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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.: 74 75 53 19, 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 

Ja, forsidebilledet er et af Rømø Fotos mange 

gode fotos, fra 2016.  

Ellers har vi i Rømøforeningen siden sidst - i 
lidt tilfældig rækkefølge - at berette: 

Adgang til havneområdet og Vadehavet 

Vi har gjort turistbureauet opmærksom på, at 

adgangen fra havneområdet og til Vadehavet er 
meget besværlig og ikke ordentligt skiltet. Og 
det vil de arbejde på at få forbedret - til glæde 
for selvfølgelig både turister og lokale. 

Heliporten 

Nu hvor vi er i havneområdet, så har Tønder 
Kommune (som nok de fleste ved) besluttet at 
sætte projekt heliport i bero. Kun hvis der kom-
mer en investor, vil projektet evt. kunne blive 
taget op igen. 

Tilflytterbolig 

Projekt tilflytterbolig I nogle "vandkants-
kommuner", herunder Tønder, arbejdes der med 
at etablere "tilflytterhuse".  

I Rømøforeningen arbejder vi på at få et sådant 
på Rømø: Konceptet er, at huset nærmest er 
fuldt møbleret og lige til at flytte ind i.  

Så kan folk, der evt. har lyst til at bo i området, 
prøve i f.eks. 3 måneder, til en rimelig husleje. 

Men projektet er dog kun i sin indledende fase. 

Forslag om kæmpesommerhuse  

Der har været forslag til ændring af lokal- og 
kommuneplan om tilladelse til at bygge 13 

kæmpesommerhuse på op til 250 m2 (+ udhus 
og carport/garage) på et område nord for Kro-
mose.  

Umiddelbart lyder det jo rørende, at her kan 
bedsteforældre holde ferie med deres børn og 
børnebørn...  

Vi frygter dog, at det reelt vilvære store grupper 
af unge mennesker, der er meget støjende - til 

gene for de omkringboende!  

Trafik 

Svinget i Mølby ved Den Gamle Købmands-
gård er meget uoverskueligt, især om somme-
ren, hvor der er meget trafik. Vi tænker at påpe-

ge det over for kommunen, og evt. foreslå ha-
stighedsbegrænsning på 50 km/t i det sving. 

Tak til sponsorer og støttemedlemmer 

Nu hvor året lakker mod enden, vil vi gerne 

takke vores annonce-sponsorer og støttemed-
lemmer for den økonomiske støtte i det nu snart 
forgangne år.  

Set & Sket  

I januar valgte vi - som en forsøgsordning - at 

lade Set og Sket udkomme 6 gange om året 
mod før 4. Vi synes, det er rart, at bladet så kan 
være mere aktuelt.  

Og vi har da også indtryk af, at det opfylder sit 
formål: At orientere om, hvad der sker, og bli-

ver læst. Da hvert nummer koster ca. 7.000 kr, 
har det kostet ca. 14.000 kr. ekstra i 2018, og 

det har ikke kunnet løbe rundt! 

 

Kontakt os…                         Formand Kim Wittrup, kimwittrup@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:  

Anne Marie & Hans Mærsk 
Drosselvej 3, Havneby 6792 Rømø 
 
Majbritt & Jan Rasmussen 
Drosselvej 17, Havneby 6792 Rømø  

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 

Bliv støttemedlem ! 

Især støttemedlemmer skal vi have flere af, hvis 
Set og Sket skal fortsætte med at udkomme 6 

gange om året i 2019: For at det kan løbe rundt 
økonomisk og også for at vise, om der er inte-
resse. For vi vil jo ikke bruge en masse energi 
og økonomiske ressourcer på at lave et blad, 
som kun relativt få (182) vil støtte udgivelsen af 

ved at være støttemedlem! 

Hvis man ønsker at blive støttemedlem - eller 
forny sit støttemedlemsskab - for 2019 , kan det 
ses andetsteds i bladet, hvordan man gør, men 
ellers vil der være indlagt girokort i næste Set 

og Sket, der udkommer i dagene op til den 1. 
februar 2019.  

Foreninger og erhvervsdrivende vil blive kon-
taktet i marts-april mht. annoncesponsorat. 

Til sidst vil vi selvfølgelig gerne ønske alle en 
rigtig glædelig jul og et godt nyt år! 

På Rømøforeningens bestyrelses vegne: 

Kim Wittrup                                                                                                     

Banko 

Kom til vores årlige banko-

spil på Restaurant Holms søn-

dag den 2. december kl. 19 

Få en hyggelig aften, og må-

ske er du heldig at vinde en af de mange gode 

gevinster med hjem til julen! 

Arr: Rømø U.I.F. 

Husk: Borgermøde 

Initiativgruppen bag "Udviklingsplan Rømø" 

indkalder til borgermøde. Gruppen består af: 

Tønder Kommune, Tønder Erhvervsråd, Busi-

ness Region Esbjerg, Rømø-Tønder Turistfor-

ening, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, 

Tønnisgård, Enjoy Resort, Rømø Lys, Novasol 

Rømø, Feriepartner Rømø samt Rømø Havn. 

Tønder Kommune har bedt om at få nedenstå-

ende i "Set og Sket": 

Initiativtagerne bag Rømø Udviklingsplan invi-
terer til orientering om udviklingsplanen 
  

Onsdag den 28. november 2018 kl. 19-21 
på Enjoy Resorts i Havneby 

  
På mødet vil Tønder Kommune præsentere ud-
kastet tidsplanen, fortælle om den overordnede 
strategi og dens indsatser samt den videre pro-
ces.  
På mødet vil Tønder Kommune også dele pla-
nen ud, tage imod bemærkninger og lægge op 
til, at du har mulighed for at melde dig som in-
teresseret i at deltage i evt. kommende projekt-
grupper 
  
Vi håber, at rigtig mange på Rømø har lyst til at 

møde op til mødet. Kan du ikke deltage i mødet 

kan du efter mødet finde planen på Tønder 

Kommunes hjemmeside www.toender.dk  og 

fortsat komme med kommenterer frem til den  

2. januar 2019. 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 

Juletræer ved dæmningen   

Rømø Håndværker- og Handelsstandsforening 
har siden 2008 ligget i dvale, men Søren Laur-
sen (Rømø Lys), Knud Rasmussen (Bonus) og 
Peter og Marianne (Den Gamle Købmandsgård) 
har sørget for opsætning af juletræer nogle ste-
der på Rømø: Juletræ på Lakolk og ved Den 
Gamle Købmandsgård financierer de 100% 
selv, men udgifterne til de 2 juletræer ved dæm-
ningen ville de gerne have lidt økonomisk hjælp 
til. (udgifterne hertil er ca. 3000 kr. til træer, 
inkl. levering samt ca. 3000 kr. til strøm, inkl. et 
lille beløb til elektrikerassistance, altså i alt ca. 
6000 kr.) 

Så ligesom tidligere år kan man støtte ved at 
indbetale et beløb til Rømø Håndværker- og 
Handelsstandsforenings konto: 5989-4002183 
(Andelskassen).    På forhånd tak! 

 

Kommandørgården Rømø tlf. 74 75 51 22 

Rømø Ungdoms- 

og Idrætsforening 

v/Kent Petersen  

Tlf. 74 75 55 08 

Mobil 23 64 48 82 

Generalforsamling i Rømø U.I.F. 

Mandag den 28. januar kl. 19.30 

i Medborgerhuset ”Rømø Skole”  

Dagsorden i følge vedtægterne. 

Alle er velkomne.  

Rømø U.I.F. 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Ny annoncesponsor 

Siden april 2016 har Isolde Spitzbart været fri-

sør på Enjoy Resort Rømø. 

Hos Isolde Spitzbarts frisørsalon på Enjoy Re-

sort Rømø kan man få klippet, farvet og perma-

nentet håret og farvet og ordnet bryn og vipper. 

Isolde Spitzbart er uddannet frisør og desuden 

uddannet frisørmester. Hun har arbejdet mange 

år som træner og underviser indenfor frisør-

branchen og var ansat som bestyrer i Tyskland. 

Oprindelig kommer hun fra Østrig, og har nu 

boet ca. 12 år på Rømø. 

Isolde har ikke faste åbningstider i butikken, 

hun arbejder kun efter aftale. 

Ring for tidsbestilling: 61734571 eller send en 

mail til: webbeauty@yahoo.dk 

Isolde har gode priser for pensionister og andet 

godtfolk. 

Priser kan I se på hjemmesiden Enjoy Resort 

Rømø - Wellness - Frisør  

Juletræsfest 

Kom til hyggelig  

juletræsfest i gymna-

stiksalen på Medbor-

gerhuset Rømø Skole 

søndag den 2. decem-

ber kl. 15. 

Æbleskiver, kaffe, 

the, kakao, øl og 

vand kan købes. 

Vi danser om juletræet, og senere kommer jule-

manden med godteposer til alle børn. 

N.B. Af hensyn til indkøb af poser bedes man 

tilmelde antal børn på SMS til Kent Petersen, 

23644882, senest den 1. december 2018 

Alle er hjertelig velkomne. 

Rømø U.I.F. 

 

 

Adventseftermiddag 

Rømø Menighedsråd  

inviterer til julehygge 

med kaffe og kage,  

underholdning og sang,  

torsdag den 13. december  

kl. 14.30-16.00 i Rømø Præstegård.  

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 

Torsdag den 17/1 2019  kl 18  

Madaften i ”æ Fristej” med 
Jane og Margit. Vi laver Porng. 

Pris 40 kr. Drikkevarer kan købes. 

Tilmelding senest den 10/1 

til Jane 61 36 61 41 eller Sonja 41 40 55 84 
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Tusind tak fra Danhostel Rømø  

Kære alle, tusind tak fordi I fandt tid til at kom-

me forbi og se det gode gamle vandrerhjem.  

Det var dejligt at få muligheden for at hilse på 

venner af huset gennem tiden, kollegaer i bran-

chen og interesseret i vandrerhjemmet generelt. 

Vi sætter stor pris på den imødekommenhed 

som vi oplever her på øen, og glæder os til at få 

lidt mere tid til at komme rundt og se nærmere 

på øen. 

Vi takker mange gange for de flotte gaver, vi 

har gemt de søde kort og glæder os til vi ses 

rundt om på øen. 

Vi går I gang med de lidt større renoveringsop-

gaver, som I kunne se er der en del steder der 

godt kunne bruge lidt maling med mere, så vi 

har lidt at se til, selv om der ikke er gæster her. 

Med venlig hilsen 

Rikke & Niels Hobolt   

 

Der var en gang en Rømø Revy…. 

Måske kan nogle af jer huske nummeret om 

hvordan Holmer og Sextus kæmpede om parke-

ringspladsen foran posthuset, nummeret om 

Paw der ville fange ræven og måtte have en 

snor om storetåen, nummeret om Knud Eriks 

campingplads der kunne åbne og lukke, lige-

som han ville og mange andre numre.  

På mit skrivebord er der en plastiklomme, hvor 

jeg samler ideer, der er bare ikke ret meget i 

den, for at sige det ærligt, så er der faktisk kun 

en enkelt ide. 

Jeg samler ellers på historier, gode, små, sjove, 

skøre historier der handler om livet på Rømø. 

Når I nu sidder sammen med naboen, venner 

eller andet og griner af en eller anden sjov hi-

storie fra hverdagen på Rømø, så hit med 

den……. 

Det kunne også være, at der var en tekstforfat-

ter gemt et eller andet sted på Rømø, som kun-

ne skrive en god tekst eller en sjov sang, alt er 

velkomment. 

Men hjælp først og fremmest med at samle hi-

storier. I kan altid ringe eller skrive til mig og 

jeg er sikker på at hvis I møder Peter Petersen, 

Bodil Thye eller Ole Jensen og hvisker dem en 

god historie i øret, så skal den nok komme med 

i plastiklommen med gode ideer, så den kan bli-

ve fyldt op, skrevet om til tekster og ikke 

mindst blive til en Rømø Revy. 

Mange hilsner fra 

Bettina Brandt 

bbra@ucsyd.dk 

Tlf. 74755508 

……og så kom jeg lige I tanke om hvornår jeg 

første gang stiftede bekendtskab, med noget der 

mindede om en Rømø Revy.  

Jeg vil tro at det var i 93 eller 94. Her skulle jeg 

være påklæderske for 4 herrer, der skulle optræ-

de som syngepiger.  

Det var så vidt jeg husker Hans Carl Gundesen, 

Svend Møller, Ernst Møller og en til.  De var så 

yndige med gule og grønne kjoler, hatte og ny-

lonstrømper mv. ærgerligt at jeg ikke har et fo-

to. 

 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Julemarked på Vandrerhjemmet 

Vi vil holder julemarked på vandrerhjemmet  

20.-22. december 2018. Vores tanke er at holde 

et lille traditionelt julemarked hvor alle kan 

hygge sig med gløgg & æbleskiver, købe gaver 

lavet af lokale kunsthåndværkere og andre flitti-

ge sjæle. 

Vi har set at der ikke er andre af den type aktivi-

teter op mod jul og tænkte at det kunne være 

sjovt at afholde et julemarked, der er stadig 

plads til et par ”boder” mere, hvis der skulle 

være nogen der har interesse i at sælge noget 

kunsthåndværk, det koster naturligvis ikke an-

det end tid at have en ”bod”. Kontakt os på tele-

fon 31218700. 

Vi har lovet turistforeningen at trykke opslag og 

små kort, så både lokale og turister ved at der er 

et hyggeligt julemarked på øen op til jul. 

Vi glæder os til at ses mange hilsner 

Rikke & Niels 

Nye cykelhjelme til børnene i  

Rømø Børnecenter 

Luise Sextus fra forældrerådet har søgt Tryg-

fonden om nye cykelhjelme til vores kære børn 

i Rømø Børnecenter. De var velvillige til at 

sponsorere 10 børne og 3 voksne cykelhjelme. 

Børnene fik dem overrakt fra trygfonden og 

hjelmene blev flittigt brugt, så vi kan passe godt 

på de små hoveder.  

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 

Ø-fest 

HUSK Ø-fest lørdag den 2. marts kl. 18.30 i 
Medborgerhuset "Rømø Skole" med  
superlækker mad, og senere underholdning  
v/ Boy Lorentzen.  

(Om der også bliver revy, afhænger af stof-
mængden)  

Takket være et tilskud til arrangementet fra Juv-
refonden er det muligt at holde deltagerprisen 
nede på 120 kr. for voksne og 60 kr. for børn 
mellem 3 og 12 år. Børn 0-2 år er gratis. 

Kom og vær med til rigtig hyggelig aften! (Og 
folk, der er flyttet til Rømø siden 1. marts, har 
gratis entré) 

Tilmelding m.m. i næste Set og Sket.                                                                       

De arrangerende foreninger 

Dancenter Rømø, tlf. 73755050 

HUSK - Filmaften i december  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag den 3. december kl. 19.00 i Rømø  
Præstegård vises filmen ”Du forsvinder” 
med Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas og 
Mikkel Boe Følsgaard i hovedrollerne. 

Mia er gift med den succesrige skoleleder Fre-
derik, som afsløres i at have begået alvorligt 
underslæb. Har han gjort det af egen fri vilje, 
eller er han blevet ramt af en personligheds-
forandring på grund af en hjernesvulst? 

Der serveres kaffe og kage til en pris à 25 kr. 
Vel mødt til en rigtig god dansk film. 

Kirkebil kan benyttes af øens fastboende ved 
henvendelse dagen før til Frifelt Taxa. Tlf. 
74757215. 

Rømø Menighedsråd 

Rømøforeningens generalforsamling 2019 
Onsdag den 6. februar 2019 kl. 19  

i "Æ Fristej" i 
Medborgerhuset "Rømø Skole" 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  

Efter generalforsamlingen vil Henrik Manø for-
tælle om og vise flotte billeder fra en sejlads gen-
nem Nordvestpassagen, som han foretog sidste år. 

Alle er velkomne.  
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2018 

 

Rømø Bibliotek   i Medborgerhuset ”Rømø Skole” 
     Mandage kl. 17 - 19 
     Tirsdage kl. ca. 9 - ca. 12, 14.30 - 16 og 17 - 21 
     Onsdage kl. 19 - 21 
     Torsdage kl. 14 - 17 og 19 - 21 
November 2018 

Tirsdag 27.11 kl. 09.30 Ældregymnastik m/k v/RUIF i Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole” med Rigmor Petersen  
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Tirsdag 27.11   Vandgymnastik & wellness hos Enjoy Resorts Rømø 
kl. 10.00-12.00   Vestergade 31, 6792 Rømø 

Tirsdag 27.11    Udstillingen “Rømmesers vielser – i hele verden”  
kl. 14.00 - 16.00   v/Rømø Lokalhistorisk Forening i Carls Hus’ 
     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø  

Tirsdag 27.11 kl. 14.15 Stavgang m/k v/RUIF med afgang fra  
     Medborgerhuset ”Rømø Skole” med Inger Paulsen  
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Tirsdag 27.11 kl. 19.00 Volleyball m/k 15-90 år v/RUIF i Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole” med Flemming Holst og Kim Wittrup  
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Onsdag 18.11   Borgermøde om ”Udviklingsplan Rømø” 
kjl. 19.00-21.00  Enjoy Resorts, Vrestergade 31, 6792 Rømø 

Torsdag 29.11   Torsdagsklubben i Æ Fristej v/RHF 
kl. 14.00 & kl. 19.00  Engvej 5, 6792 Rømø 
     29.11 Dag: Julehygge med æbleskiver og gløgg 
     29.11 Aften: Juledekorationer og julehygge  

December 2018 

Hver tirsdag kl. 09.30 Ældregymnastik m/k v/RUIF i Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole” med Rigmor Petersen  
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Hver tirsdag    Vandgymnastik & wellness hos Enjoy Resorts Rømø 
kl. 10.00-12.00   Vestergade 31, 6792 Rømø 

Hver tirsdag    Udstillingen “Rømmesers vielser – i hele verden”  
kl. 14.00 - 16.00   v/Rømø Lokalhistorisk Forening i Carls Hus’ 
     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø  

Hver tirsdag kl. 14.15 Stavgang m/k v/RUIF med afgang fra  
     Medborgerhuset ”Rømø Skole” med Inger Paulsen  
     Engvej 5, 6792 Røm 

Hver tirsdag kl. 19.00 Volleyball m/k 15-90 år v/RUIF i Medborgerhuset  
     ”Rømø Skole” med Flemming Holst og Kim Wittrup  
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Med forbehold for ændringer 

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

http://www.roemoe.infoland.dk
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 Aktivitetskalender 
2018—2019 

Søndag 02.12 kl.15.00 Juletræsfest i Medborgerhuset ”Rømø Skole”  
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Søndag 02.12 kl. 19.00 Bankospil på Restaurant Holms m/RUIF 
     Nordre Havnevej 1, 6792 Rømø 

Mandag 03.12 kl. 19.00 Filmen ”Du forsvinder” i Rømø Præstegård 
     Havnebyvej 154, 6792 Rømø, Danmark 

Onsdag 12.12 kl. 17.15 Tur til Rilesa i Ribe med Rømø Husholdningsforening 
     Samkørsel fra Statoil  

Torsdag 13.12   Adventseftermiddag med julehygge 
kl. 14.30-16.00   Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, 6792 Rømø, Danmark 

Søndag 16.12 kl. 16.00 De ni læsninger i Rømø Kirke  
     Havnebyvej 152, 6792 Rømø, Danmark  

Tirsdag 18.12   Rømødæmningen fylder 70 år  

Tor 20.12 - Lør 22.12  Julemarked på Vandrerhjemmet 
kl. 14.00 - 18.00  Lyngvejen 7, Rømø 

Januar 2019 

Hver tirsdag    Udstillingen “Rømmesers vielser – i hele verden”  
kl. 14.00 - 16.00   v/Rømø Lokalhistorisk Forening i Carls Hus’ 
     Vestervej 9, Toftum, 6792 Rømø  

Hver torsdag    Torsdagsklubben i Æ Fristej v/RHF 
kl. 14.00 & kl. 19.00  Engvej 5, 6792 Rømø 

Torsdag 10.01   Deadline til Set & Sket februar-marts 2019 
     Input sendes til romo6792dk@gmail.com 

Torsdag 17.01 kl. 18.00 Madaften i ”æ Fristej” i Medborgerhuset ”Rømø Skole” 
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Mandag 28.01 kl. 18.15 Bowl og Spis med Rømø Husholdningsforening  
     Enjoy Resorts, Vestergade 31, Rømø      

Mandag 28.01 kl. 19.30 Rømø UIF’s generalforsamling 
     Medborgerhuset ”Rømø Skole” Engvej 5, 6792 Rømø 

Februar 2019 

Søndag 03.02 kl. 17.00 Kyndelmisse i Rømø Kirke efterfulgt af servering af  
     suppe i præstegården 
     Havnebyvej 152, 6792 Rømø, Danmark  

Mandag 04.02 kl. 19.00 Filmen ”Vore sjæle i natten” vises i Rømø Præstegård 
     Havnebyvej 154, 6792 Rømø, Danmark  

Onsdag 06.02 kl.19.00 Rømøforeningens generalforsamling i Æ Fristej 
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Torsdag 07.02 kl. 19.00 Ølsmagning i ”æ Fristej” v/Rømø Husholdningsforening 
     Engvej 5, 6792 Rømø 

Torsdag 21.02 kl. 18.30 Pers Awten ved Rømødæmningen 

Torsdag 28.02 kl. 19.00 Rømø Husholdningforenings generalforsamling i  
     Æ Fristej Engvej 5, 6792 Rømø 
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Bådelaug for RRB 88 
Kontaktperson: Erik Hansen 
Mail: e.hansen@ez-p.com 

Dansk Røde Kors Rømø-Skærbæk 
Kontakt: Røde Kors-butikken Rømø 
Tlf. 24477828 

Hjem for ældre  
Kontaktperson: Ingelise Buch 
Tlf. 74755044 

Rømøforeningen 
www.romo6792.dk  
Kontaktperson: Kim Wittrup 
Tlf. 29468641 
Mail: kimwittrup@hotmail.com 

Rømøspejderne 
Kontaktperson: Anne Thomsen 
Mail: annethomsen1980@hotmail.com 

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

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

Rømø Golfklub 
www.romo-golfklub.dk  
Kontaktperson: Jens Jørgen Schmidt 
Tlf. 24253901 

Rømø Husholdningsforening 
www.romohusholdningsforening.dk 
Kontaktperson: Sonja Hansen 
Mail: bentsonja.hansen@gmail.com 

Rømø Jagtforening 

Kontaktperson: Hans Knudsen 
tlf. 24207128 

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

Rømø Kunst og Kulturforening 
www.rokuku.dk 
Kontaktperson: Jacques Thierry 
Mail: thierry@bbsyd.dk 

Rømø Lokalhistorisk Forening 
www.roemoelokalarkiv.dk  
Kontaktperson: Mary-Anna Wraae Larsen 
Mail: mary-anna@ez-p.com 

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

Rømø Menighedsråd 
www.sogn.dk/roemoe 
Kontaktperson: Viggo S. Christensen 
Mail: viggoc1212@gmail.com 

Rømø Musik 
Kontaktperson: Kim Wittrup 
Tlf. 29468641 
Mail: kimwittrup@hotmail.com 

Rømø Ride- og Hesteforening 
Kontaktperson: Angelika Flachmann 
Tlf. 51265541 

Rømø Ringriderforening 
Kontaktperson: Lars Hansen 
Mail: romodrengen1@hotmail.com 

Rømø Sejlklub                                                   
Formand: Niels Jonny Vejrup, tlf. 40451930.              
Mail: nvejrup@gmail.com 

Rømø Strandsejlerklub 
www.strandsejler.dk  

Rømø Ungdomsklub 
Kontaktperson: Tobias Hansen 
Tlf. 27826553 

Rømø Ungdoms- og Idrætsforening 
Kontaktperson: Kent Petersen 
Mail: ktp@mail-online.dk 

Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads 
Kontaktperson: Tanja Rahbek 
Mail: tonnisgard@gmail.com 

Sønderjysk Filteforening 
Kontaktperson: Chieko.Petersen 
Mail: chieko.petersen@gmail.com 

Venner af Rømøs Natur 
Kontaktperson: Bente Bjerrum 
Mail: bentekrog@icloud.com 

Foreninger på Rømø (opdateret ultimo september 2018) 

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

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

http://www.romo6792.dk
http://www.romo-golfklub.dk
http://www.romohusholdningsforening.dk/
http://www.rokuku.dk
http://www.roemoelokalarkiv.dk
http://www.sogn.dk/roemoe
http://www.strandsejler.dk
http://www.romo6792.dk
http://www.facebook.com/romo6792
https://www.facebook.com/groups/16436380478/about/
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 Hotel Vadehavet 

… står over for store forandringer. 

Daglig leder Peter Fries beretter, at hotellet på 

sigt skal bygges om til ferielejligheder. 

De 4 første ferielejligheder står allerede færdige. 

Lejlighederne ligger direkte ud til Vadehavet 

med en fantastisk udsigt fra terrassen på  

8 m2. Ferieboligerne der hver er på 30 m2  

egner sig til 4 personer. 

Ferieboligerne indeholder: soveværelse med 

dobbeltseng, stue med 2 sovepladser i dobbelt 

sovesofa, badeværelse med bruseniche og toilet, 

køkken der er udstyret med køleskab inkl. frost-

boks el kogeplader og miniovn. Der er TV med 

1-3 danske kanaler og mindst 4 tyske kanaler og 

endvidere er der trådløst internet til  

rådighed. 

Ferieboligerne udlejes gennem ”Sol og Strand”. 

Første ledige periode fra 1. april 2019. 

Den næste udvidelse er pt. ikke planlagt.  

De ni læsninger 

3. søndag i advent, den 16. december kl. 16.00 
afholder Rømø Menighedsråd De ni læsninger i 
Rømø Kirke.  

Musikgudstjeneste efter engelsk forbillede som 
forberedelse til julens højtid med fællessang, 
korsang og musik. 

Klosterkoret, dirigent Hans Christian Hein. 

 

Kyndelmisse 

Lysgudstjeneste i Rømø kirke søndag den  

3. februar kl. 17.00.  

Efterfølgende bliver der serveret suppe i Rømø 

Præstegård. 

Rømø Menighedsråd 

EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 

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

Naturcenter Tønnisgaard 

Gæs, Gæs, gæs. Overalt er der gæs, og ænder, 

og andre vadefugle, på denne tid af året. 

Det er en fest at køre over dæmningen, eller gå 

en tur på øen, og opleve alle de mange forskelli-

ge fugle, der bruger området for tiden. 

Især bliver jeg imponeret, over de enorme gåse-

flokke der er for tiden. Bramgæs, knortegæs, 

grågæs og hvad de nu alle hedder. 

Forleden faldt jeg faktisk over en pudsig histo-

rie, netop omkring gæs og deres navne. 

Knortegåsen hedder ”Branta bernicla” på latin. 

Bramgåsen hedder ”barniclegoose” på engelsk. 

Banicle er det engelske ord for rurer, altså de 

små krebsdyr, der vokser under både, eller nogle 

gange skyller op på stranden. 

Man kunne jo gå ud fra at navneligheden skyl-

des at gæssene lever af rurer. Men det gør de ik-

ke. 

Næ, det drejer sig fak-

tisk om en misforståel-

se, at ruren og gåsen 

deler navn. 

I gamle dage troede 

man nemlig at den 

langhalsede rur, var 

gåseafkom. Man kun-

ne jo se at farven og 

formen var nogenlun-

de den samme. Til lige havde man aldrig set en 

bram- eller knortegåserede, da de yngler langt 

oppe i det nordøstlige Grønland eller Svalbard. 

Derfor kom den langhalsede rur til at hedde ” 

goose barnicle” på engelsk, og gåsen kom til at 

hedde barniclegoose. 

Sikke noget.. 

Jeg bliver dog inspireret til at kigge på fugle. 

Derfor håber jeg, at I vil kigge med, og tegne 

den flotteste gås I kan finde. 

Tegningerne kan afleveres på Tønnisgård. 

Den flotteste tegning vil blive belønnet med en 

flot præmie, og naturligvis enorm hæder. 

Konkurrencen løber ind til jul. Hvor vinderen 

vil blive udtrukket. 

Af Frands Soberra 

frandstonnisgaard@gmail.com 

VELKOMMEN 
til nye tilflyttere og nyfødte  

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

så giv os lige et praj !  

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

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

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Langhals 

Bramgås 

mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Der blev så flot.... 

Mandag den 8. oktober var der indkaldt til årlig 

rengørings– og forskønnelsesdag for vores  

dejlige lokaler i Medborgerhuset "Rømø Skole".  

Hele 19 personer - ny rekord - mødte op, så der 

kunne rigtig blive lavet en masse. Og det blev 

der - og det blev rigtig flot! Der var endda også 

overskud til at gøre lidt ved det udendørs. 

Ved 18-tiden sluttede vi af med smørrebrød samt 

øl og vand. Og næste år skal vi nok sørge for at 

få købt lidt mere mad og drikke ind ;-) 

Tak til alle fremmødte for en hyggelig eftermid-

dag og en god indsats! Hermed lidt billeder fra 

dagen.                                                                                                  

Arbejdsgruppen 

 

 

Rømø U.I.F.s vinteraktiviteter 

Rømø UIF tilbyder mange spændende aktivite-

ter såsom:  

Ældregymnastik m/k, hver tirsdag kl. 09.30 

Leder er Rigmor Petersen. 

Stavgang m/k tirsdage kl. 14.15. Kontaktperson: 

Inger Paulsen, tlf 74755011 og 

Volleyball m/k, 15 - 90 år tirsdage kl. 19 i gym-

nastiksalen. Kontaktpersoner: Flemming Holst 

(21473407) og Kim Wittrup (29468641) 

Og man kan booke en time (eller to ;-)) til bad-

minton eller bordtennis i gymnastiksalen. Kon-

takt Kent Petersen (74755508 / 23644882) 

Rømø U.I.F. 

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

Rømøs nye turistchef 

Den 20. august i år tiltrådte Kenneth Madsen 
som den nye turistchef for Tønder Kommune: 
Rømø-Tønder Turistforening. Jeg har fået en 
lille snak med ham: 

Han er 41 år, bor i Gråsten, gift med Diana, og 
tilsammen har de 5 børn. Han har siden 1992 
boet i Sønderjylland; først i Åbenrå og senere i 
Gråsten.  

Han er uddannet markedsøkonom og været an-
sat i DLG-koncernen. Han har været spejder i 
rigtig mange år og holder meget af friluftsliv. 

Inden han blev turistchef kendte han mest Rømø 
som et sted, hvor han havde været og bade med 
børnene om sommeren.  

Nu ved han, at Rømø er så meget andet og el-
sker at komme til Rømø hver dag, for hans kon-
tor er på turistkontoret på Rømø, men hans ar-
bejde medfører også en del møder og snakke - 
både med folk på Rømø og på fastlandet.  

Men det, at hans kontor er på Rømø, er selvføl-
gelig, fordi Rømø er Tønder Kommunes popu-
læreste feriested: Ud af det samlede antal over-
natninger på ca. 1,6 millioner om året er de ca. 
1,2 millioner på Rømø. 

Kontoret er åbent hver dag i højsæsonen, men i 
vinterhalvåret er det kun mandag og tirsdag - 
dog noget mere i jule- og nytårsperioden.  

På kontoret i Nr. Tvismark arbejder udover 
Kenneth også Marianne Holm (her fra Rømø) 
og Simon Christiansen fra Ballum. Marianne er 
- som i den grad lokalkendt - mest ved skran-
ken, mens Simons arbejdsområde meget er om-
kring internet, bl.a. at få udviklet hjemmesiden 
(www.romo.dk) 

Kenneth synes, han er kommet godt i gang med 
jobbet - bl.a. godt hjulpet i gang af Marianne og 
Simon, som var der i forvejen. Og føler sig også 
godt modtaget af turister og lokale.  

Da han tiltrådte d. 20. august, var højsæsonen 
endnu i gang, men nu, hvor højsæsonen er ovre, 
har der været mere tid til bl.a. at snakke med de 
lokale turistaktører. Herudover er Kenneths job 
bl.a. , hvordan man kan få flere turister til Tøn-
der Kommune ved at forbedre / udvikle produk-
tet og ikke mindst blive bedre til at markedsføre 
det. Men antallet af turister er ikke i sig selv no-
get succes-kriterie: Det skal - rent ud sagt - også 
være nogle, som lægger nogle penge i kommu-
nen! 

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19  

    

ØLSMAGNING i ”æ Fristej” 

med lækkert ”ta’ selv bord” og 
hjemmebryg fra det lokale 

bryggerlaug.  Pris 100 kr.  

Tilmelding senest 31/1 

til Marina 24 64 01 49 eller Sonja 41 40 55 84 

Rømø Husholdningsforening 
ønsker alle 

En Glædelig Jul samt et 
Godt Nytår. 

Tak til alle der støtter os ved 
bankospil og andre arrangementer. 

Stranden er en fantastisk legeplads for hele 

familien. Og udenfor sæsonen, er de firbenede 

rigtig glade for at komme til Lakolk  
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

For alle de mange turister på Rømø - og da også 
de mange, som overvejer at blive det - gælder 
det først og fremmest om at få dem gjort op-
mærksom på alle de ting, de kan opleve her (der 
er ikke nogen grund til "at gå over åen efter 
vand"), men da der jo trods alt også er mange 
oplevelser på fastlandet, skal turistbureauet 
selvfølgelig også fortælle om dem, så en ferie - 
med udgangspunkt på Rømø - kan blive endnu 
mere attraktiv. Og noget af det, Kenneth vil slå 
på, er, at turisterne får sanselige oplevelser: 
Sætte flest mulig sanser i spil: Dufte, smage, se, 
lytte (herunder også roen), føle (f.eks. sandet 
mellem tæerene) osv. Og både muligheden for 
aktivitet og roen / at slappe af! 

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Rømø-
foreningen gerne ser turistsæsonen udvidet - 
som basis for flere helårsarbejdspladser og bo-
sætning.  

Og for at få det, tænker Kenneth, at man skal 
tage udgangspunkt i det, turister kommer for 
om sommeren: Strand / hav, gode sommerhuse 
og feriecentre, naturen... Alle disse ting er der jo 
hele året: Stranden skal så måske bare promove-
res med f.eks. dejlige gåture, og på østsiden kan 
f.eks. østersture promoveres. Sommerhuse kan 
måske promoveres mere med f.eks. hygge ved 
pejsen osv. 

Man kan godt som lokal rømmeser mene, at en 
del turistaktører "scorer kassen" og ikke giver 
så meget tilbage til lokalsamfundet. På spørgs-
målet om f.eks. en afgift på f.eks. 1 euro per 
overnatning (som det kendes mange steder i ud-
landet), og hvor pengene kunne gå til forskøn-
nelse af Rømø, er Kenneth da ikke helt afvisen-
de, men det er noget, som kræver opbakning i 
erhvervet. Men nogen er da startet, f.eks. har 
Feriepartner Rømø valgt at lægge et vist beløb 
per booking til side til en pulje, hvorfra man så 
kan søge om tilskud til idéer, der som kriterium 
er til glæde for både turister og lokale. 

Det er vigtigt, at rømmeserne kan leve både af 
og med turismen. Og hvis man har noget på 
hjerte, er man altid velkommen til at henvende 
sig. 

Kim Wittrup 

 

 

Mystisk og tiltrækkende. Vidste I, at de gamle 

Grækere, var vilde med rav? Rav på latin 

hedder Elektron. Grækerne fandt nemlig ud af, 

at rav der blev gnedet på skind, blev statisk 

elektrisk og kunne tiltrække f.eks. hår og dun. 

Elektricitet, er simpelthen opkaldt efter rav. 

Vildt ! Rav er stadig tiltrækkende. Så mangler 

du en god julegave, kan du slibe smukke, 

tiltrækkende ravsmykker på Tønnisgård på 

Rømø. Hver torsdag mellem 10 og 12.  

 

Rømødæmningen kan fejre sine 70 år 

RAV ! Nordens guld.  

Den 18. december 2018 kan vi fejre at Rømø 

dæmningen blev indviet og øen blev lettere 

tilgængelig for alle.  

Folk gik dengang igennem Skærbæk by med 

skiltene 'Besøg Rømø - Vesterhavets Perle'  

Kilde: Visit Rømø og Tønder  
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Filmaften i februar 2019 

Mandag den 4. februar kl. 19.00 
i Rømø Præstegård vises filmen 

”Vore sjæle i natten” med Jane Fonda og 

Robert Redford i hovedrollerne. 

Addie og Louis har begge mistet deres ægtefæl-
ler for flere år siden. De ved lidt om hinandens 
børn, men kender ellers kun hinanden meget 
overfladisk. 

Hun føler stor ensomhed og savner en samtale-

partner. Louis lever et lige så  stille og lidt ens-
formigt liv uden stor menneskelig kontakt. 

Men de to seniorers relationer tager en kraftig 
drejning, da Addie en dag  banker på Louis’ dør 
for at foreslå et højst udsædvanligt arrangement. 

Der serveres kage og kaffe til en pris á 25 kr. 

Vel mødt til en dejlig filmoplevelse med to 
kendte skuespillere. 

Kirkebil kan benyttes af øens fastboende ved 
henvendelse dagen før til Frifelt Taxa, tlf.: 
74757215 

Rømø Menighedsråd 

 

Rømø Bageri får nye ejere 

Rømø Bageri bliver pr. 01.02.2019 overtaget af 
bager Kim Krogh Hansen og hans kone Mongk-
hol Hansen - gerne kaldet Mong. Kim har arbej-
det som bager hos Bent og Anne fra 2005-2015 
og kender derfor bageriet og øen godt. Han skal 
stå for alt vedrørende bageriet og Mong skal sør-
ge for butikken og salget. De har p.t. bageriet i 
Sommersted, men dette bliver lukket ned så det 
kun bliver Rømø Bageri de skal drive fremadret-
tet. Kim og Mong er bosat i Tønder.  

Der vil sandsynligvis ikke ske de helt store æn-
dringer den første sæson udover, at der kommer 
nye lækre varianter af kager og tærter bag glas-
lågerne. Personalet bliver der ikke nye varianter 
af. De forbliver som vi kender dem, altid med et 
venligt smil til kunderne.  

Der vil blive afholdt en reception når de åbner i 
februar 2019, men mere herom i næste nummer 
af Set og Sket.  

Anne Thomsen 

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98 
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Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

Foreningen Hjem for Ældre 

v/Ingelise Buch  

74 75 50  44 

Foreningen Venner af  

Rømøs Natur 

v/Bente Bjerrum  

24 64 00 81 

Rømø Kunst- og 

kulturforening 

www.rokuku.dk  

Rømø Husholdnings- 

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 

  
www.romohusholdningsforening.dk  

 

Rømø 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 

Formand: Kim Wittrup 
Stormstræde 15  
Tlf.: 74 75 59 61 
Mail: kimwittrup@hotmail.com  

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

Kasserer: Conny Rotheisen 
Hattesvej 11, Tvismark  
Tlf.: 74 75 53 19 
Mail: crot46@gmail.com  
Sekretær: Anne Thomsen 
Søvej 13 
Tlf.: 74 74 51 65 
Mail: annethomsen1980@hotmail.com  

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

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

Suppleant: Paul Sønnichsen 
Tlf. 30 91 50 28 
Mail: p-p@bbsyd.dk 
 
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer til 
vores arbejde. 
Ønsker du at blive støttemedlem - og herun-
der at støtte udgivelsen af dette blad - se mere 
på side 2. 

Rømøforeningens bestyrelse: 
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Havneby Kro   74 75 75 35 

Rømø Bageri   74 75 52 44 

Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

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 


