  

Men noget sker der den weekend : En hel masse 
atelierer på Rømø holder "åbent hus" både fre-
dag og lørdag kl. 11 - 17.30. Det drejer sig om 
Engvej 5 (Medborgerhuset "Rømø Skole", hvor 
der også er udstilling af billeder af den kendte 
Rømø-maler, Petersen-Røm), Engvej 4, Vester-
gade 3, Klitvejen 9, 12 og 27, Nr. Frankel 2 og 
Dværgternen 10, alle Havneby samt Gl. Skole-
vej 6 i Kongsmark. 

Arbejdsgruppen 

 

Sct. Hans aften ved spejderhytten  

blev igen en hyggelig en af slagsen, selv om 
vejret viste sig fra sin dystre og blæsende side. 
Der kom i alt ca. 200 betalende voksne plus rig-
tig mange børn, som hyggede sig med at lave 

snobrød og poppe popcorn.  

Vi fik først lov til at brænde bål af fredag efter-
middag, da der jo var afbrændingsforbud. Vi var 
dog enige om, at der blev Sct. Hans med eller 
uden bål. Efter en fin båltale af Gunnar Graff, 

blev midsommervisen og en sommersang sun-
get, kom der ild i bålet og heksen blev sendt af 
sted til Bloksbjerg. 

Tak til sangkoret fra Skærbæk, som kørte over 
dæmningen for at være med her. 

Tak til alle jer som trodsede vejret og kiggede 
forbi. 

 Tak til alle de frivillige hjælpere, som trofast 
tropper op år efter år. 

Tak til Rømø Frivillige Brandværn, som er her 

for at passe på, at det hele ikke futter af. 

Tak til alle vores sponsorer, som igen i år velvil-
ligt har støttet med gevinster til vores tombola.  

Rømø Ungdoms og Idrætsforening  
& Rømø Spejderhytte. 
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2018 

August 
 
Hver tirsdag kl. 19.00  Volleyball m/k er for alle 15 - 90 år 

     Indtil 1. september er det hovedsageligt udendørs 

     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 

Ons. 01.08 kl. 17.00  Aftensang 

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Tir. 07.08 kl. 19.30  ”Cash i kirken” er navnet på en Johnny Cash Koncert  

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Ons. 08.08 kl. 15.30-16.30 Guidet tur om Rømø og Rømø Kirke  

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Ons. 08.08 kl. 17.00  Aftensang 

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Tir. 14.08 kl. 19.30  Koncert m/Kseniya Pogorelaya & Rail Sadyk   

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Ons. 15.08 kl. 15.30-16.30 Meditation og vandring / Tro og håb  

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Ons. 15.08 kl. 17.00  Aftensang 

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Tor. 16.08 kl. 07.30  Udflugt for Rømø Sogn til Videbæk og Ringkøbing 

     fra Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 2, Havneby 

Tir. 21.08 kl. 19.30  Koncert m/Blæseensemblet Barokkerne    

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Ons. 21.08 kl. 17.00  Aftensang 

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Man. 27.08 kl. 19.00  Fordeling af badminton- og bordtennistimer 2018-2019 

     "Æ Fristej" i Medborgerhuset "Rømø Skole". 

Tir. 28.08 kl. 19.30  Koncert m/Susanne Breyer & Andrea Jäckle   

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Ons. 29.08 kl. 15.30-16.30 Guidet tur om Rømø og Rømø Kirke  

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Ons. 29.08 kl. 17.00  Aftensang 

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 
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 Aktivitetskalender 
2018 

    

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 

Hver torsdag kl. 18.30   Cykeltur  sidste cykeltur er den 20. september 

     Havnebyvej / Kirkeby Plantage, 6792 Rømø 

Lør. 01.09    Rømø Motor Festival  

     på Lakolk Strand 

Tir. 04.09 kl. 19.30  Foredrag om Martin Luther og Reformationen  

     v/Eberhard Harbsmeier 

     i Rømø Kirke Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Fre. 07.09 - søn. 09.09  Dragefestival  

     på Lakolk Strand 

Lør. 08.09 - søn. 09.09  Sønderjysk Filtetræf 2018 

     Rømø Medborgerhus Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

Man. 10.09    Deadline til Set & Sket nr. 5 oktober-november 2018  
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Søn. 23.09 kl. 16.00  Boddy Holly på Rømø med rokuku.dk 

     Tørdokken Rømø Havn  

Man. 24.09 kl. 17.15  Tur til Frem i Ribe med Rømø Husholdningsforening 

     Efter rundvisning får deltagerne kaffe og sandwich.  

     Pris 50 kr. + 30 kr. for kørsel 

     Mødested ved Statoil - samkørsel til Ribe  

     Tilmelding senest 17.09.2018 til Lilly 24 67 22 51 eller  

     Mie 24 22 58 30 

Tor 27.09     Torsdagsklubben starter  

     (en del af Rømø Husholdningsforening) 

kl. 14.00 - 17.00   Almindelig hygge, billard, stolegymnastik (14-15), kniple, strikke, 
     kortspil, pc-hjælp efter aftale med Mogens 26708459 

kl. 19.00-22.00    Almindelig hygge, kniple, strikke, kortspil m.m. 

Oktober 

Fre. 05.10—Lør 06.10  Atelierer på Rømø holder ”åbent hus” og udstilling af Peter

     sen-Røm 

     i Medborgerhuset Rømø Skole Engvej 5, 6792 Rømø 

     Åbent hus atelierer på Engvej 4, Vestergade 3, Klitvejen 9, 12  
     og 27, Nr. Frankel 2 og Dværgternen 10, alle Havneby samt  
     Gl. Skolevej 6 i Kongsmark. 

Med forbehold for ændringer 

 

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

 

 

 

 

http://www.roemoe.infoland.dk


- 12 - 

 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

 Nye folk i spidsen for Rømø Vandrerhjem 

Den 1. juni overtog ægteparret Rikke og Niels 

Hobolt vandrerhjemmet på Rømø.  

De har begge tidligere haft ledende stillinger i 

dansk erhvervsliv, men havde i de senere år haft 

lyst til at sadle lidt om, og drive egen virksom-

hed, med fokus på de nære ting i livet: Ro, na-

tur, økologi og historie.  

Og efter at have kigget på forskellige mulighe-

der faldt de begge for Rømø Vandrerhjem - og 

for Rømø ! 

Jeg besøgte dem i starten af juli måned, og de 

glæder sig til at lære Rømø og rømmeserne at 

kende !  

De har allerede sat sig en del ind i Rømøs histo-

rie, og man fornemmer straks, at de synes, det er 

spændende og gerne vil lære endnu mere.  

At de holder af Rømø og gerne vil - lad os bare 

sige - integreres, og tage del i livet på Rømø, og 

Rikke glæder sig f.eks. allerede til senere på året 

at skulle deltage på det lokale vandgymnastik-

hold på Enjoy om tirsdagen. 

Rikke og Niels vil drive vandrerhjemmet på en 

så bæredygtig måde som muligt, f.eks. vil ma-

den i høj grad være økologisk og lavet fra bun-

den af.  

På vandrerhjemmet er der 60-65 senge, fordelt 

på både 2, 3 og 4 sengs værelser samt små fami-

lielejligheder. Man kan tilkøbe morgenmad og 

aftensmad på stedet, og der vil være åbent fra  

1. marts til 1. november, men Rikke og Niels vil 

bo på vandrerhjemmet hele året. De kommer for 

øvrigt fra Sorø, hvor deres søn i sommers blev 

færdig som student. Desuden har de en datter, 

som læser i Århus. 

Til oktober vil de holde en lille reception / 

Åbent Hus, hvor alle er velkomne til at komme 

og hilse på, og se og høre om stedet. Mere her-

om i næste "Set og Sket". 

Velkommen til Rømø ! 

Kim Wittrup 

Mere om Danhostel Rømø findes på  

Facebooksiden Danhostel Rømø og  

www.danhostel.dk/hostel/danhostel-roemoe  
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Rømø Musikfestival 2018 

Sidste år forsøgte vi jo os med "Rømø Musikfe-
stival", og da det blev så stor en succes, ville vi 
selvfølgelig prøve igen i år, lørdag den 30. juni. 
Men i år dog ikke bag "Rømø Skole", men i 
skolegården. 

Efter en del forarbejde med bl.a. at stille telt op, 
lave scene, slæbe borde og bænke op fra kælde-
ren, købe ind osv. var vi så klar kl. 14, hvor før-
ste band, "Stjernetrioen" fra Åbenrå gik på sce-
nen. Solen skinnede, og der var vel i starten ca. 
30-40 festivalgæster, og tallet voksede pænt i 
løbet af eftermiddagen, og der har vel i alt været 
230-250 festivalgæster i løbet af dagen - lidt fle-
re end sidste år. 

Det var igen en rigtig god festival, de 4 bands 
spillede godt, og folk hyggede sig. Efter 
"Stjernetrioen" kom det lokale band, "Leif 
Band", efterfulgt af "Afternoon Brunch",  

som var en flok unge - og dygtige - musikere, 
der netop var blevet studenter fra Tønder Gym-
nasium, og som spille pop-jazz.  

"Bonfire" (fra Varde) sluttede festivalen af med 
god og heftig AC/DC-musik! Tak til alle 4 grup-
per, som jo spillede gratis! 

Stor tak til alle, der mødte op og bakkede op om 
arrangementet - og stor tak til de frivillige hjæl-
pere !!! 

På grund af relativt store udgifter til telt leje  
(7-8.000 kr.) løb Rømø Musikfestival ikke helt 
rundt økonomisk - men underskuddet i år blev 
kun på ca. 1.200 kr. mod ca. 2.500 kr. sidste år - 
så det går fremad ;-) Hermed også tak til Ferie-
partner Rømø, som havde valgt at støtte arran-
gementet med 5.000 kr. ! 

Vi satser på, at Rømø Musikfestival skal være 
en årligt tilbagevendende begivenhed den sidste 
lørdag i juni: Så forhåbentlig ses vi - og høres 
ved -  lørdag den 29. juni 2019 !   

Hilsen Rømø Musik 
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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 

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 Bjerrum 
Mail: bentekrog@icloud.com 

Foreninger på Rømø (opdateret ultimo juli 2018) 

Hjemmeside for Rømø: www.romo6792.dk  - Facebookside: facebook.com/romo6792 
Facebookgruppe: "Rømø"  

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

http://www.romo6792.dk
http://www.romo-golfklub.dk
http://www.romohusholdningsforening.dk/
http://www.rokuku.dk
http://www.roemoelokalarkiv.dk
http://www.sogn.dk/roemoe
http://www.strandsejler.dk
http://www.romo6792.dk
http://www.facebook.com/romo6792
https://www.facebook.com/groups/16436380478/about/
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Ny sti på Havnebydiget 

Som omtalt i forrige nr. af "Set og Sket" havde 
bestyrelsen for Kirkeby og Havneby Dige, med 
formand og digegreve Magnus Skak i spidsen, 
sat gang i arbejdet med at forstærke diget, og i 
samme ombæring lave en sti på toppen, så man 
kan gå på toppen lige fra Havneby til Sønder-
strand (eller omvendt). 

Dette arbejde er nu ved at være færdigt.  I skri-
vende stund (11. juli) venter belægningen på sti-
en - stabilgrus og stenmel - blot på regn, og så 
skal den tromles. Ydersiden af diget er netop 
blevet gødet med kalk, og til august skal der 
såes græs.  

Desuden mangler der ordentlig skiltning, men 
her ventes på Tønder Kommune, der har en plan 
om, at alle skilte på Rømø skal være ens, udtaler 
Magnus Skak. Men man må altså gerne gå på 
stien ! Et fantastisk aktiv for Rømø, og en flot 
udsigt med sydøen på den ene side, og Vadeha-
vet, Listerdyb og Sild på den anden ! Og herud-
over er Sydøen altså også blevet bedre sikret 
mod stormflod ! 

Senere vil der komme en officiel indvielse. 

Kim Wittrup 

Rømø Husholdningsforenings  
program for 2018-2019 

Rømø Husholdningsforening har lavet et spæn-
dende program med  aktiviteter i Torsdagsklub-
ben samt arrangementer og ture i 2018/2019. 
Det bliver omdelt sammen med denne udgave af  
Set og Sket.  

Foreningen har besluttet, at vi ikke mere annon-
cerer i Skærbæk Avis, men se vores hjemme-
side: www.romohusholdningsforening.dk og               
Facebookgruppe: ”Rømø”                      

Man kan også læse om vores aktiviteter i  
kalenderen på midtersiderne i Set og Sket og på 
www.romo6792.dk 

Endvidere bliver der hængt opslag/sedler op 
hos: 

Knud på Bonus tanken ved dæmningen 

Købmanden i Tvismark 

Salon Mona i Kongsmark 

Købmandsgården i Mølby 

Stenhuset i Havneby 

Skolen i Havneby 

Aase Duhn 
Rømø Husholdningsforening 

 

 

 

 

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

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 

mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

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. 

Rømøforeningens bestyrelse: 

Nye annoncesponsorer 

En ny annoncesponsorperiode er startet, og ift. 

seneste blad kan vi byde stort velkommen og 

tak til 4 nye annoncesponsorer: 

* Restaurant Frankel 5 

* Hotel Kommandørgården 

* Nationalmuseets Kommandørgaard 

* Danhostel, Rømø Vandrerhjem. 

 

Vi har også sagt farvel til 3:  

*  Andelskassen (ifølge vores annonceprincip-

per),  

* Country Café samt  

* "Rømøkøbmanden" 

 

 

Rømøforeningen vil gerne sige: 

Tak for støtten! 

Nationalmuseets Kommandørgaard 

tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 

Tlf. 74 75 51 36 
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Rømø Børnecenter: Forældrerådet i Rømø Børnecenter havde arrangeret et rigtig godt forældre 

arrangement i juni måned for børnene og deres familier på naturlegepladsen ved  Kongsmark. 

Der var stor tilslutning og alle hyggede sig på tværs af generationerne. Naturvejleder Frands 

Soberra fra Naturcenteret Tønnisgård viste og fortalte livet i og omkring søen. 
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Ny Form 74 75 54 82 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 

Feriecenter Rim Rømø 74 75 57 58 

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 

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 

Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22 
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Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen Hjem for Ældre 

v/Ingelise Buch  

74 75 50  44 

Foreningen Venner af  

Rømøs Natur 

v/Bente Bjerrum  

24 64 00 81 

Rømø Kunst- og 

kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

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 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 

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  

Rømø Ungdoms- og 

Idrætsforening 

v/Kent Petersen  

      74 75 55 08 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 
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Havneby Kro   74 75 75 35 

    Enjoy Resorts Rømø   74 75 56 55 

Rømø Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50 Rømø Bageri   74 75 52 44 

Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

Dagli’ Brugsen    73 71 07 00 

Hotel Vadehavet   74 75 51 45 

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31 

Rømø Slagteren    29 90 75 16 

Rømø Auto Service 74 75 53 28  


