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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 
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Siden sidst… 

Vi taler meget om Rømø for tiden. Vi taler om 

blandt andet  udvikling og forskønnelse, men 

det vigtigste må først og fremmest være at  fin-

de ud af hvad os der lever her på Vesterhavets 

perle egentligt værdsætter aller mest. Er det 

overhovedet noget vi tænker over? Nogle af os 

gør sikkert, for andre er livet her en selvfølge, 

en del af tilværelsen som man ikke tænker så 

meget over. Og nogle mener måske at Rømø er 

perfekt lige som den er, så hvad skal vi med al 

den snak om udvikling? Jeg har selv haft mange 

tanker om hvad man ikke alt kunne gøre og ny-

skabe, men er slutteligt kommet frem til, at der 

ikke nødvendigvis skal laves en masse nyt når 

det vi har er så helt igennem skønt! Der er så 

mange fantastiske steder på vores ø. Gå blot en 

tur på stranden eller i skoven og tiden står stille 

for en stund. Det er jo dét der udgør hele ker-

nen. Det er freden, roen, naturen. Det er derfor 

vi er her og har valgt at leve her. Det er det vi 

må værne om og det vi på nogle punkter kan 

forskønne eller med andre ord værdsætte lidt 

mere. Rømø står for natur, plads, frihed og me-

get mere. Lad os i fællesskab og med dialog 

passe på øen så den bliver ved med at være den 

perle den stadig er i dag.  

Kommunen ønsker at bygge mere og mere af 

vores natur til med sommerhuse, da der er efter-

spørgsel i højsæsonen. Der er penge at hente. 

Men hvordan hænger den tankegang sammen 

med, at langt de fleste mennesker bor her eller 

besøger øen  for at opleve og nyde naturen?  

Er det mon her "absurd" ville være det rette 

ord? Ønsker vi kvantitet eller kvalitet?  

Flere turister i højsæsonen betyder også mere 

slitage af øen. Har vi overhovedet kapaciteten 

til at bære et øget pres? Hvad mener I?   

Det er ikke fordi jeg ikke ønsker udvikling, men 

vi bør tænke os nøje om hvor og hvad vi udvik-

ler. Og om det vi gør ER udvikling. Vi må stå 

sammen om vejen frem for Rømø, se hinanden i 

øjnene og finde ud af hvad vi står for.  

Derfor skal I sætte kryds i jeres kalender den  

6. november så I kan komme til Borgermøde. 

Det er vigtigt at vi, de fastboende, får snakket 

sammen og om muligt finder et fælles ståsted. 

Så op af sofaen og afsted, vi håber I alle synes 

det er lige så vigtigt som vi gør. Mere informa-

tion om borgermødet følger længere inde i bla-

det.....  

Jeg håber at I alle har et helt igennem fantastisk 

efterår med masser af frisk vesterhavsvind i hå-

ret.   

Anne Thomsen. Formand Rømøforeningen 

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

Nationalmuseets Kommandørgaard 
tlf. 74 75 52 76 

Frankel 5 
Tlf. 74 75 51 36 

Litteraturkreds i Rømø Præstegård  

Rømø Menighedsråd  og Rømø Kunst 

og Kulturforening  har indgået et samar-

bejde om opstarte af en litteraturkreds. 

Se www.sctclemensromo.dk  

Alle er velkomne.. Tilmelding til  

Kirsten Rasmussen 21427933 eller 

krprilen@bbsyd.dk 
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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:  

Chieko & Christian List Petersen 
Havnebyvej 131, 6792 Rømø 
 
Luise & Morten Sixtus 
Hattesvej 33, Tvismark, 6792 Rømø 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 

Buggier/ATV’er fra Sylt-Event på 

strandene på Rømø 

Sylt-event tilbyder ture til Rømø i buggier.  

Naturstyrelsen vil helst være fri for denne kør-

sel på stranden, og vi vil meget gerne kunne 

forbyde dem at komme til Rømø. 

Men en buggy og en ATV er i færdselslovens 

forstand en bil, så man kan ikke forbyde disse 

køretøjer særskilt uden også at forbyde al kør-

sel. Muligheden for forbud er undersøgt samme 

med vejmyndigheden og Vejdirektoratet. 

Buggy-turene til Rømø er en kommerciel akti-

vitet, og for at tjene penge på statens arealer 

kræver det en tilladelse. Denne kan styrelsen 

nægte at give og det var også det første Natur-

styrelsen gjorde efter et indledende møde med 

Sylt-event. 

Sylt-events reaktion var, at udleje køretøjerne 

på Sild med en anvisning til, hvordan man tage 

færgen til Rømø og køre en tur på stranden.  

På den måde fik vi buggies kørende overalt på 

stranden, uden nogen form for guide. Dette er 

jo ikke forskelligt fra at leje en bil og køre en 

tur på stranden, og det kan vi i sagens natur ik-

ke forbyde. 

Efter megen dialog med Sylt-event er der lavet 

en aftale om, hvordan turene må finde sted, det 

vil sige, at der kun må køres, hvor bilkørsel i 

forvejen er tilladt og selvfølgelig maksimalt 

30km/t, ligesom Sylt-event skal meddele,  

hvornår der er ture til Rømø, så vi har en mu-

lighed for at holde lidt øje med dem. 

For at begrænse Sylt-events lyst til at komme 

til Rømø mest muligt, betaler Sylt-event en af-

gift pr. buggy der kommer til øen, denne beta-

ling tilfalder staten. 

Anders Hauge Rahbek 

Skovfoged, Naturstyrelsen Vadehavet 
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 Borgermøde  

Der afholdes borgermøde for fastboende på  

Rømø den 6. november kl. 19 i gymnastiksalen 

i Medborgerhuset Rømø Skole.  

Jeg håber jeg fik sat en masse tanker igang hos 

jer, da i læste ”Siden sidst”.  

Eller også gik I måske allerede med mange go-

de tanker om hvor vi er på vej hen? En fælles 

retning for Rømø. Ja det lyder jo som sådan 

ganske flot. Vi har nu fået direkte indflydelse i 

udviklings arbejdet via mig som repræsentant i 

arbejdsgruppen. Det skal vi være rigtig glade 

for. Der er mange emner at tage fat på, derfor 

har vi i Rømøforeningen drøftet, om det kunne 

være en ide først at samles og få snakket om, 

hvad vi hver især synes er det bedste ved at bo 

på Rømø, og drøfte om vi kunne gøre noget for 

at få genskabt et lidt bredere sammenhold.  

Øen har gennemgået en stor forandring de sidste 

mange år. Skolen lukkede, virksomheder lukke-

de. Mange af de steder hvor man før så hinan-

den og fik en lille snak findes ikke mere.  

En anden udfordring er også det faldende be-

folkningstal og de få børnefamilier og børn vi 

har. Alt dette gør os mere sårbare og giver os 

nogle udfordringer. Hvis vi vil gøre en forskel 

og flytte noget, så må vi stå sammen om det.  

Vi vil helst ikke se tilbage og klage over hvad 

der er gået galt, vi vil gerne se fremad med posi-

tive briller og finde ud af hvad vi kan gøre for 

vores fremtid på vores skønne Ø.  

Kom og del jeres tanker med os andre og vær 

med til at gøre en forskel i det samfund I har 

valgt at leve i. Det er nu vi skal råbe op hvis vi 

vil være med til at præge Rømøs udvikling. 

Vi håber vi ses den 6. november og glæder os 

meget til at høre hvad I har på hjertet!  

 

På vegne af Rømøforeningen  

Anne Thomsen 

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



- 6 - 

 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Bus 285, Rømø-Skærbæk og retur 

I august holdt Kim  

Wittrup og jeg, som  

repræsentanter for Rø-

møforeningen, et mø-

de med Tønder Kom-

mune og Sydtrafik 

med det formål, at ju-

stere i køreplanen for 

285, så vi som borgere 

på øen får mest muligt glæde af bussen. 

Det er absolut ikke et enkelt puslespil at lægge. 

Men det har været en virkelig interessant pro-

ces at få et indblik i. Tønder Kommune og især 

Sydtrafik har vist sig at være særdeles lydhøre 

over for vores tanker om hvordan vi skruer en 

køreplan sammen, der, inden for de givne øko-

nomiske rammer, giver mest mulig mening for 

flest mennesker. 

Overordnet set har prioriteterne været at give 

mulighed for at øens beboere kan komme ind til 

Skærbæk for at handle/gå til lægen/ordne ærin-

der og så at kunne komme hjem igen efter 2-3 

timer, samt at få så mange af busafgangene som 

muligt til at passe med togene. Herudover har 

vi set på, at det skal være muligt for øens børn 

og unge enten at have en kammerat med hjem 

efter skole, som så kan komme tilbage til Skær-

bæk inden spisetid, eller at øens børn og unge 

kan besøge kammerater i Skærbæk eller deltage 

i fritidsaktiviteter, og så ligeledes komme hjem 

til Rømø med en bus ved spisetid.  

Weekendens køreplan er i særklasse svær, da 

togene mod hhv. Tønder og Esbjerg i weeken-

den ikke mødes i Skærbæk som de gør på hver-

dage, men derimod afgår på forskellige timetal. 

Endvidere er der ret få bus-afgange at flytte på, 

og de kører som altid, kun i forbindelse med 

ferier og helligdage. Vi har gjort det bedste, vi 

kunne, og jeg mener, at den er blevet bedre end 

før. 

De ændringer, vi har foretaget, træder i kraft fra 

december, når der kommer ny køreplan. Jeg har 

aftalt med Sydtrafik, at vi fortsætter det gode 

samarbejde med at optimere på køreplanen.  

Således kan vi rette til i løbet af vinteren, og så 

finjustere i forbindelse med sommerkøreplanen.  

I er altid mere end velkomne til at kontakte mig 

med konstruktive input eller kommentarer til 

bustrafikken på Rømø.  

Tanja Hauge Rabek 

tanjarahbek@gmail.com 

 

 

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 Husholdningsforenings program 

for 2019/2020 blev omdelt sammen med Set 

& Sket sidst i august. Se også 

www.romohusholdningsforening.dk 

I dette nummer af Set & Set er der opslag, som 

beskriver nogen af vores arrangementer.  

Endvidere gør vi opmærksom på nedenstående 

aktiviteter i Torsdagsklubben: 

Færdselstavlerne  
Torsdag den 7. november kl. 19   

Kørelærer Brian Mathiesen kommer og giver os 

ca. 2 timers genopfriskning af teori samt gen-

nemgår de nye færdselstavler. 

Vi serverer kaffe og kage. Pris 30 kr. 

Tilmelding senest den 21.10  til Annemarie tlf. 

42 17 46 83 eller Sonja tlf. 41 40 55 84. 

Japansk Aften ved Chieko 
Torsdag den 14. november kl. 18   

Vi er med til at tilberede spændende japansk 

mad nemlig Kaiseki dinner. Pris 200 kr. 

Øl, vand, hvidvin og sake kan købes.   Pga. af 

indkøb til retterne er der bindende tilmelding 

senest 24.10 til Chieko tlf. 22 59 66 61 eller  

Jane tlf. 61 36 61 41. 

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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Biblioteket i Medborgerhuset   

Biblioteket blev startet for ca. 5 år siden med  

skolebøger fra den nedlagte skole. 

Lise-Lotte Lakolk påtog sig opgaven at holde 

styr på bøgerne som bibliotekar. 

Med den spæde start med aflagte skolebøger har 

biblioteket udviklet sig kolossalt  til en samling 

på omkring 5000 bøger. Så det kniber efterhån-

den med plads til bøgerne. 

Biblioteket findes i fløjen med køkken og sned-

kerværksted. 

Lise-Lotte kan træffes tirsdag fra ca. kl. 15.00. 

Endvidere er der åbent torsdag kl.14.00 – 17.00 

og 19.00 – 22.00 (torsdagsklubben).  Der er fri 

adgang til biblioteket når dørene til skolen er 

åbne. 

Foruden bøger findes der puslespil, diverse tids-

skrifter og DVD’er. 

Alt kan lånes og finder man en ting i samlingen 

der ikke kan undværes kan det tages med hjem. 

Biblioteket modtager gerne alle former for bø-

ger, spil, tidsskrifter og DVD’er. 

 

Kære venner 

Skub venligst ikke rundt på bøgerne. 

Vi bruger masser af tid på at ”rydde op” 

Kærlig hilsen, Bibliotekaren 

Nyhedsbreve fra Nationalpark Vadehavet 

Nationalpark Vadehavet udgiver jævnligt  

nyhedsbreve om, hvad der sker og vil ske i  

Vadehavsområdet.  

De er informative og med mange dejlige  

billeder.  

Alle, der ønsker det, kan automatisk og helt  

gratis få dem tilsendt på mail ved enten at 

1) Gå ind på hjemmesiden 

"nationalparkvadehavet.dk/nyheder-

vadehavet" eller 

2) Sende en e-mail til Alette med  

”Tilmeld nyhedsbreve” på  

alhdy@danmarksnationalparker.dk 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 



- 9 - 

 

 

 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 

Hver mandag   Gangmotion m/Rømø Husholdningsforening 
kl. 14.00 - 15.00  Mødested P-pladsen på Langdalsvej v/Hundeskoven 
Starter den 30.09.2019 

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

Hver tirsdag    Rømø Bibliotek er åben  
kl. 15.00 -    Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

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

Hver onsdag    Ældregymnastik v/Rigmor Petersen (1. gang 09.10) 
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 

Hver torsdag    Rømø Bibliotek er åben  
kl. 14-17 & 19-22  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag    Gymnastik / fitness (fra 15 år) (1. gang 10.10) 
kl. 18.30 - 19.30  Gymnastiksalen - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

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

Oktober 2019 

Torsdag 03.10    Sangaften med Leif Band  
kl. 19.00    ’Æ Fristej’ - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Mandag 07.10    Rengøringsdag og fællesspisning  
kl. 16.00 - 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 10.10   Pakkebanko m/Rømø Husholdningsforening 
kl. 14.00 -    ’Æ Fristej’ - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Lør-Søn 12.-13.10  Åbent Hus og "Rømø's vej til Genforeningen 1920" 
kl. 10.00-16.00   Rømø Lokalarkiv, Vestervej 9, 6792 Rømø 

Tir-Ons 15.-16.10  Åbent Hus og "Rømø's vej til Genforeningen 1920" 
kl. 13.00-16.00   Rømø Lokalarkiv, Vestervej 9, 6792 Rømø 

Onsdag 23.10   Bowl og spis m/Rømø Husholdningsforening 
kl. 18.00    Enjoy Resorts Rømø, Vestergade 31, 6792 Rømø 

Mandag 28.10   Før Frosten - filmaften v/Rømø Menighedsråd 
kl. 19.00    Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, 6792 Rømø 
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 Aktivitetskalender 
2019 

Torsdag 31.10    Billeder fra Afrika ved Inge og Bo v/RHF 
kl. 15.00    ’Æ Fristej’ - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

November 2019 

Søndag 03.11. kl. 19.00 Bankospil v/Rømø Husholdningsforening 
     Holms Restaurant, Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

Onsdag 06.11. kl. 19.00 Borgermøde v/Rømøforeningen 
     Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 - Gymnastiksalen 

Torsdag 07.11 kl. 19.00 Opfriskning af færdselstavlerne v/Rømø  
     Husholdningsforening 
     ’Æ Fristej’ - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Søndag 10.11   Deadline til Set & Sket for december 2019 - januar  
     2020. Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Torsdag 14.11 kl. 19.00 Japansk aften m/Chieko v/Rømø  
     Husholdningsforening 
     ’Æ Fristej’ - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Torsdag 28.11   Juleafslutning i Torsdagsklubben 
14.00    Stolemotion, gløgg og æbleskiver 
19.00     Juledekorationer, gløgg og æbleskiver 
     ’Æ Fristej’ - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  

December 2019 

Søndag 01.12   Juletræsfest m/Rømø U.I.F. 
kl. 14.00 - ca. 15.00  Gymnastiksalen - Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5   

Søndag 01.12   Bankospil v/Rømø U.I.F. 
kl. 19.00 - 22.00  Holms Restaurant, Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

Mandag 02.12   Happy Ending - filmaften v/Rømø Menighedsråd 
kl. 19.00    Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, 6792 Rømø 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Filmaftener i Rømø Præstegård 

Mandag den 28. oktober kl. 19.00  

Der hersker trange kår på landet i 1800-tallet. 

Med de barske omstændigheder og udsigten til 

endnu en hård vinter allierer den gamle bonde 

Jens sig med nabofamilien i et ægteskab mellem 

hans datter og deres søn. Men da den rige land-

mand på en nærliggende gård ønsker at købe 

Jens’ land, ser han en mulighed for at give sig 

selv og sin familie et endnu bedre liv. 

Medvirkende i ’Før Frosten’ Jesper Christensen, 

Clara Rosager, Gustav D. Giese m fl. 

Der serveres kaffe og kage til 25 kr.  

Kirkebil kan benyttes at øens faste beboere ved 

henvendelse dagen før til Frifelt Taxa: 74757215 

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

 

Mandag den 2. december kl. 19.00 
Helle glæder sig til pensionisttilværelsen med 
sin mand Peter. Hun har planlagt det hele, nu 
skal de endelig rejse og nyde deres otium. Peter 
er dog ikke helt med på den plan, han har nemlig 
investeret i et vinfirma, og er nu klar til at være 
importør. 50 års ægteskab går i stykker, og det 
aldrende par skal nu til at finde sig selv hver for 
sig. Singlelivet byder på både nye problemer, 
men også muligheder. Er det for sent at drømme 
og starte forfra, selvom man er over pensionist-
alderen? 
Medvirkende: Birthe Neumann og Kurt Ravn  
m fl. Der serveres kaffe og kage til 25 kr.  
Kirkebil kan benyttes at øens faste beboere ved 
henvendelse dagen før til Frifelt Taxa: 74757215 

          Rengøringsdag i Medborgerhuset ”Rømø Skole” 

Alle foreningernes dejlige lokaler i Medborgerhuset "Rømø Skole" holder sig des-
værre ikke rene af sig selv... Derfor har vi en årlig rengøringsdag, hvor vi får 
gjort hovedrent, og hvor udearealerne evt. også kan få en omgang. Og i år er det 
mandag den 7. oktober fra kl. 16. Vi slutter normalt ved 19-tiden med lidt mad 
og drikke.  Alle er hjerteligt velkomne, men helt ærligt:  
De, der benytter lokalerne, er vel nærmest selvskrevne (med mindre man 

selvfølgelig er forhindret) ! 

Af hensyn til mad og drikke, vil vi gerne vide, hvor mange der kommer, så giv 
lige et praj til Jonna Rasmussen på mail: jppr6@hotmail.com eller sms på 
27405763 (kun sms). På forhånd tak.    Arbejdsgruppen 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com  Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22 

Rømø Ungdoms- og 
Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

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

Åbent Hus og udstillingen “Rømø’s vej til Genforeningen 1920” 

Rømø Lokalarkiv, Vestervej 9, 6792 Rømø  
afholder i weekenden 12.-13. oktober kl. 10-16 
samt yderligere i skolernes efterårsferie tirsdag 
og onsdag  15. og 16. oktober kl. 13-16 

Åbent hus alle 4 dage.  

Udover at der er åbent hus, er det også muligt 
at opleve udstillingen “Rømø’s vej til Genfore-
ningen 1920”. På billedet set Sønderby Skole.  

Sønderby Skole, var et af de 3 afstemningsste-
der den 10. februar 1920. På udstillingen vil Rø-
mø Lokalarkiv afsløre hvorfor og hvordan af-
stemningen blev særlig dramatisk på Rømø. 
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 

Aktiviteter i Rømø UIF 
Stavgang 
Fredage kl. 9.30 
Mødested: "Skolen"  
Ledere: Inger Paulsen og  Birgit Størner 

Ældregymnastik 
Onsdage kl. 9.30 
Gymnastiksalen 
Leder: Rigmor Petersen 

Gymnastik / fitness (fra 15 år)  
Torsdage kl. 18.30 - 19.30 
Gymnastiksalen 
Leder: Martina Dölwes-Schnabel  

Motionsvolleyball m/k (fra 15 år) 
Tirsdage kl. 19 
Gymnastiksalen 
Kontaktpersoner: Kim Wittrup og  
Flemming Holst 

Ungdomsklub (fra 5. kl.- 18 år)   
Onsdage kl. 19 - 21 
Medborgerhuset "Rømø Skole" 
Ledere: Ole Jensen og Kristina Radviliene 

Leje af gymnastiksalen 
Desuden er det muligt at leje en ugentlig time i 
gymnastiksalen til f.eks. badminton eller bord-
tennis. Kontakt Kim Wittrup (29468641). 

Juleaktiviteter 
Rømø U.I.F. afholder juletræsfest og julebanko 
søndag den 1. december.   

PS… Rømø Kajakklub og Rømø Musik er un-
derafdelinger af Rømø U.I.F. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

Juletræer ved dæmningen 

Det er efterhånden ved at blive en tradition, at 

der kommer 2 juletræer med lys op ved dæm-

ningen, når vi nærmer os den 1. december.  

En ting, som vist mange rømmeser - og gæster - 

sætter pris på. 

Som tidligere år har nogle friske folk lovet at 

gøre det igen i år, men da der også er udgifter, 

håber de også i år på lidt økonomisk støtte.  

Udgifterne er ca. 3000 kr. til 2 træer inkl. leve-

ring samt ca. 2000 kr. til elektrikerbistand samt 

strøm, i alt ca. 5.000 kr.  

Hvis man har lyst til at give et bidrag, kan det 

indbetales på 5989-4002183 : Det er den i dvale 

liggende Rømø Håndværker og Handelsstands-

forening konto, og som fortsat bestyres af Mari-

anne Tilgaard. På forhånd tak. 
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Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Rømø Motorfestival 

Rømø Motorfestival, der blev holdt på Lakolk 

Strand lørdag den  31. august blev om muligt en 

endnu større succes end sidste år. Alle biler og 

motorcykler, der kørte om kap på stranden, skul-

le lige som forrige år være fra før 1947.   

Sidste år var der skønnet ca. 20.000 tilskuere, 

men der var store trafikale problemer (køer) 

med især at komme til festivalen.  

I år havde arrangørerne så allieret sig med 

Hjemmeværnet til at dirigere trafikken, og selv 

om der i år var skønnet ca. 30.000 tilskuere, gik 

trafikafviklingen noget bedre end sidste år, selv 

om der absolut stadig er udfordringer, som ar-

rangørerne arbejder med, for der bliver også  

Rømø Motorfestival næste år.  

Datoen er dog i skrivende stund endnu ikke fast-

lagt.  

Tak til arrangørerne for at stable dette store ar-

rangement på benene!               

Rømø Dragefestival 

Igen i år var der dragefestival på Rømø, 6.-8. 

september  på Lakolk Strand.  

 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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Især lørdag var der mange og flotte drager i luf-

ten. Søndag var der ikke så mange - bl.a. fordi 

de havde svært ved at komme i luften pga. for 

lidt vind. I 2020 foregår dragefestivalen i dage-

ne 4.-6. september . 

Så starter gymnastik / fitness m/k 

Tak for alle tilmeldingerne (14). Og der kan  

stadig nå at komme flere med!  

 

Vi starter torsdag d. 10. oktober kl. 18.30 - 

19.30 i gymnastiksalen i Medborgerhuset 

"Rømø Skole".  

Vi har måtter, men hvis man har en, man gerne 

vil bruge, må man gerne medbringe den. Inden-

dørs sko bedes medbragt. Ligeledes vil en flaske 

vand og evt. et håndklæde være en god idé at 

tage med. Vi slutter af med afslapningsøvelser: 

Hertil kan anbefales en varm bluse / trøje. 

Vi træner muskler, led og kondition. Og resten 

snakker vi om. 

På gensyn. 

Hilsen Martina (91976280) og Rømø U.I.F. 

 

Ungdomsklub  

 Rømø Ungdomsklub, som er en underafdeling 

af Rømø Ungdoms- og Idrætsforening (Rømø 

U.I.F.) kan med glæde meddele at kunne starte 

op til oktober, da der er 2, der har meldt sig til at 

stå for det: Ole Jensen (Isabellas far) og Kristina 

Radviliene (Elingas mor). Tak. 

Det er for 5. kl. og op til 18 år og vil foregå om 

onsdagen, og hvor mange af lokalerne i Med-

borgerhuset "Rømø Skole" vil være til rådighed. 

 

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

Ungdomsklubben har også eget lokale. 

1. gang er onsdag d. 2. oktober kl. 19.00-21.00 

Pris: 10 kr. per gang, eller man kan vælge at bli-

ve medlem - så koster det kun 20 kr. for hele 

sæsonen. Sodavand, chips m.m. kan købes. 

Hilsen Kristina, Ole og Rømø U.I.F 

Nu er det jul igen  

Ja, det er lidt tidligt, men næste Set og Sket ud-

kommer først i ugen op til den 1. december…  

Juletræsfest 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 1. december kl. 14.00 - ca. 15.00 er 

der juletræsfest i gymnastiksalen.  

Vi synger og danser om juletræet, og senere har 

julemanden lovet at komme med godteposer til 

alle børn.                                         

N.B. Godteposerne er gratis, men bedes be-

stilt, så julemanden ved, hvor mange poser 

han cirka skal tage med.  

SMS navn og antal poser til Kim Wittrup på 

29468641 senest den 29. november.  

Kaffe, the, øl, sodavand, gløgg og æbleskiver 

kan købes. Og alle er selvfølgelig velkomne. 

Julebanko 

Traditionen tro afholder vi vores årlige banko-

spil på Restaurant Holms, i år søndag den  

1. december kl. 19.                        

Som sædvanligt er der mange og gode gevin-

ster..  

Kom og få en hyggelig aften og vind evt. en ge-

vinst med hjem til julen.     

Alle er selvfølgelig velkomne. 

N.B. Der vil være en reminder om begge arran-

gementer i næste Set og Sket, men sæt allerede 

nu kryds i kalenderen. 

Hilsen Rømø U.I.F.                                                           

 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  

 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

 

Støttekroner fra "Sol og Strand" 

Sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand har 

i år lavet en pulje kaldet "En lokal  håndsræk-

ning" på 50.000 kr., som foreninger på Rømø 

kunne søge.  

Efter ansøgningsfristen udvalgte Sol og Strand 

så 3 foreninger / projekter, som deres sommer-

husejere skulle vurdere. Det var  

Rømø Frivillige Brandværn, der havde søgt 

om penge til tørdragter til brug for indsatser på / 

i havet. 

Rømø Skovlegeplads, som havde søgt penge til 

legeredskaber m.m. 

Rømø Musik, som havde søgt tilskud til at for-

bedre Rømø Musikfestival 

Resultatet af sommerhusejernes afstemning 
blev, at  

Rømø Frivillige Brandværn fik 30.000 kr.  

Rømø Skovlegeplads fik 10.000 kr. og  

 
Rømø Musikfestival fik 10.000 kr. 

Alle beløbsmodtagerne siger mange tak for støt-

ten. 
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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. 

 

"En oase til din hud" 

Katrin Wegner har været 
på Rømø i over 10 år og 
tilbyder 
- intensiv træning i an-
sigtsbehandling og massa-
ge 
- arbejder med meget go-
de produkter (uden siliko-
ner og parfume) 
Hun kan kontaktes på mobil 50475140 

Se også hendes facebookside.  
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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 


