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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:  
Niels Hobolt, Lyngvejen 7, Tlf. 31218700, Mail: nielshobolt@hotmail.com for nærmere aftale:  
Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000,00 pr. år og frivillige foreninger for kr. 500,00 
pr. år.  I prisen er inkluderet et billede/logo med telefonnummer samt en omtale i bladet og på 
www.rømø6792.dk / www.romo6792.dk. Rømøforeningen takker  alle sponsorer, som støtter  
foreningens arbejde. 

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

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” 

Radio Graff  20 23 07 84 

By Vicky Tlf. 88 93 51 52 

Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00 

Havneby Kro   74 75 75 35 
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Siden sidst…  

….har der hersket stor travlhed på vores skønne 
Ø. Mange har igen i år besøgt os for at opleve 
og nyde dét vi har hver eneste dag. Det har væ-
ret en travl sommer og jeg tænker godt jeg kan 
tillade mig at sige, at vi ser frem til en roligere 
tid nu. 

 

Rømø filmen….. 

….er ikke gået i glemmebogen, men grundet 
den øgede arbejdsbyrde hen over sommeren, er 
den blevet udsat en smule. Det er ikke altid helt 
nemt at tage en hel dag ud ad sin kalender. Men 
vi arbejder videre på sagen. 
 

Der er ikke noget så  

begavet som folk,  

man er enige med, vel ?  

 

Rømø udviklingsplan… 

…kører også videre og bare for at nævne én 
ting, så er arbejdet omkring udviklingen af et 
mere sammenhængende stisystem genoptaget. 
Der er nedsat 4 arbejdsgrupper med hver deres 
område. Grupperne består af frivillige lokale 
der har et godt kendskab til de nuværende stier 
og øen. Grupperne har allerede sat sig sammen 
og påbegyndt arbejdet. Vi håber fortsat på, at de 
første ”nye” stier / stisystemer bliver færdige i 
år.   
 

 

Kommunens planer… 

… kan man igen og igen og igen stille sig un-
drende overfor. Nu overvejer de at rive dele af 
Medborgerhuset ”Rømø gamle skole” ned. De 
vil gerne spare lidt penge på gamle bygninger i 
kommunen, og så dukker den gamle skole på 
Rømø op på tegnebrættet. De overraskede os 
med en intern høring midt i sommerferien, hvor 
folk jo som bekendt har masser af tid til at kig-
ge på den slags !?!. Nedrivningen ville til dels 
berøre selve Rømø Børnecenter. Områdebesty-
relsen fik lavet et flot høringssvar og håber, at 
det vil lukke sagen. Vi må se. Foreningerne på 
Rømø er i fuld gang med at udarbejde materiale 
der viser hvor meget Medborgerhuset bliver 
brugt og hvor vigtig en funktion det har for de 
fastboende. Nedrivningen vil ramme en stor del 
af foreningslokalerne og skurene, tillige skal 
toiletterne som Labyrintparken bruger fjernes. 
Samlet set er kommunen kommet med en meget 
tynd beregning på hvad de egentligt kan spare. 
Vi afventer i skrivende stund hvad kommunens 
næste træk bliver.  

Ligeledes er de for tredje gang nu ude på at få 
ændret status på hede arealet nord vest for Sko-
len fra helårsbeboelse til sommerhusgrunde.  
Arealet er den eneste mulighed Havneby har for 
at udvikle sig. Alt andet rundt om er jo allerede 
sommerhuse. Vi vil lige som de andre to gange 
gøre vores bedste for at området forbliver som 
det er. Vi håber vi bliver enige igen….     

 

Rigtig godt efterår! 

På vegne af Rømøforeningen 

Anne Thomsen 

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 ! 

Nyt fra Rømøforeningen 

Borgermøde mandag 9. november  

Som omtalt i seneste Set og Sket afholder  
Rømøforeningen sit årlige borgermøde mandag 
den 9. november kl. 19.00. 

Vi vil fortsætte snakken fra sidste års borgermø-
de:  

Hvad betyder noget for dig ved  

at bo på Rømø?  

Og hvordan ønsker vi, at Rømø  

skal udvikle sig? 

Om mødet vil foregå i "Æ Fristej" eller i gymna-
stiksalen vil bl.a. afhænge af Corona-
situationen. 

Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange vil møde 
op, men vil også samtidig pointere, at mødet 
kun er for fastboende på Rømø. 

 

Rømø 2025-møde 

Det møde om Rømø Udviklingsplan 2025, som 
vi omtalte i seneste Set og Sket, at kommunen 
ville indbyde til her i efteråret, er der endnu ikke 
blevet sat en dato på. 

Generalforsamling 2021 

Rømøforeningens årlige generalforsamling er nu 
blevet fastsat til mandag den 8. februar 2021  
kl. 19 i Æ Fristej. 

Hilsen Rømøforeningen 

Feriecenter Rim Rømø tlf. 74 75 57 58 
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

Herreværelset - nyt tiltag på Rømø 
Jeg stødte en dag på en avisartikel som beskrev 
en ting de havde fået i Døstrup/ Mjolden sogn.  
Nogle folk fra sognet var sammen med præsten 
Ian Ørtenblad gået i gang med at  få dannet no-
get de kalder Herreværelset.  Det er kun for 
fastboende i sognet og kun for mænd over 18 år. 
Man mødes en gang om måneden i Konfirmand-
stuen og får lidt at spise og drikke.  Ordet er frit 
og mødet varer ca en times tid. 
Det fik jeg lyst til at prøve på Rømø og efter 
nogle samtaler med Ian gik jeg  i gang 
med at finde nogle personer til at hjælpe med 
opstarten. Følgende er med: 
 
Laust Petersen      Telefon: (Sygemeldt) 
Knud Jensen         Telefon 40595694 
Ejnar Jepsen         Telefon  74755351 
Arne Hansen         Telefon 60603222 
Flemming Petersen     Telefon 20833790 
Ian Ørtenblad                   Telefon 74754106                                                                                                 
 
Der er kun møder i vinter halvåret. Vi bestiller 
et antal snitter og sørger for øl og vand. Prisen 
kendes ikke endnu. Man tilmelder sig til en af 
kontakt personerne 2 dage før hvert møde. 
Vi har ingen dagsorden og ingen underholdning. 
Ordet er frit så vi kan snakke om alt 
hvad det skal være. 
Har du lyst til at deltage, ringer du til en af per-
sonerne nævnt ovenfor og tilmelder dig. 
Vi ser frem til det første møde og glæder os til 
at modtage din tilmelding. 
Har du spørgsmål bedes du ringe til en af råds-
medlemmerne. 

Det var planen at første møde i Herreværelset 
skulle have været den 20. oktober - men pga. 
corona situationen er opstarten udsat.  
Det første møde vil blive annonceret i ” Digepo-
sten” en uge før mødet. 
Følgende møde datoer er foreløbigt planlagt at 
være 17. november og 15. december 2020 samt 
19. januar og 23. februar 2021. 

På rådets vegne 
Arne Hansen 

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:  

Alfred Meyer  
Havnebyvej 82 
 
Magnus Buch 
Klitvejen 31 

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

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 

Aktiviteter i Rømø U.I.F. 

* Stavgang: Onsdage kl. 9.30. Kontakt Inger 
Paulsen (305323622) for nærmere info. Stav-
gængerne går hele året, og man behøver ikke at 
gå med stave. 

INDENDØRS I GYMNASTIKSALEN: 

* Badminton / bordtennis: Man kan booke en 
ugentlig tid i gymnastiksalen. Og om man helle-
re vil svinge i tove, kravle i ribber eller noget 
helt femte må man selv om - blot det er idrætsli-
ge aktiviteter, der ikke gør skade, og at man 
rydder op efter sig selv. Man kan booke en tid 
ved at henvende sig til Kim Wittrup, tlf. 
29468641 

* Motionsvolleyball 15 - 80 år m/k:  
Hver tirsdag kl. 19. Kom og vær med: Vi har 
det både sjovt og hyggeligt. Og får god motion. 
Kontaktpersoner: Flemming Holst: Tlf. 
21473407 eller Kim Wittrup: Tlf. 29468641. 

* Gymnastik / fitness m/k: Torsdage 18.30 - 
19.30. Leder: Martina Dölwes 1. gang torsdag 
den 1. oktober 

* Ældregymnastik: Onsdage kl. 9.30 - 10.30. 
Leder: Rigmor Petersen. 1. gang onsdag den  
21. oktober. 

* Ungdomsklub, 5.- 10. kl.: Onsdage kl. 19 - 
21. Leder: Ole Jensen. 1. gang onsdag den       
7. oktober. Sted: Medborgerhuset "Rømø Skole" 

* Rømø Kajakklub hører også under Rømø 
U.I.F.. Hvis du er interesseret i at høre nærmere, 

kontakt Anders Rahbek (61408204) 

* Rømø Musik (hører også ind under Rømø 
U.I.F.).  Rømø Musik administrerer musikloka-
let på "Rømø Skole". Kontakt os, hvis du gerne 
vil synge og / eller spille musik sammen med 
andre.  

* Instrumentundervisning: Børn og voksne kan 
også få undervisning i guitar og klaver 
(begyndere og let øvede). Kontakt Kim Wittrup 
(29468641) 

Hilsen Rømø U.I.F. 
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Rømø Bibliotek 

Der er rigtig mange forskellige bøger: Nyere, 
ældre, skønlitteratur og faglitteratur ... Koncep-
tet er stadig det samme: Tag, hvad du har lyst til 
at læse / kigge i. Og hvis du vil beholde bogen, 
så gør det - ellers aflever den igen på et tids-
punkt. 

Tirsdage kl. 15 - 16 er der betjening. Men ellers 
er biblioteket i princippet åbent, når Medborger-
huset "Rømø Skole" er åbent. 

 

Juletræsfest og julebanko 

Som tidligere år laver vi et dobbeltarrangement 
den 1. søndag i december: Søndag d. 6. decem-
ber hvor der kl. 15 - 16 er juletræsfest i gymna-
stiksalen og kl. 19 julebanko hos Holms. 

Meget mere i næste Set og Sket. 

Hilsen Rømø U.I.F. 

 

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

Lørdag den 5. september holdt vi Rømø Musik-
festival i miniudgave.  

For at være sikre på at kunne overholde div. Co-
rona-forholdsregler havde vi i år lavet det med 
tilmelding og max 100 deltagere, og heller ikke 

lavet så meget pr, for så vidt muligt at skulle 
undgå at sige nej til nogen. 

Det var en rigtig god festival, med god stem-
ning. Stor tak til grupperne "Tømmermænd", 
"Marsk Men" og "Leif Band" for at spille, til jer, 
der mødte op, og ikke mindst til hjælperne og 
andre, der støttede festivalen (ingen nævnt, in-
gen glemt). 

Rømøforeningernes nye, flotte telt blev også ta-
get i brug for første gang, men vi venter med en 
officiel indvielse til næste år: Det kunne meget 
vel blive på vores normale festivaldato den sid-
ste lørdag i juni, den 26. juni, hvor vi håber at 
kunne holde en festival med ingen eller væsent-
ligt færre restriktioner. Der er flere grupper, der 
skulle have spillet til den aflyste festival i som-
mers, der har lovet at komme i 2021. 

Hilsen Rømø Musik 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 
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Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

Gudstjenester og arrangementer 

 

Idet Gertrud Yde Iversen er sygemeldt, er sog-
nepræst Ian Ørtenblad fortsat konstitueret på 
Rømø. 

 

En hilsen fra Ian Ørtenblad 
Som konstitueret sognepræst på Rømø gør jeg 
mit bedste for at kirkelivet kan fungere så godt 
som muligt i forhold til gudstjenester, kirkelige 
handlinger og konfirmandundervisning. Og er 
der nogen, der ønsker en samtale eller et besøg, 
så er jeg altid til rådighed. Bare ring, 74754106. 
Med de bedste hilsener Ian Ørtenblad 
 
Oktober 
4. oktober 17. Søn efter Trinitatis  

Høstgudstjeneste med spillemandsmusik 
14.00 Ian Ørtenblad  
 
Søndag den 4. oktober kl. 14.00 holdes der høst-
gudstjeneste i Sankt Clemens Kirke.  
Medvirkende i gudstjenesten er spillefolk, der 
består af Eigil Jensen med harmonika, guitar og 

sang, Katrine Harboe med violin og Jens Drew-
sen med violin og guitar. Orkesteret spiller tra-
ditionel dansk folkemusik, spillemandsmusik, af 

ældre og nyere dato. Vi skal også synge de sal-
mer, der hører høsttiden til – og så er der kaffe 
og kage bagefter. Alle er meget velkomne. 

 
8. oktober kl. 19.00 

Blæserkoncert i kirken. Alle er velkomne. 
Hilsen i våbenhuset efterfølgende. 
 

 

 

11. oktober 18. Søn efter Trinitatis 

10.30 Christina Rygaard Kristiansen 
 
18. oktober 19. Søn efter Trinitatis 

16.00 Ian Ørtenblad 
 
25. oktober 20. Søn efter Trinitatis 

16.00 Sten Haarløv 
 
November 

 

1. november Alle helgens dag 

9.00 Ian Ørtenblad 
Kirkekaffe i våbenhuset. 
 
8. november 22. Søn efter Trinitatis 

16.00 Ian Ørtenblad 
 
15. november 23. Søn efter Trinitatis 

10.30 Marlys Uhrenholt 
 
22. november sidste søndag i kirkeåret 

16.00 Ian Ørtenblad 
 
29. november første søndag i advent 

10.30 Ian Ørtenblad 
 
 
Kirkens hjemmeside: 

www.sctclemensromo.dk 
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2020 

 

Hver mandag  Gangmotion  
kl. 14.00  P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej   

Hver tirsdag  Biblioteket er åbent (med betjening)  
kl. 15.00-16.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver tirsdag  Motionsvolleyball 15-80 år m/k (indendørs)  
kl. 19.00-20.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver onsdag  Ungdomsklub 5-10. kl. (1. gang 07.10)  

Kl. 19.00-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver onsdag  Ældregymnastik v/Rigmor Petersen (1. gang 21.10) 

Kl. 09.30-10.30 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
Hver torsdag  Torsdagklubben v/Rømø Husholdningsforening 

14.00 & 19.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag Gymnastik / fitness m/k v/Martina Dölwes (1. gang 01.10) 

Kl. 18.30-19.30 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

 

Oktober 2020 

Torsdag 01.10 Lav mad sammen i Torsdagsklubben 

Kl. 17.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Søndag 04.10 Høstgudstjeneste med spillemandsmusik  

Kl. 17.00  Sct. Clemens Rømø  

Torsdag 08.10 Førstehjælp og hjertestarter  

kl. 19.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  
Torsdag 22.10 Sangaften med Leif Band  
kl. 19.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 
Mandag 26.10 Bowl og spis  

Kl. 18.00  Enjoy Resorts 

Torsdag 29.10 Madaften—Porng   
kl. 18.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

 

November 2020 

Torsdag 05.11 Pakkebanko 

Kl. 14.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Mandag 09.11 Rømøforeningens Borgermøde  

Kl. 19.00  ”Æ Fristej” Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Torsdag 12.11 Lav mad sammen i Torsdagsklubben 

Kl. 17.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

 

November 2020 (fortsat)  

Tirsdag 17.11 Herreværelset - kun for mænd på Rømø 

Kl. 12.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø 
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 Aktivitetskalender 
2019 

Torsdag 26.11 Juleafslutning i Torsdagsklubben  

Kl.14.00&19.00 ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

December 2020 

Søndag 06.12 Juletræsfest  

Kl. 15.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5  
Søndag 06.12 Julebanko   

Kl. 19.00  Holms Røgeri  

Tirsdag 15.12 Herreværelset - kun for mænd på Rømø 

Kl. 12.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø 

Januar 2021 

Torsdag 21.01 Lav mad sammen i Torsdagsklubben 

Kl. 17.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Onsdag 27.01 Bowl og spis  

kl. 18.00  Enjoy Resorts  
Februar 2021 

Mandag 09.02 Generalforsamlingen i Rømøforeningen  

Kl. 19.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Søndag 21.02 Pers Awten  

Kl. 18.30  Dæmningen   

Tirsdag 23.02 Herreværelset - kun for mænd på Rømø 

Kl. 12.00  Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø 

Mandag 25.02 Generalforsamlingen i Rømø Husholdningsforening  

Kl. 19.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Marts 2021 

Torsdag 11.03 Lav mad sammen i Torsdagsklubben 

Kl. 17.00  ’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

 

Se også kalenderen på www.romo6792.dk og www.facebook.com/romo6792.dk 

Med forbehold for ændringer 

 

 VELKOMMEN 
til nye tilflyttere og nyfødte  

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

så giv os lige et praj !  
Rømøforeningen har også besluttet, at nybagte forældre får en 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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Smid fortællingerne væk… 

”Vi mennesker er sociale væsener, og vi spejler 
os desværre ofte i, hvad andre mennesker gør, 
og hvad kulturen og samfundet fortæller os, at 
vi skal gøre. Men hvorfor ikke smide disse 
uhensigtsmæssige fortællinger væk. De fortæl-
linger er jo ikke dit liv…….” 

Er du medlem af Torsdagsklubben, så kom og 
hør fortsættelsen, når Doris Skovrup fra 
”Skovrup hjælper mennesker videre” kom-
mer og fortæller om, hvordan vi selv skal være 
herre over vores liv. 

Torsdag den 19. november kl. 19.00 

Anbefaling fra en kunde:  

"Kære Doris. Vi vil alle hermed sige dig en stor 

tak, for din hjælp, dine gode råd og alle dine 

overvejelser i forbindelse med vores problemer. 

Du skal vide at med din hjælp har du hjulpet 

os alle sammen, og guidet os i den rigtige ret-

ning. Og det er vi dybt taknemlige for. Du har 

været vores alles ven i nødens stund, og vi glæ-

der os til at samarbejde fremover." 

 

Pris:  20 kr. (kaffe) 

Tilmelding:  Sonja tlf. 41405584 eller 

  Jane tlf. 61366141  

  senest 12. november 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Den nye pælerække  

”Så er den nye pælerække på plads, som gør 
stranden mellem Lakolk Strand og Sønder-
strand bilfri. Alle med et legitimt ærinde kan få 
en køretilladelse til området, det kan være jagt, 
fiskeri, beredskab o. lign. Med en køretilladelse 
i forruden vil der forhåbentlig også være en 
større forståelse fra turister og andre som vil på-
tale kørslen. Skriv til Anders Hauge Rahbekpå 

anhra@nst.dk med navn, reg.nr. på køretøjet og 
ærinde, så kvittere han med en køretilladelse. 

Naturstyrelsen opdaterer kort og foldere med 
det nye område, og har du brug for et ajourført 
kort, er du også velkommen til at sende mig en 
mail, kort kan leveres i en kvalitet, så det kan 
bruges til tryk. 

I den nye pælerække er der omkring 15 pæle, 
som vil være højere og med reflekser. Det vil 
være en hjælp til at orientere sig på stranden i 
dårlig sigt og mørke. 

 

 

Naturstyrelsen vil i det kommende år fjerne 
mange af de gamle pælerækker, som ikke læn-
gere er aktuelle. 

 

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 

 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 
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 Årsagen til placering af pælene er at vi på Rø-
mø har en værdifuld og helt særlig natur, som vi 
skal passe på. Mod vest har vi på øen en meget 
dynamisk natur, som hele tiden udvikler sig. 
Beskyttelsen af denne værdifulde natur skal ses 
i lyset af, at vi igen i 2019 havde rekord mange 
besøgende. 

På Lakolk Strand og Sønderstrand sker der rig-
tig meget henover sommeren, som f.eks. ride-
stævne, dragefestival, motorfestival, petanque 
turnering, strandsejlads, kitebuggy kørsel og 
meget andet. 

Der er enighed om, at i og med der tillades flere 
aktiviteter på især Lakolk Strand, skal der gøres 
mere for at passe på naturen mellem Lakolk og 
Sønderstrand. Konkret udmøntes dette i, at det 
bilfrie område udvides  mod syd til et sted om-
kring Havsand Lå, hvor en ny øst-vest pæleræk-
ke er blevet opsat. 

Anders Hauge Rahbek 

Naturstyrelsen  

Medborgerhuset "Rømø skole". 

Lidt om arbejdsgruppens opgaver og økonomi. 

Arbejdsgruppen består af seks foreninger : 

Rømø Ungdoms- og idrætsforening, Rømø 
Husholdningsforening, Sønderjysk filtetræf,  

Rømø Gastronomiske klub, Rømø Kunst og 
Kultur, Rømøforeningen. 

 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 
Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 



- 15 - 

 

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

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

Foreningerne betaler 20 kr. pr. medlem pr. år til 
arbejdsgruppen. Andre foreninger o.l. kan leje 
sig ind til enkeltstående arrangementer og beta-
ler et éngangsbeløb. 

Arbejdsgruppen har to helt fast udgifter, - det er 
internetadgang, der er blevet optimeret for et par 
år siden. Den elektroniske infotavle skal vi også 
sørge for. 

Desuden er der en arbejdsmarkedsforsikring, 
som vi skal have. DGI har netop set på den, og 
den er, som den skal være. 

Så er der udgifter til rengøring. Indtil i foråret 
havde vi landsbypedellen til at tage rengøringen 
og andre praktiske ting, men den ordning er slut, 
så lige nu betaler vi for rengøring af toiletter. På 
én eller anden måde skal vi også finde en per-
manent løsning på resten af rengøringen. 

Der er næsten hvert år en større udgift. Der har 
f.eks. været ny flagstang, ny vaskemaskine, pro-
jektor, optimering af internet, reparation af lam-
per, indkøb til plantekasser osv. 

Desuden er der alle småtingene som toiletpapir, 
rengøringsmidler, mad til hjælperne på "store 
rengøringsdag", nye flag til de små flagstænger 
osv.  

Hvert år er der også udgifter til græsslåning, da 
kommunen ikke slår de mindre arealer. 

I disse tider er der også indkøb af håndsprit og 
papirhåndklæder. 

Vi skal selv sørge for at male indendørs. Der har 
landsbypedellen hjulpet os godt, men vi har da 
flere ønsker. Hvis der en gang bliver tid og råd. 

Kommunen tager sig af bygningernes udendørs 
vedligehold. Desuden betaler de for lys, vand og 
varme. 

Så der er nok at se til. Men vi gør det jo, fordi vi 
kan lide det, og håber det giver flere lyst til at 
bakke op om Medborgerhuset og de tilbud og 
arrangementer, der er der. Måske få lyst til at 
blive en del af "arbejdsgruppen". 

Jonna Rasmussen, arbejdsgruppen 

Der var dyb koncentration, da Grethe Lund 

underviste i at strikke møbiusbånd  
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  

 Foreningen  

Venner af Rømøs Natur  

Her får du historien om Foreningen 
Venner af Rømøs Natur, som blev 
oprettet i 1979 af Rosa Schmidt.  

Formålet med foreningens arbejde er ”at værne 
om Rømøs natur” således, at øens landskabelige 
og kulturelle værdier sikres bedst muligt. 

Foreningen har i årenes løb opsat 22 bænke 
rundt om på øen (ny bænkefolder med placering 
og beskrivelse af områderne er under udarbej-
delse).  

Desuden var foreningen ansvarlig for et 
"Multirast" hus i Juvre, indeholdende to toiletter 
samt en overdækket afdeling med borde og 
bænke.  

Både de 22 bænke, bænkefolder og Multirast 
huset vedligeholdes af indkomne medlemsbe-
løb, som desværre over årene er faldet betyde-
ligt, samtidig med at udgifter til især Multirast 
huset er steget væsentligt.  

Dette er også årsagen til, at foreningen har måt-
te kaste håndklædet i ringen og har besluttet, at 
den ikke længere kan klare udgifterne til Multi-
rast og derfor med omgående virkning har luk-
ket denne. 

Tidligere da Rosa Schmidt var formand for for-
eningen, var der tit sammenkomster for med-
lemmerne og øboerne. Hun benyttede disse 
sammenkomster til på alle måder at gøre op-
mærksom på foreningens eksistens og formål. 
Efter Rosa Schmidt stoppede som formand, er 
dette gledet lidt i baggrunden, og for et par år 

siden bestod foreningen kun af to bestyrelses-
medlemmer. Nu tæller foreningen atter en sam-
let bestyrelse, som er enige i, at foreningen me-
re end nogensinde stadig har et formål.  

Mere end nogensinde, fordi Tønder Kommunes 
Udviklingsplan især går ud på at trække endnu 
flere turister til vores dejlige ø ved at forlænge 
sæsonen. Det betyder også, at vores natur ikke 
får sit normale pusterum.  

Foreningen har igennem alle årene arbejdet for 
at sikre naturen til glæde for øens faste beboere. 
For nuværende er den overvejende del af med-
lemmerne sommerhusejere, som også nærer et 
dybt ønske om at bevare naturen. Vi kunne rig-
tig godt bruge mange flere medlemmer både 
fastboende og sommerhusejere, så vi fremover i 
samlet flok løfter opgaven med at bevare så me-
get af øens natur som muligt.  

Kontingent pr. år pr. medlem kr. 30,00 

kan indsættes på foreningens konto i 

Skærbæk Sparekasse: 9839 

8850439290  

Bestyrelse fra januar 2020 

Jonna Rasmussen  Formand 

Bente Krog Bjerrum Næstformand 

Conny Rotheisen  Kasserer 

Connie T. Rasmussen Sekretær 

Lise-Lotte Lakolk  Bestyrelse 

Bent O. Hansen  Suppleant 

Keld Paulsen  Revisor 

Aase Duhn   Revisor 

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

Multirast 

Foreningen Venner af Rømøs Natur har på de-
res bestyrelsesmøde den 9. september set sig 
nødsaget til at træffe den tunge beslutning at 
lukke Multirast med omgående virkning. 

Multirast har været en meget tung omkostning 
for foreningen – de sidste 9 år har det kostet 
foreningen netto (efter tilskud og indtægter for 
dørlåse) omkring kr. 60.000 at vedligeholde og 
reparere på Multirast.  

Vi informerede for en måneds tid siden kommu-
nen om, at vi her i efteråret ville lukke ned for 
Multirast og opfordrede dem til at overtage ste-
det, da det også må være i kommunens interes-
se, at der er toiletmuligheder for turisterne, men 
vi har i skrivende stund endnu ikke hørt fra 
dem. 

 

Multirast er forsynet med et solcelleanlæg, som 
driver elektricitet til belysning og de to dørlåse 
til pengeindkast. Anlægget er efter mange repa-
rationer nu igen itu. Vi er blevet oplyst fra el-
firmaet, at der skal et nyt og større anlæg til.  

Da vi i foreningen havde truffet beslutningen 
om at lukke, synes vi ikke, at vi vil ofre flere 
penge på reparationer, så derfor denne pludseli-
ge beslutning. 

Vi kan kun opfordre de forskellige lokale turist-
interessegrupper til at kontakte Tønder Kom-
mune og presse på for, at de skal overtage loka-
liteterne. 

Vi håber på alles forståelse. 

Venlig hilsen 

Foreningen Venner af Rømøs Natur 

Bestyrelsen 

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

Foreninger på Rømø (alfabetisk pr. 12. juli 2020) 

Foreningsnavn og hjemmeside Formand / kontaktperson 

Bådelaug for RRB 88 Erik Hansen. Mail: e.Hansen@ez-p.com 

Hjem for ældre Eli Kølleskov, tlf. 23722675 

Rømøforeningen 
www.romo6792.dk 

Anne Thomsen.  
Mail: AnneThomsen1980@hotmail.com 

Rømøspejderne Anne Thomsen.  
Mail: AnneThomsen1980@hotmail.com 

Rømø Friv. Brandværn Jakob Wanting Rasmussen. Mail: rfb@wanting.dk 

Rømø Gastronomisk Klub Kent Petersen. Mail: KTP@mail-online.dk 

Rømø Golfklub 
www.romo-golfklub.dk 

Jens Jørgen Schmidt, 24253901 

Rømø Husholdningsforening 
www.romohusholdningsforening.dk 

Sonja Hansen. Mail: BentSonja.Hansen@gmail.com 

Rømø Jagtforening Hans Knudsen, 24207128 

Rømø Kajakklub Keld Paulsen. Mail: kbpaulsen@hotmail.com 

Rømø Kunst og Kulturforening 
www.rokuku.dk 

Jacques Thierry. Mail: Thierry@bbsyd.dk 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
www.roemoelokalarkiv.dk 

Mary-Anna Wraae Larsen. Mail: mary-anna@ez-p.com 

Rømø Lokalmuseum Flemming Thrane. Mail: kromose@mail.dk 

Rømø Menighedsråd 
www.sogn.dk/roemoe 

Viggo S. Christensen. Mail: viggoc1212@gmail.com 

Rømø Musik Kim Wittrup, 29468641.  
Mail: KimWittrup@hotmail.com 

Rømø Ringriderforening Steffen Bleeg, 20821439 

Rømø Sejlklub Niels Jonny Vejrup, 40451930. Mail: 
njvejrup@gmail.com 

Rømø Strandsejlerklub 
www. strandsejler.dk 

  

Rømø Ungdomsklub Se Rømø Ungdoms- og Idrætsforening 

Rømø Ungdoms- og Idrætsforening Kim Wittrup, 29468641.  
Mail: KimWittrup@hotmail.com 

Støtteforeningen for Rømø Skovlege-
plads 

Rigmor Petersen, 35112275 

Sønderjysk Filteforening Chieko.Petersen. Mail: Chieko.Petersen@gmail.com 

Venner af Rømøs Natur Jonna Rasmussen. Mail: jppr6@hotmail.com 

Hjemmeside for Rømø: https://romo6792.dk/   

Facebookgruppe: "Rømø" (privat gruppe) 

Facebookside: https://www.facebook.com/romo6792.dk  
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Foreningen Hjem for Ældre 

v/Eli Kølleskov 
tlf. 23722675 

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: Niels Hobolt 
Lyngvejen 7 
Tlf. 31218700 
Mail: nielshobolt@hotmail.com  

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

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

Suppleant: Christiane Terhart 
Sælstræde 3 
Tlf.: 31448862 
Mail: c.terhart@gmail.com 

Suppleant: Pau Schramm 
Vestervej 35 
Tlf. 53575165 
Mail: Pau@romoservice.dk 
 
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer  
til vores arbejde. 
 
Ønsker du at blive støttemedlem - og her-
under at støtte udgivelsen af dette blad -  
se mere på side 4. 

 

Rømø Kunst- og 
kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 
forening  RHF 

v/Sonja Hansen  
41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen  
Venner af  

Rømøs Natur 
v/Jonna Rasmussen 

74755536 
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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 Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98 

Rømø Lege– & Labyrintpark, tlf. 20461461 

Rømø Ungdoms- og 
Idrætsforening 

v/Kim Wittrup 

 Tlf. 29468641 

Cafe Midtpunkt, Lakolk Tlf. 74755368 


