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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… 

....har kulden sænket sig over øen og den første 

frost gjort plænerne hvide og smukke. Nogle af 

os har fundet vinter belysningen frem, så der 

bliver lidt hyggeligere i og omkring vores huse 

i de mørke timer.  

Jeg har, i forbindelse med Rømø udviklings-

plan, været til møder i både sti-gruppen og i 

gruppen der arbejder med forskønnelse af an-

komsten.  

Vi har, i samarbejde med kyndige fagpersoner, 

gjort os forskellige overvejelser og set på mu-

ligheder.  

Det er vigtigt for hele udviklingsplanen, at de 

lokale bliver inddraget mest muligt. Vi vil alle 

på den ene eller anden måde blive berørt af pla-

nerne, og disse kan kun gennemføres på en or-

dentlig måde, når vi føler et vist medejerskab af 

større eller mindre grad i processen.  

Derfor vil alle øboer blive inviteret til møder 

omhandlende de nævnte emner. Vi håber, at så 

mange som muligt dukker op. Kun når I kom-

mer bliver i hørt. I har en masse viden om øen 

og naturen.  

I har vigtige erfaringer om, hvad der gennem 

tiden har været godt og mindre godt for øen. 

Kun med jeres medvirken bliver resultatet godt. 

Så hold øje med opslag om møderne. 

Borgermøde 

Vi har siden sidst også haft borgermøde. Jeg sy-

nes vi havde et meget vellykket møde. Men det 

kan i læse mere om længere inde i bladet.  

Glædelig Jul og lykkebringende nytår 

Jeg vil sidst men ikke mindst ønske jer alle en 

rigtig glædelig december med masser af gløgg, 

æbleskiver og nærvær.  

Det er den tid på året hvor vi bør sætte farten 

lidt ned og bruge mere tid på hinanden.  

Jeg håber i alle får en rigtig god måned uden for 

meget ræs og ønsker jer på vegne af Rømøfor-

eningen en glædelig jul og et lykkebringende 

nytår.  

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 

De ni læsninger 

Søndag den 8. december kl. 16.00  

i Skt. Clemens Kirke 

Musikgudstjeneste efter engelsk forbillede  

som forberedelse til julens højtid  

Kor og fællessang: Grindsted Kammerkor. 

Alle er velkomne 
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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:  

Søs & Søren Hansen 
Vestervej 28, Toftum, 6792 Rømø 
 
Maria & Michael Leisering 
Drosselvej 8, Havneby, 6792 Rømø 

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin 

Juletræsfest og julemarked 

Søndag den 1. december  

kl. 14 - ca. 15 er der jule-

træsfest i gymnastiksalen i 

Medborgerhuset Rømø 

Skole.  

Vi synger og danser om ju-

letræet, og senere har jule-

manden lovet at komme 

med godteposer til alle børn.                                          

N.B. Godteposerne er gratis, men bedes bestilt, 

så julemanden ved, hvor mange poser han cirka 

skal tage med. SMS navn og antal poser til 

Kim Wittrup på 29468641 senest den 29. no-

vember. 

Kaffe, the, øl, sodavand, gløgg og æbleskiver 

kan købes. Og alle er selvfølgelig velkomne.  

Medlemmer af Rømø Ungdomsklub hjælper til 

ved arrangementet 

Julemarked 

I forbindelse med juletræsfesten er der nogle 

lokale, som sælger juleting på gangene mellem 

kl. 13 og 16. 

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 gevinst med hjem til julen.     

Alle er velkomne til alle arrangementerne 

Hilsen Rømø U.I.F.                                                           

 

 

Nyt skilt ved Medborgerhuset Rømø Skole 

Ved indkørslen til Medborgerhuset  

”Rømø Skole” er der nu kommet et  

skilt op, så folk kan se, hvad der fo-

regår i bygningerne.  

På bagsiden er der et flot foto af fa-

skiner i Vadehavet, taget af Jørgen 

Kølle.  

Tak til Juvre-fonden for økonomisk støtte. 
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 Julemarked på Vandrehjemmet 

Kom og nyd julestemningen - Gratis adgang 

Vi holder igen i år julemarked på vandrehjem-

met 20.-22. december 2019 kl. 14.00-18.00. 

Vi synes det var rigtig hyggeligt sidste år at mø-

des over lidt julehandel. Igen i år vil det være et 

lille traditionelt julemarked hvor alle kan hygge 

sig med bl.a. gløgg & æbleskiver, købe de sidste 

gaver, lavet af lokale kunsthåndværkere og an-

dre flittige sjæle. 

Hvis der skulle være nogen, der har interesse i 

at sælge kunsthåndværk eller lign. så kontakt os 

på telefon 31218700 senest 5. december 2019 

det koster naturligvis ikke andet end tid at have 

en ”bod” de 3 dage. 

Vi glæder os til at ses mange hilsner 

Rikke & Niels 

Rømø Awten i Medborgerhuset Rømø Skole 

Lørdag den 7. marts 2020 kl. 18.00 arrangerer 
mange af øens foreninger igen den årlige Rømø 
Awten. Vi starter med fællesspisning, og heref-

ter vil der være underholdende indslag.  

Om der skal være "Rømø Revy" igen i år, af-
hænger af om der er "stof" nok. Hvis man har 
en idé, kan man henvende sig til Bettina Brandt 
fra revyholdet. 

Alle, der er flyttet til Rømø siden 1. marts 2019, 
har for øvrigt gratis entré. 

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

Lidt om Borgermødet..... 

Først og fremmest vil vi sige tak til alle dem 

der mødte op den 6. november for at være med 

til at snakke om Rømø og Rømøs fremtid.  

Vi var omkring de 60 - og det synes da umid-

delbart som ganske flot. Dog savnede vi nogle 

flere af vores øboer under 45. At høre om, hvad 

de tænker om udviklingen på Rømø havde vi 

glædet os til.  

Vi synes vi havde et rigtigt godt møde med en 

meget positiv stemning. Der var bred enighed 

på mange områder. Jeg vil her forsøge at give et 

indblik i de emner vi talte om. Der vil så følge 

et oplæg på vores generalforsamling den 3. fe-

bruar 2020, hvor vi fortæller hvad vi fik ud af 

mødet og hvordan resultatet skal bruges.  

Under spørgsmålet "Hvad er eller bliver Rømøs 

største udfordring i løbet af de næste 5 år?" 

svarede deltagerne således: 

- Stor bekymring over den øgede turisme. Der 

stilles spørgsmålstegn ved, om øen kan bære 

flere turister i højsæsonen. Naturen bliver over-

belastet. Der ønskes ikke flere sommerhuse og 

heller ikke kæmpesommerhuse. Sprede turist 

sæsonen over hele året.  

- Trafikken fra de to færger ses ligeledes som 

en stor belastning for øen. Nedsat hastighed på 

hele øen.  

- Der mangler lejeboliger, så tilflyttere kan leje 

sig ind i stedet for at købe. At helårsboliger for-

bliver helårs og ikke bliver til sommerhuse.  

 

- Der blev også talt om manglen på helårsar-

bejdspladser. Hvordan kan disse skabes? 

- Kvalitet frem for kvantitet.  

 

Spørgsmål to lød "Hvad er Rømøs vigtigste 

kvalitet for dig?".  

Ikke overraskende var stort set alle enige om at 

det er NATUREN der er det aller vigtigste. Det 

er den vi elsker og den vi skal bevare og værne 

om.  

 

Det sidste spørgsmål lød "Er der noget du sav-

ner på Rømø?". 

Her var der en meget bred vifte af ønsker. Nog-

le af dem kommer her: 

- Mere liv på øen 

- Et større fællesskab 

- Lydhørhed ved kommunen 

fortsættes side 10... 

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00 EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13 
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 Kontakt os…                        Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com 
Kontakt os…        Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com  
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Kontakt os…      Redaktør Merethe Juul Thysen, mjt@landdistriktshuset.dk 

Aktivitetskalender 
2019 

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

Hver tirsdag    Vandgymnastik hos Enjoy Resorts  
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  
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 (pause i december) 
kl. 14 & 19   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag    Rømø Bibliotek er åben (pause i december) 
kl. 14-17 & 19-22  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5 

Hver torsdag    Gymnastik / fitness (fra 15 år)  
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  

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 

Søndag 08.12   De Ni Læsninger - Musikgudstjeneste   
kl. 16.00    Sct. Clemens Kirke, Havnebyvej 152, 6792 Rømø 

Fre. 20.12 - Søn 22.12 Julemarked på Rømø Danhostel 
kl. 14.00-18.00    Lyngvejen 7, 6792 Rømø  

 

Januar 2020 

Søndag 05.01 Helligtrekonger - gudstjeneste og suppe  
kl. 17.00  Sct. Clemens Kirke og Præstegården  

Torsdag 18.01 Madaften—lav Porng med Jane og Margit 
kl. 18.00  i torsdagsklubben Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

 
Tirsdag 21.01  Højskolesangaften i Præstegården 
kl. 19.00  Havnebyvej 154, 6792 Rømø 
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 Aktivitetskalender 
2019 

Mandag 27.01 Bowl og spis med Rømø Husholdningsforening 
kl. 18.00  Enjoy Resorts,  

Mandag 27.01 Generalforsamling i Rømø U.I.F. 
kl. 19.00   Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

Torsdag 30.01 Pakkebanko i torsdagsklubben 
Kl. 14.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

 

Februar 2020 

Mandag 03.02 Generalforsamling i Rømøforeningen 
kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

Torsdag 06.02 Ølsmagning i torsdagsklubben 
Kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

Mandag 10.02 Afstemningsfest - Gudstjeneste og efterfølgende fælles samvær  
kl. 17.00  Sct. Clemens Kirke og Præstegården  

Fredag 21.02 Pers Awten  
kl.18.30  ved Dæmningen, Rømøvej  

Torsdag 27.02 Generalforsamling i Rømø Husholdningsforening 
kl. 19.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø 

 

Marts 2020 

Torsdag 05.03 Rømø Vadehavsspejder og den selvstændige hytte- 
kl. 19.00  forening Rømø Spejderhytte’s generalforsamling 
   Havnebyvej 114B, 6792 Rømø  

Lørdag 07.03  Rømø Awten 
kl. 18.00  Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5, 6792 Rømø  
 

Med forbehold for ændringer 

En opdateret aktivitetsplan - kan ses på: www.romo6792.dk og 
www.facebook.com/romo6792.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN 
til nye tilflyttere og nyfødte  

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

så giv os lige et praj !  

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

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

http://www.roemoe.infoland.dk
mailto:kimwittrup@hotmail.com
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

… fortsat fra side 6 

- Lejeboliger 

- Seniorboliger/Ollekolle 

- Læge en gang ugentligt 

- Ugeaviser 

- Oprydning 

- Diversitet på havnen 

- Hastighedsbegrænsning 

- Naboer/lys i vinduerne/Tryghed 

- Børn og unge 

- Arbejdspladser. 

Vi havde som sagt et rigtig godt møde. Der kom 

mange gode emner frem og vi nærlæser alle 

sedler og tager jeres holdninger med os. Dem 

der ikke kunne være med må meget gerne sende 

deres svar, tanker og idéer på mail til mig eller 

smide et brev i min postkasse. Jo flere der giver 

deres tanker til kende, jo bedre. Vi ser dette mø-

de som det første af forhåbentligt mange gode 

møder i fremtiden.  

På vegne af Rømøforeningen 

Anne Thomsen 

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 

Filmaften i Rømø Præstegård 

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. Pe-
ter 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 styk-
ker, 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 pensionistalderen? 
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 
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Rengøringsdag 

Mandag den 7. oktober havde vi den årlige ren-

gøringsdag på "Rømø Skole". Der var mødt ca. 

20 personer op, så vi kunne få en masse fra hån-

den - og det gjorde vi. Vi sluttede af med fælles 

aftensmad. 

Tak til alle, der mødte op, og tak til EO-service, 

Rømø, for tilsagn om at sponsorere pudsning af 

vinduer indendørs.                                                                        

"Arbejdsgruppen v/Rømø Skole" 

Generalforsamling i Rømøforeningen 

Mandag den 3. februar kl. 19 afholder Rømøfor-

eningen sin årlige generalforsamling i "Æ Fri-

stej" på Medborgerhuset "Rømø Skole". 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange har lyst til 

at møde op. 

Mere i næste "Set og Sket"                                                                                        

Hilsen Bestyrelsen 

 

Støttemedlemsskab og annoncesponsorat 

Man er selvfølgelig hele året velkommen til at 

indbetale støttemedlemsskab af Rømøforenin-

gen - og hermed støtte vores arbejde for at gøre 

Rømø til et endnu bedre sted at bo.  

Og ikke mindst støtter man økonomisk udgivel-

se af "Set og Sket", som er vores helt store ud-

giftspost. 

Det koster 50 kr. per person eller 100 kr. per 

husstand, og beløbet kan indbetales på vores 

konto i Skærbæk Sparekasse: 9839 8850465747. 

Men i næste Set og Sket (der udkommer sidst i 

januar) er der også indlagt et indbetalingskort, 

man kan bruge. 

Annoncesponsorer bliver kontaktet i marts-april. 

På forhånd tak for støtten.                                                                                                  

Rømøforeningen 

 

Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk 

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040 Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89 
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere ! 

Juletræer ved dæmningen 

Rømø Handels- og Håndværkerforening 

(RHHF) ligger i dvale, men en gang om året 

vågner nogle gæve folk op, og foranstalter, at 

der bliver sat 2 juletræer med lys op ved dæm-

ningen. Noget, som vi ved, rigtig mange sætter 

pris på. Arbejdet foregår ved frivillig arbejds-

kraft, men der er en del omkostninger til juletræ-

er, elektrikerbistand, strøm m.m. (i alt ca. 5.000 

kr), som de gæve folk håber, at vi rømmeser - og 

evt. rare sjæle fra fastlandet - vil hjælpe med at 

dække. 

Beløb kan indbetales på RHHF's konto, hvor 

pengene specifikt vil gå til de 2 juletræer ved 

dæmningen: Konto: 5989 4002183. 

(Nogen har spurgt, om der kunne oprettes en 

"mobile pay box", men det koster ca. 600 kr om 

året, og de penge mener vi, at vi kan bruge bed-

re). 

På forhånd tak. 

Helligtrekonger 

Søndag den 5. januar kl. 17.00 i Sct. Clemens 

Kirke med efterfølgende suppe i præstegården.  

Vi runder julen af med de Hellige Tre Konger, 

sidste lys i juletræet og fælles samvær i Præste-

gårdens konfir-

mandstue med 

varm suppe, en 

sang eller to og en 

Helligtrekongers 

fortælling. 

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41 Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 
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 Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com 

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

’Bølger’ - film optaget på Rømø 

I påsken 2018 var der nogle unge filmstuderen-

de på Rømø for at optage kortfilmen "Bølger". 

De havde lejet "Rømø Skole", og en del af opta-

gelserne foregik her, en del i Svend Tougaards 

tidligere hus på Gl. Færgevej. 

Filmen blev vist på en stor udenlandsk filmfe-

stival for kortfilm, og alene det at komme igen-

nem det nåleøje er flot. Der er en hel del røm-

meser - også børn - med i filmen som statister. 

Hovedrollen spilles af Charlotte Munch, bl.a. 

kendt som Anna Piil i tv-serien af samme navn. 

Filmen kan ses i dette link: www.ekkofilm.dk/

shortlist/film/bolger 

 

Højskolesangaften i Præstegården 

Tirsdag den 21. januar kl 19 

Kom her i januarkulden og få 

varme i både krop og sjæl med 

fællessang fra den lille blå.  

Anne Thomsen, formand for Rømøforeningen 

og medlem af Rømø Menighedsråd, vælger san-

ge og fortæller om, hvorfor netop de betyder 

noget for hende. Vi synger også frit efter ønsker 

fra alle. Omkring klaveret: Gertrud Yde Iversen 

og Jonathan Lavik 

 

Afstemningsfest i forbindelse med genfore-

ningsfejringen 2020  

Mandag den 10. februar kl. 17.00  

Gudstjeneste i kirken kl 17 og efterfølgende 

fælles samvær  

Rømø Menighedsråd og Rømø Lokalhistorisk 

forening inviterer til denne festligholdelse af 

afstemningen d. 10 februar 1920. Nærmere pro-

gram annonceres i begyndelsen af januar, men 

sæt allerede nu kryds i kalenderen.  
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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  

Opfriskning af  færdselsreglerne 

Rømø Husholdningsforening havde arrangeret 

en aften med kørelærer Brian Mathiesen, og  

25 interesserede tilhørere fik genopfrisket færd-

selsregler og færdselstavler.  

Det blev en hyggelig aften, hvor Brian fortalte 

om regler og tavler og krydrede med små histo-

rier fra sin hverdag som kørelærer. Aftenen slut-

tede med kaffe, og franskbrød m/pålæg samt 

æblekage. 

Banko på Holms Restaurant 

Der var ca 90 deltagere til Rømø Husholdnings-

forenings Banko den 3. november. RHF takker 

for den store støtte til vore aktiviteter. 

Billeder fra Afrika 

Inge og Bo viste billeder fra Afrika den  

31. oktober 

I sine unge dage var Inge bestyrer på hoteller i 

Afrika. I 2016 rejste hun sammen med sin søn 

Bo derned igen for at gense hotellerne og lan-

det. 

Inge og Bo assisteret af Birgitte viste billeder 

og fortalte om den spændende tur til de 26 per-

soner, der var mødt op til Rømø Husholdnings-

forenings arrangement i ”æ Fristej” på skolen i 

Havneby. 
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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. 

 

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/Bente Bjerrum  

24 64 00 81 
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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 


