SET OG SKET
PÅ RØMØ
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December udgaven - 06
Årgang 19 - December 2020

Støt ”Set & Sket” sponsorerne De støtter os
Se fotos af vores sponsorer i bladet
For rømmeser og andet godtfolk

Læs også Set & Sket på www.romo6792.dk
- -

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…

Radio Graff 20 23 07 84

Rømø Cykler 88 93 50 40

Havneby Kro

Rømø Havn tlf. 74 75 52 45

By Vicky Tlf. 88 93 51 52

A/S Poseidon Rejer tlf. 74 75 52 00

Kutteren HV 35 ”Cicilie”

74 75 75 35
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Danhostel Rømø Tlf. 31 21 87 00

Kontakt os…

Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com

Siden sidst…

Dette er for kommunen selvsagt en dyr løsning.
Bygningen er gammel og trænger til en kærlig
Hvad Rømø filmen angår, mangler der bare at
hånd. Den er vigtig for øens og ikke mindst fiblive lavet en tekst til det filmede materiale, så
skesøens besøgende. Hvis der er nogen der har
filmen kan blive lavet færdig. Vi arbejder pt. på
en god idé til hvem der kunne tage sig af bygat lave teksten.
ningen så sig endelig til. Kommunen vil gerne
støtte op økonomisk.
Arbejdsgruppen ved Medborgerhuset "Rømø
Skole" har fået lov af kommunen til at arrangeSå vil jeg gerne afslutningsvis nævne, at vi nære loppemarked m.m. i skolegården hver søndag
ste år til vores generalforsamling i februar komfra påske til efterårsferien. Overskuddet går til
mer til at mangle et medlem i bestyrelsen. Hvis
Medborgerhuset.
der altså er en eller måske endda flere RømmeJeg har netop været til virtuelt møde med Rømø ser der brænder for foreningsarbejde og har lidt
tid tilovers, så sig endelig til. Skulle der være
Udviklingsplan gruppen og kommer lige med
spørgsmål til hvad bestyrelsesarbejdet indebæen lille up date her.
rer, så tag gerne fat i mig eller en anden fra voNedrivningen af dele af Rømø Medborgerres bestyrelse.
hus og Børnecenter:
Husk på at Rømøforeningen er for ALLE der
Der afholdes møde kommunen og nogle få rebor på Rømø. Vi er alle en del af foreningen og
præsentanter fra foreningslivet imellem sidst i
for mig som formand er det vigtigt, at alle på
uge 48. Dette for at vise, hvor meget bygningen
øen føler sig repræsenteret. Derfor er det meget
betyder for foreningslivet på Rømø og hvilke
relevant, at I tænker over, hvem I gerne vil se i
konsekvenser det vil have for os øboer at miste
bestyrelsen, så I føler jer hørt. Jeg håber vi ses
dele af den.
til generalforsamlingen!
Stiprojektet:
Hermed ønsker vi jer alle en rigtig glædelig jul
Der arbejdes fortsat med stierne og forventnin- og et godt, sundt og lykkebringende nytår!
gen om hvornår de første nye stisystemer kan
På vegne af Rømøforeningen
være færdige er rykket frem til april 2021. Vi
håber ikke Covid-19 skaber yderligere forsin- Anne Thomsen
kelser.
Toiletterne og grillhytten ved fiskesøen:
Har været under ”Venner af Rømøs naturs”
kyndige hænder indtil nu, men da de ikke kan
klare opgaven med vedligehold af bygningen
mere, skal den muligvis overgå til kommunen.

Frankel 5
Tlf. 74 75 51 36
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Nationalmuseets Kommandørgaard
tlf. 74 75 52 76

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Vandrerhjemmet udvider forretningen
Gennem de sidste 3 år
har Rikke lært bolche
teknikker og udviklet
egne opskrifter på
bolcher, hvor det
årlige julemarked
og vandrerhjemmets
gæster har hjulpet til
med at finde frem til de
mest populære smagsvarianter på de håndlavede
bolcher.

Samtidig får vi endnu et kvalitetsprodukt, der er
udviklet på øen, som vores mange gæster kan
købe til minde om deres ophold, og vi andre når
vi trænger.
Etiketten er en solnedgangsbillede som Rikke
har taget af øen.
Vil du købe af bolcherne, så kig bare forbi.
Rikke og Niels Hobolt
Danhostel Rømø

Efter opfordring fra mange gæster, har vi besluttet at gå i luften med en større satsning, hvor vores bolcher også skal sælges flere steder på øen
under navnet ”Rømø Bolcher”. Dejligt at der er
lokal opbakning til vores bolcher.
Det er stadig håndlavet bolcher med gode råvarer og naturlige aromaer, der giver en rigtig god
smagsoplevelse.
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Feriecenter Rim Rømø tlf. 74 75 57 58

Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com
hvor de bibelske læsninger skildrer frelseshistorien fra skabelsen og til Jesu fødsel og derfor er
Kære alle! I skrivende stund er vi som samfund
blevet en adventstradition.
i en ”anden bølge” af coronaen med dertilhørende restriktioner, som påvirker de fleste.
Også kirkelivet påvirkes, så der ikke kan åbnes
i Herreværelset eller vises film på denne side af
nytår.
Heldigvis har vi med tiden fået en vis rutine
med at afholde de kirkelige handlinger og søndagens gudstjenester med de gældende regler, så
man kan trygt komme til kirke (med mundbind).
Og heldigvis kan konfirmandundervisningen af Gudstjenesten vil også have et særligt musikalsk
øens fire konfirmander også forløbe fornuftigt. præg, da der vil bliver spillet på flere instrumenVi håber på bedre tider og vil løbende orientere, ter og der vil også være sammensat et mini-kor
til lejligheden.
når noget kan lade sig gøre.
Er der nogen, der har spørgsmål eller bekymrin- Der vil være lys i kirkens bænke, så der er lagt
ger, så er man meget velkommen til at kontakte op til en smuk eftermiddag, hvor alle er velkommig – og jeg kommer altid gerne på husbesøg. ne.
Julegudstjenester Sct. Clemens kirke
Bare ring på tlf. 74754106.
Venlig hilsen
den 23. december 2020
Ian Ørtenblad
Der afholdes gudstjenester kl. 14.30 og 16.30.
Konstitueret sognepræst
Adgangen er begrænset pga. faren for coronaDe ni læsninger, musik og lys
smitte. Der er derfor kun adgang for fastboende
og sommerhusbeboere, der fejrer jul på Rømø.
Anden søndag i advent, den 6. december kl.
16.00, holdes der gudstjeneste med de ni læsnin- Der kan være mellem 50 og 100 I kirken afhængigt af hvor mange husstande, personerne
ger, som læses af øens konfirmander, menigfordeler sig på.
hedsrådsmedlemmer og andre.
De ni læsninger er en gammel engelsk tradition, Adgangskort bestilles pr. mail hos graver- og

En hilsen fra sognepræsten

Bliv støttemedlem af Rømøforeningen og vind 2 flasker Rømøvin
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:
Doris Juhl
Sildestræde 4
Connie Tranberg Rasmussen
Godthåbsvej 2
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

hvor der kommer opslag, når aktiviteten går i
kirketjener Kian Karstens:
graverkontoret.romo@mail.dk eller pr. telefon gang.
74755231 senest fredag den 18. december 2020
kl. 12.00 med angivelse af navn på bestiller og
Filmaften
antal personer i alt.
Filmaftener er pga. smittefaren for Covid 19
aflyst i 2020.
Tirsdag den 12. januar kl. 19.00 forsøger vi
igen og i Rømø Præstegård vises filmen:

”Little Women”

Der kan kun bestilles pr. husstand eller enkeltperson. Det skal opgives om man er fastboende
eller sommerhusbeboere, som fejrer jul på øen.
Adgangskort udleveres efter princippet først til
mølle.
Adgangskort med navn og antal udleveres fra
graverkontoret mandag 21.12, tirsdag 22.12 og
onsdag 23.12 mellem 12.00 og 13.00. Desuden
vil man kunne få udleveret sine adgangskort efter gudstjenesten søndag den 20. december.
Til julegudstjenesterne bedes man ankomme i
god tid.

Filmen er fortællingen om de fire March-søstres
opvækst i tiden omkring den amerikanske
borgerkrig fra 1861-65, hvor deres far gør tjeneste. Meg, Jo, Beth og Amy er alle passionerede,
kunstneriske og vidt forskellige. Alligevel er
søstrene tæt knyttet af et unikt sammenhold,
og ikke mindst et brændende behov for at leve
livet i et mandsdomineret samfund.
”Herreværelset”
Filmen var nomineret til seks Oscars og modtog
Foreløbig er de planlagte aktiviteter med
”Herreværelset” udsat til 2021. Håbet er, at akti- prisen for bedste kostumer.
viteten kan tages op i januar – følg med på
Der serveres kage og kaffe til en pris à 25 kr.
hjemmesiden www.sctclemensromo.dk
Menighedsrpådet

Klaas Puul Danmark A/S 74 75 64 00

EL-Huset Skærbæk 74 75 13 13
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Kontakt os…

Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com

Tilflytterhus

Juletræsfest og banko aflyst
Sådan som Corona-situationen er i skrivende
stund, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse
både juletræsfest og banko, som ellers skulle
have været afholdt søndag den 6. december.
Samtidig vil vi så også benytte lejligheden til at
ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Hilsen Rømø U.I.F.

Tilﬂytterhuset på Ærø

Preben Boye Jørgensen fra Balance Danmark
fortalte på vores seneste bestyrelsesmøde i
Rømøforeningen om "tilflytterhus", fordi vi
tænkte, at det måske kunne være en god idé på
Rømø:
Et tilflytterhus er et hus, som en familie kan
prøve at bo i 6-12 måneder, så man kan prøve,
Juletræer ved dæmningen
hvordan det er at bo i det pågældende lokalsamLige som de seneste år er der igen i år nogle fri- fund. Umiddelbart er huset (i hvert fald delvist)
ske folk, som vil opsætte to juletræer med lys- møbleret, så det er nemt at flytte ind og ud.
kæder ved dæmningen. Og lige som tidligere år Man har noget lignende på Ærø, hvor ca. 2 ud
håber de også i år på, at mange vil være med til af 3 familier, der har prøvet at bo der, efterfølgende har valgt at blive boende på Ærø. Og i
at støtte projektet økonomisk.
Lige som tidligere år kan man indbetale et be- Sæd v/Tønder har lokale ildsjæle netop fået
løb på 5989 4002183 (Rømø Håndværker- og etableret et tilflytterhus.
Handelsstandsforening), men efter ønske kan
man i år også indbetale på mobile pay box:
22705131 (Kasserer Marianne Tilgaard).
På forhånd tak.

Konceptet er, at man skal have en startkapital
på minimum 50.000 kr. - gerne mere. Og disse
penge fremkommer ved at sælge anparter. Man
kan f.eks. vælge at udbyde anpartsbeviser a
1000 kr., og så kan interesserede købe så man-
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

ge, de har lyst til. Når man så har samlet startkapital nok sammen, etablerer man et aps med en
bestyrelse og sikrer sig tilsagn om at kunne låne
penge hos bank og realkreditinstitut. Herefter er
man klar til at købe, når det rigtige hus er til
salg.
Desværre er vi jo på Rømø udfordret af relativt
høje huspriser, og konceptet bygger på en huspris (inl. eventuel istandsættelse) på max.
800.000 kr. - så skulle man kunne holde huslejen
på max. 5.000 kr / md. + forbrug. Men jo større
anpartskapital, jo mindre skal man også låne, og
så er der måske penge til et lidt dyrere hus. Preben fortalte også om en anden mulighed, hvor
man aftalte med et ældre menneske / ægtepar,
som afventede at kunne flytte i en mindre bolig,
at når den var der, kunne man købe huset. Så var
sælger sikker på, at huset ikke blev til endnu et
sommerhus, og dermed støtte sit lokalsamfund,
og måske kunne man også spare udgifter til
ejendomsmægler.
I skal selvfølgelig nok høre nærmere, når / hvis
vi i Rømøforeningen indkalder til orienterende
møde. Det vil i givet fald kun være Rømøforeningens opgave at sætte projektet i gang. Ellers
skal projektet køres af anpartselskabets bestyrelse og forhåbentlig en masse frivillige ildsjæle.
Men Balance Danmark vil løbende være behjælpelig med råd og vejledning.

sen, og her har man i disse Corona-tider kun villet behandle de mest presserende sager, men nu
har vi fået at vide, at det nok skulle kunne blive
et punkt på mødet den 26. november og godkendelsen skulle være en absolut formalitet, så Rømøforeningen altså fremover hedder Rømø Lokalråd.

Generalforsamling i Rømø U.I.F.
Mandag den 25. januar kl. 19 i Æ Fristej. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden.
De to, der er på valg, er begge villige til genvalg, men vi kunne da godt bruge 1-2 mere i bestyrelsen. Desuden vil vi bl.a. også gerne høre
idéer til, hvordan vi kan få endnu flere til at dyrke idræt. Alle er velkomne. Hilsen Rømø U.I.F.

Generalforsamling i Rømøforeningen
(som til den tid nok hedder Rømø Lokalråd)
mandag den 8. februar kl. 19 i Æ Fristej eller
gymnastiksalen (afhænger bl.a. af Coronasituationen).
Dagsorden i følge vedtægterne.
Kom og hør om foreningens arbejde og giv gerne din mening til kende mht. hvordan, Rømø
kan udvikle sig til et endnu bedre sted at bo.
Mere i februar-bladet. Alle er velkomne.
Hilsen Rømøforeningen

Rømøforeningen

Rømøforeningen skifter navn
På generalforsamlingen i februar var der forslag
om, at Rømøforeningen skiftede navn til enten
Rømø Borgerforening eller Rømø Lokalråd;
mange mente nemlig, at navnet Rømøforeningen
ikke tydeligt nok fortalte, at vi faktisk var både
lokalråd og borgerforening.
Efter afstemning var der pænt stort flertal for
navnet "Rømø Lokalråd". Navneskiftet skulle
dog endeligt godkendes af kommunalbestyrel-8-

Kontakt os…

Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com

Gudstjenesteplan

December

Januar

Søndag d. 6. december
2. s. i advent – de ni læsninger
16.00 Ian Ørtenblad

Fredag d. 1. januar
Nytårsdag
15.00 Ian Ørtenblad
Vi hilser på hinanden i våbenhuset
efter gudstjenesten.

Søndag d. 13. december
3. s. i advent
10.30 Christina Rygaard Kristiansen
Søndag d. 20. december
4. s. i advent
9.00 Ian Ørtenblad
Onsdag d. 23. december
Lillejuleaften
14.30 og 16.30 Ian Ørtenblad
Se særlig omtale.
Torsdag d. 24. december
Ingen
Fredag d. 25. december
Juledag
10.30 Ian Ørtenblad
Lørdag d. 26. december
Anden juledag
9.00 Ian Ørtenblad
Søndag d. 27. december
Julesøndag
9.00 Ian Ørtenblad

Søndag d. 3. januar
Helligtrekongers søndag
9.00 Ian Ørtenblad
Søndag d. 10. januar
1. s. e. helligtrekonger
16.00 Prædikant oplyses senere.
Søndag d. 17. januar
2. s. e. helligtrekonger
9.00 Ian Ørtenblad
Søndag d. 24. januar
Sidste s. e. helligtrekonger
9.00 Ian Ørtenblad
Søndag d. 31. januar
Septuagesima
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
kl. 14.00

Gangmotion
P-pladsen ved hundeskoven på Langdalsvej

Hver tirsdag
Biblioteket er åbent
kl. 15.00-16.00 (med betjening)
kl. 19.00-20.00 (uden betjening)
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
Kl. 09.30

Stavgang m/Inger Paulsen
Kontakt Inger på tlf. 30532622 for mødested

Hver onsdag

Ungdomsklub 5-10. kl. CORONAPAUSE

Kl. 19.00-21.00 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Kontakt Ole Jensen 52921454
Hver onsdag

Ældregymnastik v/Rigmor Petersen CORONAPAUSE

Kl. 09.30-10.30 Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Kontakt Rigmor Petersen 27324934
Hver torsdag

Torsdagklubben v/Rømø Husholdningsforening CORONAPAUSE

14.00 & 19.00

Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Kontakt Sonja Hansen 41405584

December 2020
Søndag 6.12
Kl. 16.00

De ni læsninger, musik og lys
Rømø Kirke

Søndag 06.12
Kl. 15.00

AFLYST Juletræsfest
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5

Søndag 06.12
Kl. 19.00

AFLYST Julebanko
Holms Røgeri

Onsdag 09.12
Kl. 19.00

Stiftende generalforsamling i Rømø Musik
’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5

Tirsdag 15.12
Kl. 12.00

AFLYST Herreværelset - kun for mænd på Rømø
Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø

Onsdag 23.12
Kl. 14.30

Julegudstjenester Sct. Clemens Kirke
& kl. 16.30 HUSK BESTILLING AF ADGANGSKORT

Januar 2021
Torsdag 14.01 AFLYST—Sushiaften v/Chieko
Tirsdag 12.01
kl. 19.00

'Little Women' - filmaften
Rømø Præstegård

- 10 -

Aktivitetskalender
2019
Torsdag 21.01 Lav mad sammen i Torsdagsklubben
Kl. 17.00
’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Mandag 25.01
Kl. 19.00

Generalforsamling i Rømø UIF
’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5

Onsdag 27.01
kl. 18.00

Bowl og spis på Enjoy Resorts
Enjoy Resorts

Torsdag 28.01 Pakkebanko i Torsdagsklubben
Kl. 15.00
’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Februar 2021
Torsdag 04.02 Ølsmagning i Torsdagsklubben
Kl. 19.00
’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5
Mandag 08.02
Kl. 19.00

Generalforsamlingen i Rømøforeningen
’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5

Søndag 21.02
Kl. 18.30

Pers Awten
Dæmningen

Tirsdag 23.02
Kl. 12.00

Herreværelset - kun for mænd på Rømø
Rømø Præstegård, Havnebyvej 154, Rømø

Mandag 25.02
Kl. 19.00

Generalforsamlingen i Rømø Husholdningsforening
’Æ Fristej’, Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5

Marts 2021
Lørdag 07.03

Ø-fest
Medborgerhuset Rømø Skole, Engvej 5

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 velkommentil-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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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk

Rømø Bibliotek

Stiftende generalforsamling i
Rømø Musik
Onsdag den 9. december kl. 19 i Æ Fristej
Vi har hidtil været en underafdeling af Rømø
U.I.F., men nu ønsker vi at blive en selvstændig
forening. Hidtil har vi arrangeret Rømø Musikfestival samt tilbudt undervisning i guitar og
klaver. Disse to ting vil vi som minimum fortsætte med. Generelt er vores formål at forbedre /
styrke musiklivet på Rømø.
Alle er velkomne, men ønsker man at deltage,
bedes man tilmelde sig hos Preben Thye, mail:
prebenthye@gmail.com med angivelse af navn,
mailadresse og mobiltelefonnummer.
Musikglade hilsner
Rømø Musik

Brug af lokaler i Medborgerhuset

Vi har rigtig mange og forskellige bøger, også
mange nyere. Nogle er fra skolebibliotekets tid,
men efterhånden er de fleste bøger, som folk har
doneret til biblioteket, og tak for det. Der er både skønlitteratur, faglitteratur og også nogle biografier. Mht. skønlitteratur er der bl.a. bøger af
nyere populære forfattere som Elsebeth Egholm,
Hanne Vibeke Holst, Leif Davidsen, Ken Follett, Camilla Läckberg, Dan Brown, Sara Blædel, Liza Marklund, Stieg Larsson m.fl.

Siden december 2019 har der været installeret
nyt varmestyringssystem. I princippet er der altid min. ca. 15 grader, men hvis der ønskes mere
varme, skal det bestilles i Tønder. Pt. er det mig,
der står for at bestille varme. Den 20. i hver måned bestiller jeg for den næste måned. Jeg går
som udgangspunkt ud fra arrangementskalenderen i gangen ved gymnastiksalen. Så husk at
skrive jer på i god tid - og slet jer, hvis arrangementet aflyses. Hilsen Kim Wittrup, 29468641

Biblioteket er i princippet åbent, når der er arrangementer / aktiviteter i Medborgerhuset
"Rømø Skole", men som minimum er der åbent
tirsdage kl. 14-15 m) betjening samt kl. 19-20 u)
betjening. Princippet er fortsat det samme: Tag,
hvad du kan bruge, og du må selv om, om du
afleverer bøgerne igen.

Novasol A/S Rømø Tlf. 39143040

Rømø Manufaktur Tlf. 88 93 69 89

Hilsen Rømø Bibliotek
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Rømøforeningen - for Rømmeser og andet godtfolk

Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com
være støttemedlemmer. Støttemedlemsskab kan
indbetales på vores konto: 9839 8850465747.
I februar-bladet vil der være indlagt en lille reminder ;-) På forhånd tak
Rømøforeningen / Rømø Lokalråd

Ø-fest ?
Den er jo fastsat til lørdag den 7. marts, men om
den kan blive til noget, afhænger selvfølgelig af
Corona-situationen. Mere i februar-bladet.
Arrangørgruppen

Støttemedlemsskab af Rømøforeningen / Rømø Lokalråd 2021
Alle fastboende på Rømø er fortsat automatisk
medlem af Rømøforeningen / Rømø Lokalråd.
Men vi vil være glade, hvis rigtig mange vil
være støttemedlem og støtte vores arbejde herunder udgivelse af dette blad. Det koster
fortsat 50 kr. per person eller 100 kr. per husstand om året. Sommerhusejere og andre ikkefastboende er fortsat meget velkomne til også at

RØMØ SEJL KLUB
Medlem af
Kilebryggen 12,1.
Havneby 6792 Rømø
Formand Niels Jonny Vejrup
tlf. 40 45 19 30
Mail: njvejrup@gmail.com
Rømø Turistbureau og Infocenter 73 70 96 50

- 13 -

Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Læs mere på facebook siden https://
www.facebook.com/Fiskeriskolen

Rømø Rejer ApS
...vil levere bæredygtige rømørejer i fremtiden.
Lasse Guldberg Sörns (tv.) og Troels HellesøeJensen (th.) er barndomsvenner og har brugt
uanede timer sammen på at fange rejer. Derudover er de initiativtagerne til Rømø Rejer ApS
som fremadrettet vil belaste klimaet noget min-

Årets unge fisker kommer fra Rømø
Christian Schramm
fra Rømø er netop
blevet udnævnt til
Årets Unge Fisker.
hans skipper skriver
at Christian er "født
til at blive skipper"

dre end det gør nu. De har investeret i en speciel rejepillemaskine, som kan pille rømørejerne,
som tidligere har været sendt til Marokko (via
Holland) for at blive pillet for efterfølgende at
blive sendt retur til Danmark til salg.

Et stort tillykke til
Christian med den
flotte udpegning og pris.

Læs mere på hjemmesiden
www.landdistrikterne.dk om denne nyhed.

Formand Erik Hansen, tlf. 29 70 76 15

Et stort tillykke til Lasse og Troels.

Dancenter Rømø, tlf. 73755050
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Kontakt Rømøforeningen - sammen kan vi mere !

Gade– og vejnavne m.m. på Rømø
Mary-Anna Wraa Larsen har udarbejdet en liste over alle gade– og vejnavne på Rømø. Vi fortætter at bringe et udvalg af dem (de sidste var i Set & Sket nr. 4), hvor det ikke umiddelbart fremgår,
hvad historien bag navnet er. God læselyst :)

Rømø Lys, Lakolk

73 75 51 51

Sparekassen Skærbæk 74 75 15 41
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Kontakt os…
Kontakt os…

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

Formand Kim Wittrup, kimwittrup@hotmail.com
Formand Anne Thomsen, annethomsen1980@hotmail.com

Rømø Husholdningsforening
Vi har måttet aflyse mange arrangementer i
2020 på grund af Corona virus, men vi nåede at
afholde ”Bowl og Spis” på Enjoy Resorts,
”Modeopsvisning-ByVicky” på Lakolk og
”Ølsmagning” i Medborgerhuset.

Vi kan glæde os over, at vi har gennemført både
cykelture og gangmotion.

Turen til Tirpitz i april blev også aflyst, til gengæld blev turen til Schackenborg sidst i september en stor succes.
Der var god deltagelse i Svampeturen i Vråby
plantage. Førstehjælp ved Herle var som altid
lærerig.

Med håbet om at vi kan afholde de planlagte
aktiviteter i 2021
ønsker vi en GLÆDELIG JUL

samt et GODT NYTÅR.

Vores nye tiltag ”Kom og lav mad sammen”,
som er planlagt til afholdelse 4 gange om året,
har fået stor tilslutning.

Tak til alle der har støtter vores forening
RHF v/Sonja Hansen

Desværre måtte vi aflyse alle aktiviteter i Medborgehuset fra sidst i oktober og året ud.
/Aase Duhn
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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
Rømøspejderne
Rømø Friv. Brandværn

Anne Thomsen.
Mail: AnneThomsen1980@hotmail.com
Anne Thomsen.
Mail: AnneThomsen1980@hotmail.com
Jakob Wanting Rasmussen. Mail: rfb@wanting.dk

Rømø Gastronomisk Klub

Kent Petersen. Mail: KTP@mail-online.dk

Rømø Golfklub
www.romo-golfklub.dk
Rømø Husholdningsforening
www.romohusholdningsforening.dk
Rømø Jagtforening

Jens Jørgen Schmidt, 24253901

Rømø Kajakklub

Keld Paulsen. Mail: kbpaulsen@hotmail.com

Rømø Kunst og Kulturforening
www.rokuku.dk
Rømø Lokalhistorisk Forening
www.roemoelokalarkiv.dk
Rømø Lokalmuseum

Jacques Thierry. Mail: Thierry@bbsyd.dk

Rømø Menighedsråd
www.sogn.dk/roemoe
Rømø Musik

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

Rømø Ringriderforening
Rømø Sejlklub
Rømø Strandsejlerklub
www. strandsejler.dk
Rømø Ungdomsklub
Rømø Ungdoms- og Idrætsforening
Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads
Sønderjysk Filteforening
Venner af Rømøs Natur

Sonja Hansen. Mail: BentSonja.Hansen@gmail.com
Hans Knudsen, 24207128

Mary-Anna Wraae Larsen. Mail: mary-anna@ez-p.com
Flemming Thrane. Mail: kromose@mail.dk

Kim Wittrup, 29468641.
Mail: KimWittrup@hotmail.com
Steffen Bleeg, 20821439
Niels Jonny Vejrup, 40451930. Mail:
njvejrup@gmail.com
Se Rømø Ungdoms- og Idrætsforening
Kim Wittrup, 29468641.
Mail: KimWittrup@hotmail.com
Rigmor Petersen, 35112275
Chieko.Petersen. Mail: Chieko.Petersen@gmail.com
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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Send input til redaktør Merethe Juul, romo6792dk@gmail.com

Rømøforeningens bestyrelse:
Gastronomisk Klub

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

v/Kent Petersen
74 75 55 08

Rømø Husholdningsforening RHF
v/Sonja Hansen
41 40 55 84
www.romohusholdningsforening.dk

Foreningen
Venner af
Rømøs Natur
v/Jonna Rasmussen
74755536

Suppleant: Pau Schramm
Vestervej 35
Tlf. 53575165
Mail: Pau@romoservice.dk
Kontakt os gerne, hvis du har nogle idéer
til vores arbejde.

Rømø Kunst- og
kulturforening

Ønsker du at blive støttemedlem - og herunder at støtte udgivelsen af dette blad se mere på side 5.

www.rokuku.dk

Rømø Lokalhistorisk Forening
Vestervej 9, 6792 Rømø

Foreningen Hjem for Ældre

E-mail: rlf-a@outlook.dk
Hjemmeside:
www.roemoelokalarkiv.dk
Facebook: Rømø Lokalhistorisk
Forening og arkiv

v/Eli Kølleskov
tlf. 23722675
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Rømø Slagteren

29 90 75 16

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31

Dagli’ Brugsen

Rømø Auto Service 74 75 53 28

73 71 07 00

Ny Form 74 75 54 82

Rømø Tømrer/Snedker ApS 20 48 22 98

Rømø Lege– & Labyrintpark, tlf. 20461461
Enjoy Resorts Rømø

74 75 56 55

Rømø Ungdoms- og
Idrætsforening
v/Kim Wittrup
Tlf. 29468641
Cafe Midtpunkt, Lakolk Tlf. 74755368
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