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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Bliv sponsor - og støt Rømøforeningens arbejde 
Ønsker din virksomhed eller forening at blive sponsor ? Så kontakt vores kasserer:  
Conny Rotheisen, Hattesvej 11, Tvismark, Tlf.: 60 66 20 21, crot46@gmail.com for nærmere af-
tale: Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000,00 pr. år og frivillige foreninger for kr. 
500,00 pr. år.  I prisen er inkluderet et billede/logo med telefonnummer samt en omtale i bladet og 
på www.rømø6792.dk / www.romo6792.dk. Rømøforeningen takker  alle sponsorer, som støtter 
foeningens arbejde. 

STØT SET & SKET’s SPONSORER, DE STØTTER OS… 

Rømø Cykler 88 93 50 40 

Rømø Havn  tlf. 74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  tlf. 74 75 52 00 

Kutteren HV 35 ”Cicilie” 

Rømø Supermarked tlf. 74 75 53 02  

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky Tlf. 88 93 51 52 

Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00 



- 3 - 

 

Siden sidst… 

Ja nu går sommeren så småt på hæld og jeg hå-

ber i har fået tanket en masse grøn energi fra 

solen, vinden og havet, så alle celler er fyldt op 

til det kommende efterår. 

Som jeg skrev sidst, har jeg været til det første 

møde i arbejdsgruppen for Rømø Udviklings-

plan, og der er udkommet en ny revideret udga-

ve af planen.  

Arbejdsgruppen er nu blevet delt op i flere in-

dre grupper der arbejder med forskellige områ-

der. Jeg er således blevet en del af den gruppe 

der skal arbejde med emnet ”Stier” Vi mødes 

igen ultimo august for at drøfte ideer og tiltag. 

Som nogle af jer nok har læst, prioriteres det 

højt her i startfasen, at vi finder frem til vores 

identitet, vores DNA på Rømø – et emne jeg 

allerede skrev om i sidste blad.  

Jeg vil endnu engang bede jer om at tænke over, 

hvad i mener vores identitet/DNA er. I må gerne 

sende mig jeres tanker eller også vente med at 

dele dem med os alle når vi afholder borgermø-

det senere på året. Datoen følger i næste set og 

sket.  

Jeg håber i har nydt sommeren på vores Para-

disø, som Søren Vibe kalder den, og jeg vil af-

slutte med det digt han skrev i bogen ”Rømø – 

Paradisøen i Vesterhavet”. Det rammer så 

smukt og præcist også efter så mange år.  

 

 

Det skal nævnes, at han i sin efterskrift skriver 

og jeg citerer: ”…en ny tid rykker frem, men 

dybt i Øens sjæl ligger en vemodsfyldt erin-

dring om det tabte paradis.”  

 

Der ligger en Ø i det fjerne Vest. 

Dens Navn er Røm 

Den ligger og drømmer i Sol og Blæst 

sin egen Drøm, 

mens Vinden leger med Klittens Haar, 

som den har leget i tusind Aar, 

Og Tidevandets vældige Ur 

Udmaaler Seklernes Gang. 

 

Og Havet taler sit stærke Sprog 

til Jordens Kryb. 

Det lukker os op sin Billedbog, 

sit dunkle dyb. 

Men Havets Fugle dog bedst forstaar 

den Mor, som dækker ved Høst og Vaar 

to Gange hvert Døgn saa rigt et Bord 

for Kystens vingede Flok. 

 

Her lyder en jublende Sang og Tak 

for dagligt Brød, 

Det stiger som Storm fra Jordsands Flak 

i Havets Skød. 

Mens Tider svinde, og Sekler gaar 

De samles paa ny hver evige Vaar, 

og Stranden dækkes af dunede smaa, 

som fortsætter Slægternes Gang. 

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

Nationalmuseets Kommandørgaard 

tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 

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

Som støttemedlem af Rømøforeningen deltager 
du automatisk i lodtrækningen om 2 flasker  
Rømøvin. Der bliver udtrukket 2 vindere, hver 
gang bladet udkommer.  

Lodtrækningen foretages af Notarius 
”Publikum”. Gevinsterne bliver afleveret        
personligt til vinderne. 

Man kan blive støttemedlem i Rømøforeningen 
for kr. 50,00 om året for enkeltpersoner og  
kr. 100,00 pr. husstand. 

Beløbet kan indbetales på vores konto i  
Sparekassen: 9839 8850465747 via netbank  
eller kontant til kassereren. 

Vinderne denne gang:  

Kirsten Pernille & Leif Ostrup 
Engvej 
 
Gurli Offersen 
Stormstræde 18 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 

Og gaar du en stille, sommerlig Kvæld 

paa Havets Sand 

og lytter, mens Lyset gaar paa Hæld, 

til det brusende Vand, 

da er det med eet, som Sted og Tid 

med Dagens Byrde og Døgnets Strid 

gaar under i Altets Dyb. 

Og den, som lytted’ til Havets Sang 

i Solfaldsskær,  

han drages paa ny af en sælsom Trang 

til Øen her. 

Her toner den vældige Melodi 

fra Urtidskræfternes Symfoni, 

som løfter din Sjæl over Dalbunden trang 

mod en Evigheds blaanende Hvælv. 

Her tier den travle Verdens Larm. 

Her aander den Fred, 

Som drager den trætte med moderlig Arm 

fra Tid og Sted. 

I Tavshedens Rige blandt Lyng og Klit 

Du vandrer dig let – du aander saa frit. 

Selv Modgangs Tynge forvandles til Tak 

Opløses i skøn Harmoni. 

Anne Thomsen 

  

Nyt i Rømø U.I.F. - Gymnastik 

Martina Dölwes-Schnabel er i maj måned  

flyttet til Rømø fra Tyskland. Hun er uddannet 

fysioterapeut og har i mange år undervist i  

forskellige former for gymnastik.  

På Rømø vil hun gerne tilbyde 2 hold; begge 

for folk, som ønsker at komme i god eller end-

nu bedre form: 

a) Hold for m/k, fra 15 år og opefter. Træning 

for alle muskler og led, intervaltræning, kreds-

løb og kondition. 

b) Hold for kvinder fra 15 år og opefter. Her vil 

der blive lavet aerobic, stepaerobic, strækøvel-

ser og afslapningsøvelser. 

Tidspunktet kan være  

tirsdage kl. 18 - 19 eller torsdage kl. 18 - 19 

(Tidspunktet kan evt. også være torsdage kl. 19 

- 20) i skolens gymnastiksal.  

Hvis man har lyst til at deltage på et af holdene, 

så meddel Martina, hvilket tidspunkt der passer 

bedst, eller om det ikke er så afgørende.  Og 

meget gerne senest fredag den 23. august af 

hensyn til øvrig planlægning. 

Så vil vi i næste Set og Sket skrive, hvornår de  

2 hold vil træne (forudsat at der kommer til-

meldinger nok).  

1. gang vil være 1. tirsdag og 1. torsdag i okto-

ber. Og der er en gratis uforpligtende prøve-

gang. 

Bak op om dette nye tiltag! 

 

Kontakt venligst Martina på mail:  

kg-praxis-doelwes@web.de 

 

Hilsen Martina og Rømø U.I.F. 
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Gangmotion på Rømø 

Holdet er for dig, som har ud-

fordringer med at gå lange ture 

eller/og cykle, men gerne vil 

holde dig i gang. 

Vi går i et roligt tempo. 

- Det kræver ikke andet end et 

par gode sko. 

- Risikoen for skader er meget lav. 

- Vi styrker balancen og mindsker risikoen for 

fald. 

Vi går i ca. en time. 

Vi starter op efter ferien torsdag den 8. august 

2019 kl.14.00 ved Vråby Plantage, Langdalsvej 

(P-pladsen ved hundeskoven). 

Første gang får du udleveret en oversigt over 

hvor vi går fra og hvem der er gangvært. 

Det er uden tilmelding- så du møder bare op. 

Ved spørgsmål kontakt da Charlotte Olesen, 

sundhedskonsulent, Tønder Kommune på 

20559377 

Vi glæder os til at se dig! 

Gangmotionsholdet 

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

Søg tilskud til din gode ide ! 

Rømø Udviklingsfond er en erhvervsdri-

vende fond, der har mulighed for at udlod-

de en del af overskuddet til udvilkling af 

kultur og turisme indenfor grænserne at 

den tidligere Skærbæk Kommune.  

Fonden har derfor besluttet, at man invite-

rer interesserede til at søge tilskud til pro-

jekter, der enten bidrager till markering af 

Genforeningsjubilæet 2020 eller falder un-

der temaet  ”Bevæg dig for livet”. Forenin-

ger og ildsjæle har mulighed for at søge 

om op til 10.000 kr. til et projekt indenfor de 

to temaer.  

Projektet skal gennemføres indenfor områ-

det i den tidligere Skærbæk Kommune. 

Udbetaling kan ske efter fremsendelse af 

projektregnskab til fonden. 

Ansøgningen sendes til  

bodilthye@gmail.com senest den  

1. september 2019. Ansøgningen skal in-

deholde beskrivelser af formål, aktiviteten, 

budget- og finansieringsplan samt hvem, 

der er ansvarlig for projektets gen-

nemførelse. Ansøgere kan forvente svar 

senest 1. oktober 2019. 

Evt. yderligere oplysninger fås ved at skri-

ve til bodilthye@gmail.com 

 

Ny bagerforretning på Rømø 

Torsdag den 11. juli åbnede "Digebageren" 

i de lokaler i Havneby, der hidtil har huset 

Røde Kors-butikken. "Digebageren" ejes af 

Per Snitgaard og har i forvejen afdelinger i 

Højer og Bredebro. 

Daglig leder er Susanne Petersen, og hun 

fortæller, at der ud over brød og kager og-

så vil blive salg af sandwich og tapas.  

En bager møder op hver nat ved 2-tiden og 

begynder på dagens produktion. Det er 

planen, at der skal være åbent hele året, 

men om der er basis for det, vil tiden vise. 

Der er åbent hver dag kl. 6 - 18. 

Velkommen til Rømø og held og lykke med 

forretningen. 

Foreningstelt 

Som jeg skrev i Set og Sket i oktober 2018 

arbejder jeg - som et underudvalg under 

Rømøforeningen - på at skaffe penge fra 

fonde m.m. til et "foreningstelt" og en trai-

ler. 

Det vil alt i alt koste ca. 120.000 kr. og de 

50.000 kr. er nu "i hus" takket være donati-

oner fra Juvrefonden og Rømø Udviklings-

fond. Tak til dem. Der arbejdes videre på at 

skaffe resten. 

Kim Wittrup 

 

 

 

 

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Rømø Motor Festival  

Den 31. august afholdes Rømø Motor Festival 

for 4. gang. Sidste år var der 110 deltagere fra 

11 lande mod 39 deltagere fra 4 lande det første 

år. I år vil arrangørerne, i samarbejde med be-

redskab og politi, forsøge at optimere trafikaf-

viklingen, så der opstå så lidt kødannelse som 

mulig. Se mere på: www.romomotorfestival.dk  

eller www.facebook.com/romomotorfestival. 

 

Den polkaprikkede campingvogn   

I Havneby står 

en polkaprik-

ket camping-

vogn, fyldt 

med kunst og 

smukke tan-

ker.  

Alle værkerne 

derinde er tænkt og udført af mennesker bosat 

på Rømø.  

Det er kunstnerne Lan lægdsman, Martina Schr-

effler, Günther Lützen samt Dorte og Flemming 

Lassen, der er bidragydere. Campingvognen er 

åben fra 09.00-20.00 hver dag og bliver stående 

i Havneby resten af sæsonen. Al kunsten er til 

salg, og det kan varmt anbefales at kigge forbi, 

hvis man skulle mangle en gave, eller blot for at 

nyde synet af de fine ting, blive forundret eller 

inspireret. 

Rømø Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50 

RØMØ SEJL KLUB 

   Medlem af    

Kilebryggen 12,1.    

Havneby   6792 Rømø 

Formand Niels Jonny Vejrup  

tlf. 40 45 19 30 

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

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 

Rømø Musikfestival 2019 

Lørdag den 29. juni afholdt vi for 3. gang 

”Rømø Musikfestival”. De 2 første gange havde 

været vellykkede, så vi var spændte på, om den 

3. også ville blive det. Og det blev den! Også 

begunstiget af det helt rigtige festivalvejr: Sol, 

ca. 23-25 grader, og en let brise. 

Der var deltagerrekord med vel alt i alt ca. 300 

besøgende, der hyggede sig i eller udenfor teltet 

i skolegården på "Rømø Skole". 

Tak til alle de optrædende, hjælperne, sponso-

rerne, og alle jer der mødte op. Det er et stort 

arbejde at arrangere, men med sådan en opbak-

ning og god stemning er det arbejdet værd!  

 

Vi har da også besluttet, at der igen er Rømø 

Musikfestival næste år: Sidste lørdag i juni = 

27. juni 2020. 

Hilsen Rømø Musik 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2019 

August 2019 

Hver tirsdag    Rømø Bibliotek er åben i  
kl. 19.00 - 20.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Hver tirsdag    Stavgang med start fra  
kl. 09.30    Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Hver tirsdag    Volleyball ved  
kl. 19.00 - 21.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Hver torsdag    På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
kl. 18.30    Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen  

Torsdag 08.08, 15.08,  Gangmotion på Rømø 
22.08, 29.08 kl. 14.00 Mødested Langdalsvej ved Vråby Plantager.  

Torsdag 15.08    Udflugt for borgere i Rømø Sogn (se side 16) 
kl. 7.45    Afgang fra Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Mandag 26.08    Fordeling af timer til Badminton og bordtennis 
kl. 19.00    Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Lørdag  31.08   Rømø MotorFestival  
     Løb på Lakolk Strand 

September 2019 

Hver tirsdag    Rømø Bibliotek er åben i  
kl. 19.00 - 20.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Hver tirsdag    Stavgang med start fra  
kl. 14.15    Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Hver tirsdag    Motionsolleyball m/k 15-90 år ved/i  
kl. 19.00 - 21.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Hver torsdag    På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
kl. 18.30    Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen  

Hver torsdag    Gangmotion på Rømø 
kl. 14.00    Mødested Langdalsvej ved Vråby Plantager.  

Hver torsdag    På Cykeltur m/Rømø Husholdningsforening 
kl. 18.30    Mødested P-pladsen ved skovlegepladsen  
     (sidste gang den 19.09) 

Fredag - Søndag   Rømø Dragefestival  
06.09 - 08.09   Lakolk Strand 
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 Aktivitetskalender 
2019 

Tirsdag 17.09, 24.09  Vandgymnastik hos Enjoy Resorts (Se side 17) 
kl. 10.00 - 12.00  3/4 time vandgymnastik - 1 1/4 time wellness 

Tirsdag 10.09   Deadline til Set & Sket for oktober - november 2019 
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Mandag 23.09     Svampetur m/Rømø Husholdningsforening  
kl. 16.00    Vi mødes ved P-pladsen på Langdalsvej (se side 7) 

Torsdag 26.09    Torsdagsklubben for alle aldre 
kl. 14 & 19   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Søndag 29.09    Høstgudstjeneste og menighedsmøde  
kl. 10.30    Rømø Kirke og Præstegården 

Oktober 2019 

Hver tirsdag    Motionsvolleyball m/k 15-90 år ved/i 
kl. 19.00 - 21.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver tirsdag    Stavgang med start fra   
kl. 14.15    Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

Hver tirsdag    Vandgymnastik hos Enjoy Resorts (Se side 17) 
kl. 10.00 - 12.00  3/4 time vandgymnastik - 1 1/4 time wellness 

Hver onsdag    Ældregymnastik v/Rigmor Petersen 
kl. 09.30    Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver onsdag     Ungdomsklub 
kl. 19.00-21.00   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag    Torsdagsklubben for alle aldre 
kl. 14 & 19   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 03.10    Sangaften med Leif Band (se side 13) 
kl. 19.00    ’Æ Fristej’ - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN 
til nye tilflyttere og nyfødte  

Rømøforeningen vil gerne byde tilflyttere velkommen med 2 flasker  
"Rømø-vin". Så hvis I har kendskab til nogen, der er flyttet til Rømø,  

så giv os lige et praj !  

Rømøforeningen har også besluttet, at nybagte forældre får en velkommen- 
til-verden-buket.Så også her: Giv os lige et praj, tak.  

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

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

Sankt Hans ved spejderhytten 

Sankt Hans aften ved spejderhytten blev igen en 

hyggelig en af slagsen, selv vejret var med os i 

år. Der var rekord mange besøgende.  

I alt 350 betalende voksne plus rigtig mange 

børn, som hyggede sig med at lave snobrød og 

poppe popcorn.  

Der blev solgt en del kaffe, sodavand og is samt 

grillpølser og fadøl/vin. 

Tombolaen fik hurtigt ud-

solgt. Der var rigtig mange 

fine gevinster at vinde. 

Jens Møller holdt en fin 

båltale. Efter midsommervi-

sen og en sommersang, 

kom der ild i bålet og hek-

sen fik en enkeltbillet  til 

Bloksbjerg. 

Tak til sangkoret fra Skær-

bæk, som kørte over dæm-

ningen for at være med her. 

Tak til alle jer, som 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 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Dragefestival 

Rømø Dragefestival afholdes i år den 6. til 8. 
september.  Der er igen i år opsat midlertidige 
hegninger på Sønderstrand for at beskytte yng-
lende terner. Naturstyrelsen har i år gjort mere 
ud af skiltningen, så gæster på stranden får en 
forklaring på hegningerne. Se mere på 
www.danskdragefestival.dk 

 

Rømø Tours 

Som de fleste nok har bemærket, er der kommet 
en flot traktor med vogn der kalder sig Rømø 
Tours, og nu vil i måske gerne vide lidt mere 
om dette nye tiltag.  

Rømø Tours ejes af Jette Larsen og Claus Cor-
nelsen der bor på Vesterhavsvej 1. De har haft 
ejendommen et par år, men er nu permanent 
flyttet ind i forbindelse med opstarten af Rømø 
Tours.  

Claus arbejder fuld tid på traktorbussen, mens 
Jette arbejder ved siden af, men hun er med, så 

ofte det er muligt. Når de er 2 på vognen, kører 
den ene af dem traktoren og den anden agerer 
som "tourguide". 

De startede Rømø Tours op den 12. april i år. 
Formålet med Rømø Tours er, at vise turisterne 
øen på en ny måde, nemlig som passagerer i en 
traktorbus, der kører Sydøen rundt og har 9 
stoppesteder. Man kan vælge at tage en ø-
rundfart, som varer ca. 2 timer, eller man kan 
vælge at købe en dagsbillet, som giver mulighed 

Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22 

Rømø Ungdoms- og 

Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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for at stå af og på, hvor man har lyst og bruge et 
par timer, til de kommer forbi igen. De kører 4 
runder om dagen. Det er også muligt at købe en 
kombi-billet. Her får man en færgebillet tur / re-
tur med oveni en dagsbillet. Køreplan og stop-
pesteder, samt priser kan ses på  
www.romo-tours.dk. 

Det er også muligt at hyre Rømø Tours til priva-
te grupper, firmaudflugter eller andre events, 
hvor man mangler en sjov og hyggelig trans-
portmulighed. Kun fantasien sætter grænser. 

Gæsterne er typisk turister fra Sylt, der gerne vil 
se lidt mere af Rømø, men også en hel del dan-
ske turister, der kommer herover i bil. De væl-
ger at køre med en tur rundt, så de kan udvælge 
sig steder, de vil kigge lidt mere på, på egen 
hånd, efterfølgende. Som de siger, "Man ser me-
get mere, når man sidder højt oppe i vognen og 
kører rundt i et langsomt tempo". Desuden får 
de en masse info om øen og en masse gode hi-
storier om de forskellige huse, områder og øen 

generelt. De turister de har haft med indtil nu, er 
utrolig positive, og rigtig mange siger, at de helt 
sikkert kommer tilbage til øen og næste gang vil 
tilbringe mere tid herovre. 

 De har da også haft et par lokale øboere med 
rundt - det er altid hyggeligt og på den måde, 
lærer Jette og Claus hele tiden nyt om øen, så de 
har flere gode historier at fortælle turisterne.  

 
 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

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

3 lande, 2 hjul, 1 fælles Vadehav 

Elever fra 7. klasse på Skærbæk Realskole, her-
iblandt en flok Rømø-børn, cyklede den 19. juni 
fra fastlandssiden af dæmningen til National-
parkskibet i Havneby sammen med naturvejle-
der Frands Soberra fra Naturcenter Tønnisgård.  

Cykelruten var den sidste danske etape i en sta-
fet der strækker sig langs hele det danske, tyske 
og hollandske Vadehav, og som børn fra alle tre 
lande har cyklet dele af, for at fejre at det i år er 
10 år siden, at vadehavet blev udpeget til Ver-
densarv. 

Undervejs på alle cykelruterne har naturvejlede-
re gjort stop med børnene og fortalt dem om det 
særegne ved både Vadehavet og lige netop deres 
egn.  

Der blev startet en stafet i Ho i Danmark og en 
på øen Vlieland i Holland samtidig, og de to 
mødtes og sluttede i Wilhelmshafen i Tyskland 

den 30. juni, til en stor fejring af jubilæet og vo-
res fælles vadehav. 

Læs mere på hjemmesiden  
www.nationalpark-wattenmeer.de 

 

Workcamp i Vadehavet 

Naturstyrelsen Vadehavet har igen i år været 
vært for en workcamp. 

Unge mennesker fra det mest af verden gæster i 
øjeblikket Rømø, hvor de frivilligt har arbejdet 
med nedskæring af opvækst på hedearealer og 
opsamlet affald på strandene og i klitterne. 

En workcamp opstår i samarbejde med Mellem-
folkelig Samvirke og en vært, som i dette tilfæl-
de er Naturstyrelsen Vadehavet. 

Denne gang skulle 12 deltagere fra forskellige 
lande bo og arbejde på Rømø i 2 uger. Der var 
deltagere fra Europa, Mellemamerika og Asien. 

De 12 frivillige blev indlogeret i spejderhytten 
på Rømø, og Rømø Cykler var så venlige at 

 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 
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sponsorere 12 cykler, så deltagerne kunne trans-
portere sig rundt på øen. 

Workcampen fandt sted fra den 1.-14. juli. 

Se også hjemmesiden 
https://www.globalcontact.dk/wc2019-
nationalpark-vadehavet-paa-roemoe 

Udflugt for Rømø Sogn 

Den årlige udflugt for sognets beboere går i år 
til ”Kongernes Jelling” torsdag den 15. august. 

Vi vil bl.a. få fortalt om dette historiske sted og 
også få mulighed for at gå rundt i hele området. 

Frokosten spises på ”Jelling Kro”. Herefter kø-
rer vi til ”Skamlingsbanken”, hvor  man kan se 
de forskellige mindesmærker, der er placeret i 
terrænet. Eftermiddagskaffen får vi på 
”Restaurant Skamlingsbanken”. Der serveres 
kaffe i bussen på turen. 

Pris pr. person 150 kr. 

Bussen kører fra Rømø Skole kl. 7.45, fra Juvre 
kl. 8.05 og Nr. Tvismark kl. 8.15. 

Tilmelding til Kirsten Rasmussen, tlf.: 
21427933 eller mail: krprilen@bbsyd.dk 

Senest onsdag den 7. august. 

Høstgudstjeneste og menighedsmøde 

i Kirke og Præstegård 

29. september kl. 10.30 

Kirken vil være pyntet, og spejderne medvirker. 

Alle er velkomne. Både i kirken og præstegår-
den bagefter til fælles frokost, hvor vi også hol-
der auktion over spejdernes medbragte frugt og 
grønt fra haver og naturen. Overskuddet går til 
spejderne. Vi får også den årlige orientering fra 
menighedsrådet om vores kirke og kirkegård og 
arbejdet med liv og vækst for Rømø sogn. 

 

 

Faciliteter og tilbud på de lokale ferie-
centre 

Som bosiddende på Rømø har man mange til-
bud, lige uden for døren.  

På de 3 store lokale feriecentre er der tilbud, 
som måske mest var tiltænkt turister, men som 
os lokale er lige så velkomne til at deltage i - og 
der er endda også særtilbud til os ! 

 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

https://www.globalcontact.dk/wc2019-nationalpark-vadehavet-paa-roemoe
https://www.globalcontact.dk/wc2019-nationalpark-vadehavet-paa-roemoe
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Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen Venner af  

Rømøs Natur 

v/Bente Bjerrum  

24 64 00 81 

Nyt på feriecenter RIM 

Det er nu muligt for fastboende rømmeser at be-
nytte fitnessrum, svømmehal og sauna. Det fo-
regår ved, at man køber et medlemskort, som 
koster 175 kr. / md. (3 md. koster 425 kr., 6 md. 
750 kr. og 12 md. 1400 kr.).  

Desuden er der et depositum for nøgle til moti-
onscenter på 300 kr., men som man selvfølgelig 
får tilbage, når man afleverer nøglen igen. 

Motionscentret har åbent hver dag fra  
kl. 7 - 20. Svømmehallens åbningstider  
varierer efter sæson. (Se nærmere på www.rim-
romo.dk) 

Medlemskortet er personligt og kan kun købes 
af personer på min. 14 år.  

Nærmere info på Rim-kontoret. Tlf. 74755758. 

 

På Enjoy Resorts og Hotel Kommandør-
gården gælder fortsat de gode tilbud fra 
sidste år 

Enjoy Resorts: Man kan i lighed med de an-
dre gæster, som ikke bor på centret - dvs. mod 
betaling - benytte bowling, pool incl. fitness                  
(motions-redskaber) samt golf. Hvis man vil 
bruge fitness noget mere, kan det betale sig at 
betale per måned: Så koster det 199 kr. / md., og 
så er pool inkluderet. Mht. bowling er der i  
vinterhalvåret åbent onsdag - lørdag kl. 16 / 17 - 
22. Restauranten har ligeledes åbent onsdag - 
lørdag aften samt lørdag og søndag kl. 8 - 12, 
og onsdag er der "Dagens ret".  

 

Åbningstider for fitness og pool (og i øvrigt): Se 
www. enjoyresorts.dk 

Hvis man ønsker at spille meget golf, vil det 
være oplagt at blive medlem af Rømø Golfklub: 
Det koster ca. 4.200 kr. per år, og i den pris er 
inkluderet adgang til fitness og pool, dog kun i 
vinterhalvåret. 

Og så lægger Enjoy Resorts rammer til vand-
gymnastik hver tirsdag kl 10 - 10.45, 12 gange i 
efteråret og 12 gange i foråret. 1. gang tirsdag 
den 17. september. Det koster 60 kr. per gang, 
men det ses gerne, at man møder jævnligt op. 
Og det giver lidt "mængderabat", hvis man be-
taler for alle 12 gange på én gang: 600 kr. Bas-
sinet på Enjoy har for øvrigt varierende dybde, 
så alle kan finde et sted, de kan bunde, hvis det 
ønskes. Efter 3 kvarters vandgymnastik har man 
fri adgang til wellnessafdelingen. Det er for bå-
de mænd og kvinder, og fra kl. 10 - 12 er det 
kun deltagerne på holdet, som er der. Maren 
Knudsen er underviser og kan give nærmere  
oplysninger på tlf. 74755820. 

Hotel Kommandørgården: Der er diverse 
rideture, som man selvfølgelig er velkommen til 
at tilmelde sig og deltage i.  

Lokale får 20% rabat uden for sæsonen. Man 
kan også bestille massage og lignende, og efter-
følgende har man adgang til poolen.  

I Rømø Play and Horse Park (det tidligere Rø-
mø Sommerland) har børn på Rømø under 12 år 
gratis adgang i følge med en voksen. 

Kim Wittrup 

 

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

kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

Lidt nyt fra Rømø U.I.F. 

Ud over tilbud om 2 nye gymnastikhold, 
som er beskrevet andetsteds i bladet, er der 
hele året : 

Stavgang, tirsdage kl. 9.30.  
Per 1. september ændres klokkeslettet til 
14.15. 
Kontaktperson: Inger Paulsen, tlf. 74755011 

Motionsvolleyball m/k, 15 - 90 år,  
tirsdage kl. 19. (Det er gratis i juni-juli-aug). 
Kontaktpersoner: Kim, 29468641 eller 
Flemming, 21473407. 

Ældregymnastik v/Rigmor Petersen,  
onsdage kl. 9.30. Start ca. 1. okt. 

 

Fordeling af timer til badminton og  
bordtennis 

Som sædvanligt er det muligt at leje en 
ugentlig time i gymnastiksalen.  
Der er næsten frit slag i tidsrummet 8 - 22, 
alle ugens 7 dage. Og det er meget rimelige 
priser: 

Voksne: 360 kr 

Børn t.o.m. 15 år: 230 kr 

Man kan således booke en tid nogle voksne 
sammen, nogle børn sammen, eller blandet 
- f.eks. en familie. 

 

 

 

 

Fordeling af timer finder sted mandag 
den 26. aug. kl. 19 i Æ Fristej, og herefter 
er det altid muligt at reservere en tid ved 
at henvende sig til Kim Wittrup, tlf. 
29468641.  

 

Ungdomsklub, 5. kl. - 18 år   

 

Vi prøver igen at starte ungdomsklub op. 
Det foregår onsdage kl. 19 - 21 i Medbor-
gerhuset "Rømø Skole", hvor der er eget 
ungdomsklublokale, men hvor der i øvrigt 
også er mulighed for at bruge næsten hele 
"skolen". 

Leder er Ole Jensen, MEN han vil meget 
gerne have en anden voksen til at hjælpe, 
både som sparring, og hvis han evt. skulle 
blive forhindret en dag, kan man evt. undgå 
at aflyse. Hvis man har lyst til at hjælpe, kan 
man henvende sig til Ole (52921454) eller 
Kim Wittrup (29468641). 

Det forventes at kunne starte op ca. 1. okto-
ber 2019, og vare til ca. 1. april 2020.  Mere 
i næste Set og Sket. 

                                                                            
Hilsen Rømø U.I.F. 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 
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Foreningen Hjem for Ældre 

v/Ingelise Buch  

74 75 50  44 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
Vestervej 9, 6792 Rømø 

 
E-mail: rlf-a@outlook.dk 

Hjemmeside: 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Facebook: Rømø Lokalhistorisk 
 Forening og arkiv 

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

Rømøforeningens bestyrelse:  

Formand: Anne Thomsen 
Søvej 13 
Tlf.: 74 74 51 65 
Mail: annethomsen1980@hotmail.com  

Næstformand: Kim Wittrup 
Stormstræde 15  
Tlf.: 74 75 59 61 / 29 46 86 41  
Mail: kimwittrup@hotmail.com  

Kasserer: Conny Rotheisen 
Hattesvej 11, Tvismark  
Tlf.: 60 66 20 21 
Mail: crot46@gmail.com  

Sekretær: Jan Gravesen 
Sælstræde 8 
Tlf.: 40 75 54 06 
Mail: jan.gravesen@mail.dk 

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

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

Suppleant: Bodil Marie Thye  
Vibevej 20 Havneby  
42 31 20 74  
Mail: bodilthye@gmail.com  
 
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer til 
vores arbejde. 
 
Ønsker du at blive støttemedlem - og herun-
der at støtte udgivelsen af dette blad - se me-
re på side 2. 

Vadehavet kan konkurrere med Bygma 
og Silvan 

Vadehavet kan på mange måder konkurrere med 
både Bygma og Silvan.  

Det har fem unge fra Tønder Kommune, der har 
haft svært ved at komme ind på arbejdsmarke-
det, og deres projektleder, naturvejleder Frands 
Soberra fra Na-turcenter Tønnisgård på Rømø, 
bevist med et projekt, hvor de har bygget en stor 
hytte udelukkende med de materialer, som fin-
des i naturen. 

Se også https://www.facebook.com/Vadehavet/ 
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Dagli’ Brugsen    73 71 07 00 

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31 Rømø Slagteren    29 90 75 16 

Rømø Auto Service 74 75 53 28  

    Enjoy Resorts Rømø   74 75 56 55 

Ny Form 74 75 54 82 

Feriecenter Rim Rømø 74 75 57 58 

Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98 

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


