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Rømø-Sylt Linie   73 75 53 03 

Havneby Kro   74 75 75 35 

Novasol Rømø Tlf.: 73756666 

Rømø Slagteren    29 90 75 16 

    Enjoy Resorts Rømø   74 75 56 55 

Rømø Turistbureau    74 75 51 30 Rømø Bageri   74 75 52 44 

Rømø Lys, Lakolk    73 75 51 51 

Dagli’ Brugsen    73 71 07 00 

  

  

  

  

  

Hotel Vadehavet   74 75 51 45 

Den gamle Købmandsgård 74 75 51 31 

  

 

Støt ”Set & Sket” sponsorer! 

De støtter os 

 

(Se fotos af vores sponsorer i bladet) 
 

For rømmeser og andet godtfolk 

Dato: 00-00-00 

Firmanavn 

November udgaven  -  03 

Årgang 14  -  November 2015   

SET OG SKET PÅ 
RØMØ 

 
Nyheder * Aktivitetskalender * Foreninger 

Samfund * Indsigt * Temaer * Lokalstof * Omegn 
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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

Et erhvervsmodul kan anskaffes for kun kr. 1.000/pr. år.   

og frivillige foreninger for kr. 500/pr. år.  

I prisen er inkluderet et billede/logo med telefonnummer samt en  

omtale i bladet og på www.roemoe.infoland.dk 
 

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

  

  

  

 

 

R 

  Kutteren HV 35 ”Cicilie”  

Forsidefoto:  Brandøvelse i Rømø Børnecenter 

Rømø Cykler 22 34 13 85 

Rømø Auto Service 74 55 53 28  

Rømø Supermarked 74 75 53 02  

A/S Poseidon Rejer  74 75 52 00 

Radio Graff  20 23 07 84 

Rømø Havn  74 75 52 45 
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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

 

Rømø Ungdoms- og Idræts- 

forening  - Rømø U.I.F. 

v/Kent Petersen  

74 75 55 08 

  

  

  

 

 

Rømø  

 

 

 

Gastronomisk Klub 

v/Kent Petersen 

74 75 55 08 

    Rømø Lokalhistorisk Forening 74 75 50 44 

Foreningen Hjem for Ældre 

v/Ingelise Buch  

74 75 50  44 

Foreningen Venner af  

Rømøs Natur 

v/Svend Tougaard 

75 41 01 35 

Rømø Kunst- og 

kulturforening 

www.rokuku.dk  

 Rømø Husholdnings-

forening  RHF 

v/Sonja Hansen  

41 40 55 84 
 
  

www.romohusholdningsforening.dk

  

RØMØ SEJL KLUB 

   Medlem af    
Kilebryggen 12,1.    

Havneby   6792 Rømø 

Formand Georg Cortsen  

tlf. 7475 2072 / 2233 5293 

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  
 

Andelskassen  87 99 52 10 
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Som støttemedlem af Rømøforeningen deltager du automatisk  i 
lodtrækningen om 2 flasker Rømø vin. 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,- om året for 
enkeltpersoner og kr. 100,- pr. husstand.  

Beløbet kan indbetales på vores konto i Rømø Andelskasse konto 5989 
1005114 via netbank eller kontant til kassereren. 

Anne Gundesen 
   Søvej, Toftum  

6792 Rømø 

Ruth & Ejnar Jepsen 

Juvrevej 58, Toftum 

6792 Rømø 

Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   crot46@gmail.com 

    Rømø Lokalhistorisk Forening 74 75 50 44 

Ny Form 74 75 54 82 

 

   

Fri Sponsor Plads 

 

 

   

Fri Sponsor Plads 

 

Rømø Købmanden 74 75 51 13 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

Siden sidst...   

Siden sidst (august) er det jo så blevet of-
fentliggjort, at det er et firma ved navn KLS, 
der har store planer for servicering af hav-
vindmøller ud fra Rømø Havn - og fra en stor 
del af strandengen, som er ved at blive fyldt 
op og planeret. KLS siger selv, at de forven-
ter, at deres aktiviteter med at servicere hav-
vindmøller i den nordtyske del af Nordsøen vil 
kunne give 1500 - 2000 arbejdspladser! Det 
ville jo være fantastisk, hvis bare en pæn del 
af dem var arbejdspladser til rømmeser eller 
ville skabe øget tilflytning! (Man kan på You-
Tube se en animation af, hvordan KLS - og 
Tønder Kommune - forestiller sig deres pro-
jekt på Rømø Havn: Søg bare under "KLS 
Rømø Havn"). I skrivende stund har KLS - så 
vidt vides - dog desværre endnu ikke fået 
nogle aftaler/ordrer i hus, men vi håber selv-
følgelig det bedste! 
 
I Rømøforeningens bestyrelse havde vi planer 
om, i slutningen af januar, at arrangere et 
borgermøde om udviklingen på havnen.  
Jan Gravesen fra bestyrelsen havde da stort 
set også fået tilsagn fra alle relevante aktører 
til at deltage i mødet. KLS har dog foreløbig 
sagt nej til at deltage, så længe de ikke har 
nogle konkrete ordrer i hus. Et par af aktører-
ne havde betinget sig KLS' deltagelse for at 
ville være med, så pt. er mødet sat på stand 
by. 
 
Ellers kan vi glæde os over, at der er kommet 
godt gang i ungdomsklubben igen efter ca. 10 
års pause, og der er stor opbakning blandt de 
unge mennesker (5. kl. - 18 år). Stor tak til 
"Den gamle Købmandsgård" for sponsorering! 

 
Siden sidst har vi i Rømøforeningen været 
ude og aflevere "Rømø-vin" til tilflyttere hele 
5 gange! Dejligt!  

Endnu en gang: Velkommen til Rømø!  
Husk fortsat at give os i bestyrelsen et praj, 
hvis I kender til tilflyttere!  
Desværre lykkedes det som bekendt ikke at 
redde Andelskassens døgnboks samt hæveau-
tomaten i Havneby - men vi gjorde da et for-
søg! 

Spørgeskemaundersøgelsen 

I maj-udgaven af "Set og Sket" var der ind-
lagt et spørgeskema: Vi ville i Rømøforenin- 

 

gens bestyrelse gerne vide, hvad rømmeserne 
mente om forskellige ting på Rømø, og hvad 
der eventuelt kunne blive bedre. 
Nu har vi i bestyrelsen hver især fået læst 
spørgeskemaerne igennem. Som skrevet i 
forrige nr. af "Set og Sket" fik vi 29 ud af ca. 
350 udleverede spørgeskemaer retur.  
Tusind tak til de 29! Men en svarprocent på 
8 kan man vel næppe sige er tilfredsstillende: 
  

Der var så mange ting, vi gerne ville have 
hørt rømmesernes mening om, men det er 
svært at konkludere så meget om 
"rømmesernes mening" med en så lav svar-
procent. Et par ting vil vi dog lige nævne: 
 

 Med hensyn til spørgsmålet "Hvad synes 

du, vi mangler på Rømø?" blev der svaret 
vidt forskelligt: Dvs. at der ikke umiddelbart 
(ud fra de 29 svar) er noget bestemt, der er 
bred enighed om, at vi mangler på Rømø. 

 "Sammenholdet på Rømø", som kunne 

vurderes på en skala fra 1-10: Her lå karak-
tererne lige fra 1-10 med en overvægt af 
karakterer mellem 5 og 8, og gennemsnittet 
blev 6. Om det er godt eller ej? Tjah... Man 
kan dog sige, at der er plads til forbedring. 

Nu hvor året går på hæld, vil vi i Rømøforen-
nens bestyrelse gerne takke alle, der har 
støttet vores arbejde, der som bekendt hand-
ler om at skabe udvikling og sammenhold på 
Rømø.  

En særlig tak til vores 30 annoncesponsorer 
samt de 171 støttemedlemmer. Uden jer kun-
ne det ikke lave sig gøre at udgive Set og 
Sket på Rømø 4 gange om året. 

På Rømøforeningens bestyrelses 
vegne vil jeg gerne ønske alle en 
rigtig glædelig jul samt et godt nyt-
år! 

Med venlig hilsen 

Kim Wittrup 
f. Rømøfor-
eningen 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere ! 

Å 
rets Globus Julemandsløb 

blev lørdag den 7. november afvik-

let på trods af regn og tåge. 

Starten gik fra Rømø Autoservice 

kl. 12.15 og der var 16 løbere - nogle en-

kelte på cykler - der tog turen over dæm-

ningen til Skærbæk. 

Rømø U.I.F. stod for uddeling af løbenumre 

og julemandsdragter til deltagerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Susanne N. Enemark 

JUVREFONDEN er klar til at 

modtage ansøgninger  
 

 
 

 
 

 
Boet efter Carl Petersen, Juvre er nu fær-

digbehandlet, og midlerne er overdraget 

til Juvrefonden, som Carl nåede at etable-

re før sin død i september 2012. Carl be-

stemte i sit testamente, at en del af arven 

kunne uddeles i løbet af de første år efter 

sin død. 

Juvrefondens bestyrelse åbner derfor nu 

for ansøgninger i henhold til fondens ved-

tægter.  

Bestyrelsen vil prioritere ansøgninger til 

velbegrundede projekter bilagt projektbe-

skrivelse, budget og finansieringsplan. 

Foreninger bedes medsende vedtægter, 

seneste regnskab samt medlemstal. 

CVR-nummer og kontonummer bedes 

oplyst i ansøgningen. 

Ansøgninger skal være Juvrefonden 

i hænde senest 31. januar 2016. 

 
Ansøgninger sendes som brev til:  

 Juvrefonden 

 Vagn Henriksen 

 Sandefjordvej 16 

 6100 Haderslev 

Vi henviser i øvrigt til yderligere 

oplysninger på: 

www.juvrefonden.dk 

17 

 

Rømøforeningen 

Formand: 

Kim Wittrup 

Stormstræde 15 

6792 Rømø 

Tlf.: 74 75 59 61 

Kim.wittrup@skolekom.dk 

 

Næstformand: 

Jan Gravesen 

Sildestræde 25 

6792 Rømø 

Tlf.: 40 75 54 06 

Jan.gravesen@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Chieko Petersen 

Havnebyvej 131 

6792 Rømø 

Tlf.: 22 59 66 61 

Chieko.petersen@gmail.com 

Kasserer og redaktør: 

Conny Rotheisen 

Hattesvej 11, Tvismark 

6792 Rømø 

Tlf.: 74 75 53 19 

crot46@gmail.com  

Sekretær: 

Jane Jessen 

Thadesvej 2, Toftum 

6792 Rømø 

Tlf.: 74 75 51 53 

janejessen1946@gmail.com 

 

Suppleant: 
Aase Hagensen Duhn 

Stormstræde 36 

6792 Rømø 

aadu1@live.dk 
 

Suppleant: 
Viola Gundesen 

Vestervej 8 

6792 Rømø  

vhkgundesen@bbsyd.dk 

 

Julen nærmer sig HO - HO! 

Alle børn mellem 0 - 10 år kan hænge deres julestrømper op i  

Dagli’ Brugsen i hele uge 48 og hente dem  

Lørdag den 19. december kl. 14-17, hvor vi giver  

gratis æbleskiver, kaffe og saftevand. 

 

Med venlig hilsen 

Uddeler Gitte Friis 

Dagli’ Brugen Havneby Rømø 

 

Generalforsamling i Rømøforeningen 
  

Onsdag den 24. februar kl. 19.00 i Æ Fristej 
  

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Kom og hør, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år - og sæt dit præg på det 

næste!  Foreningen er vært ved kaffe/the og kage. 
 

I år har vi besøg af Tønder Kommunes borgmester Laurids Rudebeck, som vil  

fortælle lidt om, hvad der rører sig på det kommunale område med relevans for os på  

Rømø, og han svarer selvfølgelig også på spørgsmål.   Med håb om stort fremmø-

de!                                                Med venlig hilsen    Rømøforeningens bestyrelse 

http://www.juvrefonden.dk


16 

 

   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere ! 

Udlejning og brug af 
Rømø Skole  

Udover de lokaler, som Rømø Børnecenter 

bruger, har Tønder Kommune og Rømøfor-

eningen for ca. 4 år siden aftalt nogle betin-

gelser for brug af resten af lokalerne: Tønder 

Kommune yder et årligt driftstilskud til lys, 

vand og varme samt sørger for udvendig 

vedligeholdelse samt installationer. Resten, 

dvs. bl.a. indvendig vedligeholdelse og ren-

gøring skal vi derimod selv stå for. Det var 

op til Rømøforeningen at aftale nærmere be-

tingelser for brug af lokalerne med brugerne. 

Vi har i ca. 4 år haft en arbejdsgruppe med 

repræsentanter for de foreninger, der fast 

bruger lokaler på skolen: Rømø Hushold-

ningsforening, Rømø Ungdoms- og Idrætsfor-

ening, Rømø Gastronomisk Klub, Rømø Kunst

- og Kulturforening og Rømø Musik. Rømøfor-

eningen har også en repræsentant i gruppen. 

Arbejdsgruppen besluttede - for at have lidt 

penge at arbejde med - at hver forening i 

gruppen betaler 10 kr. pr. medlem/år til en 

fælles kasse. (Dette beløb er i 2016 forhøjet 

til 15 kr.). Alle andre foreninger på Rømø er 

selvfølgelig velkomne til at deltage på sam-

me betingelser, man kan også betale for hver 

gang, man bruger lokaler: 

Priser pr. døgn: 

"Æ Fristej" + køkken til let anretning: 150 kr. 

Gymnastiksalen*: 300 kr. 
 

Ved afslutning af arrangementet skal man 

selv gøre rent efter sig, ligesom man er er-

statningspligtig for bortkomne/beskadigede 

ting. 

* Gymnastiksalen kan også lejes af rømme-

ser (til idræt, typisk i weekenden) for 100 kr. 

for 2 timer. Men man kan selvfølgelig også 

fortsat booke en ugentlig tid ved Rømø UIF. 

Lokaler kan altså lejes og benyttes af alle 

foreninger på Rømø, eller hvis en forening  

 

har en aktivitet, der har relation til Rømø 

(f.eks. benytter Tønder Fodslaw lokaler, når 

de har vandretur på Rømø). 

Vi lejer også i begrænset omfang ud til sko-

ler, og i den forbindelse kan vi lige nævne, at 

Rømøforeningen for ca. halvandet år siden 

har fået overdraget tidligere Rømø Natursko-

le (shelterserne + lokalet - inkl. diverse re-

kvisitter - i skolegården, hvor der engang var 

toiletter) fra Tønder Kommune. 

Herudover kan der i meget begrænset om-

fang lejes ud til andre og andet. Forhør blot 

nærmere - men der kan aldrig blive tale om 

udlejning til privatfester! 

Vi håber, at lokalerne vil blive brugt så me-

get som muligt, desto større er chancen for, 

at vi får lov til at beholde dem! Mht. udlej-

ning er jeg den, der pt. står for det. 

med venlig hilsen 
På arbejdsgruppens vegne: 
Kim Wittrup  

Hjem for ældre er for ti-

den i gang med en tilbygning til de 4 lej-

ligheder i Kongsmark. Tilbygningen inde-

holder et værelse og et depotrum. Den 

24. september var der rejsegilde, og for-

eningen trakterede med pølser og brød 

samt øl og vand til de ca. 30 fremmødte.       
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Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   crot46@gmail.com 

Carl og Hans Petersen,  
Juvrefondens stiftere 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mange år siden var der cirka 1.800 fast-

boende på Rømø. Siden da er indbyggeran-

tallet af mange grunde faldet og faldet, så 

der nu er knapt 700 fastboende på øen. 

Carl Petersen, Juvre satte sig for at gøre 

noget for at forøge den fastboende befolk-

ning på øen og fandt da på, at præmiere alle 

nyfødte på nordøen med et mindre indskud 

på en konto i Rømø Andelskasse ”Så får de 

da en start på en opsparing som de så selv 

kan fortsætte” . Det er ikke beløbet størrelse  

der skal animere forældre til at få børn, men 

mere en præmiering for at påskønne deres 

initiativ. 

Carl Petersen var selv født på Rømø og hav-

de selv siden da, bortset fra nogle år hvor 

han tjente på gårde i Hjerting, Billum og 

Janderup, boet på fødegården sammen med 

forældrene og sin bror Hans-Christian. For-

ældrene viste allerede den gang samfunds-

sind ved, over tid, at opfostre andre børn fra 

flere familier, som af forskellige grunde hav-

de det lidt svært. 

Efter forældrenes død boede brødrene alene 

på ejendommen og drev den på bedste vis. 

Hans-Christian, eller som han blev kaldt 

”Hans-Kedden”, passede bedriften på ejen-

dommen og Carl havde allerede gennem 

nogen tid ernæret sig bl.a. som tækkemand, 

handelsmand og campingpladsejer ligesom 

han havde flere offentlige erhverv. Det be-

gyndte med køb af en gård på auktion. Carl 

drev gården med 3 køer, 2 grise og 20 får, 

men boede stadig på fødegården hvor Carl 

stod for madlavningen til brødrene. Carl hav-

de tillige over tid ved forskellige lejligheder 

handlet en del ejendomme og han hjalp ofte 

forskellige personer med husly i kortere eller 

længere tid. 

Da de to brødre ikke efterlod sig nogen ar-

vinger, aftalte brødrene for flere år siden, at 

deres formue skulle indgå i en fond, hvor 

hovedformål skulle være, at yde støtte til 

kulturelle og sociale formål på Rømø. Brød-

rene havde allerede tilbage i 1996 ydet støt-

te til Rømø Lokalhistoriske Forening, hvor 

Carl forærede foreningen et Rømøhus og 

Hans-Kedden gav et betydeligt beløb til opfø-

relse af et brandsikkert arkiv. 

Efter Hans-Kedden død i 2001, 87 år gam-

mel, blev det Carl’s lod at sørge for at brød-

renes aftale kunne blive en realitet. Derfor 

besluttede Carl den 11.10.2011 at stifte 

”Juvrefonden”. 

Carl Petersen døde den 25.9.2012, dagen 

efter sin fødselsdag. 

/Artikel fra Juvrefondens hjemmeside 

www.juvrefonden.dk 

http://www.juvrefonden.dk
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       Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere ! 

Naturstyrelsen 

I øjeblikket arbejder Naturstyrelsen på at 

forbedre affaldshåndteringen på stranden, 

det gælder både henkastet affald og flod-

skarn. Nye containere med mulighed for at 

sortere affaldet er klar til opstilling på stran-

den til næste sæson. Derudover er der indgå-

et aftale med Mellemfolkeligt Samvirke om 

afholdelse af en ”Workcamp” til næste år, 

hvor 10 – 12 frivillige fra forskellige lande vil 

hjælpe med at samle flodskarn i klitterne. 

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i 

Vadehavet er i øjeblikket ved at blive revide-

ret. Bekendtgørelsen skal sikre at Danmark 

lever op til internationale forpligtelser i for-

valtningen af Vadehavet, den reviderede be-

kendtgørelse bliver efter planen sendt i hø-

ring inden årsskiftet. 

I den seneste tid er der set en del kronvildt 

på øen, bl.a. en fin 6 – 8 ender hjort. 

/Anders Hauge Rahbek  

 

 

 

 

 

 

 

 

R 
ØMØ AWTEN  

2016 

Igen i år holder vi  

Rømøawten  

Lørdag den 12. marts kl. 18.30  

I gymnastiksalen på Rømø Skole 

Der vil igen være lækkert mad, og efter-
følgende vil der være underholdende ind-
slag. Om der skal være Rømø Revy af-
hænger af, om der er stof nok!  

Det var en opfordring; -) 
 

Efterfølgende spiller Leif Band op til hygge 
og dans. 

 
Nærmere følger i næste nr. af "Set og 
Sket på Rømø" i slutningen af februar. 

 

Hilsen  

De arrangerende foreninger 

Hjertestarter ved kirken 

I september måned blev der købt og sat 

en hjertestarter op ved graverkontoret. 

Den er let tilgængelig, da den sidder på 

ydermuren og kan ses, når man kommer 

ind ad kirkelågerne fra syd, nord og vest.  

Menighedsrådet er meget glade for at kun-

ne være med til at yde den tryghed en 

hjertestarter giver for de mange menne-

sker, der kommer i kirken og på kirkegår-

den.  Den er samtidig registreret i Tryg-

fondens oversigt over hjertestartere på 

Rømø. Graver, gravermedhjælper og me-

nighedsrådet har fået gennemgået brugen 

af den.     

 /Kirsten Rasmussen 
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Kontakt os……..    -   Redaktør Conny Rotheisen -   cro46@gmail.com 

   
 Rømøforeningen   -   For Rømmeser og andet godtfolk 

Juletræsfest på Rømø Skole  

Arrangeres af Rømø Ungdoms-

klub, støttes af Havneby Kro 
 

Søndag den 6. december  

Kl. 15.00 - 16.30 
 

Havneby Kro og Rømø Ungdomsklub 

er i år gået sammen om at arrangere 

juletræsfesten 

Der vil som sædvanligt blive danset 

rundt om juletræet, og julemanden 

har også lovet at komme på besøg 

med en godtepose til alle artige børn 

Kaffe, kage, æbleskiver og gløgg kan 

købes (Overskuddet går til Rømø 

ungdomsklub) 

Med venlig hilsen 

Rømø Ungdomsskole og Havneby Kro 

Nationalparkskibet skal til 

Kammerslusen og Skibbroen 

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har på 

bestyrelsesmødet den 27. oktober 2015 drøf-

tet mulighederne for placering af national-

parkskibet, både sommer og vinter, indenfor 

nationalparkens område.  

På baggrund af en grundig redegørelse og en 

række forskellige kriterier, har bestyrelsen 

besluttet, at skibet i vinterperioden skal ligge 

ved Skibbroen, Ribe, og i sommerperioden 

primært ved Kammerslusen. I sommerperio-

den forventes skibet at sejle meget rundt i 

hele nationalparken og herunder benytte 

havnefaciliteter i hele nationalpark-området. 

Formanden for skibsgruppen og næstfor-

mand i Nationalpark Vadehavet Preben Friis-

Hauge udtaler, ”Skibet er snart færdigt. Der-

for er det vigtigt for bestyrelsen, at der blev 

truffet nogle gode valg for placering af ski-

bet. Om vinteren skal det ligge sikkert af 

hensyn til vejrliget. Om sommeren skal det 

ligge centralt, så det kan komme rundt i hele 

nationalparken. De hensyn mener vi, ud fra 

sekretariatets redegørelse, at de valgte pla-

ceringer bedst tager hensyn til”. 

Lige nu afventer Nationalpark Vadehavet en 

synsrapport fra Søfartsstyrelsen, som vil 

redegøre for de sidste ting, der skal ordnes 

på skibet, så det opfylder alle regler.  

   

 / Preben Friis Hauge, formand for skibsgruppen og  

   næstformand, Nationalpark Vadehavet 

HOVEDDIMENTIONER 

Længde overalt ............................................15,88 m 

Bredde ...........................................................4,80 m 

Højde på dækshus ...............................maks. 2,50 m 
Dybgang ......................................................0,875 m 

Tonnage ..........................................................19 GT 

Motoreffekt ...................................................220 HP 

 
Læs mere om skibet på: 

www.nationalparkvadehavet.dk 
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Kontakt os……..    -   Redaktør Conny Rotheisen -   cro46@gmail.com 

   
 Rømøforeningen   -   For Rømmeser og andet godtfolk 

Asylansøgere på Rømø 
Tønder Kommune har - som vel de fleste 

andre kommuner i Danmark - også skulle 

tage imod nogle af de mange mennesker, der 

for tiden er på flugt til Europa. Der er således 

for tiden indkvarteret ca. 80 asylansøgere i 

16 campinghytter på Rømø Familiecamping i 

Toftum. Her kan de senest blive indtil 1 uge 

før påske, hvor lejeaftalen ophører. 

De ca. 80 asylansøgere er primært fra Iran, 

Irak, Syrien og Afghanistan. Det er typisk 

familier med børn. Kun ganske få af dem 

taler engelsk.  

AsylSyd, Center Rømø, som står for indkvar-

teringen, vil selvfølgelig gerne fortælle mere, 

og når disse linjer læses, har det planlagte 

åbent-hus-arrangement fredag den 20. no-

vember sandsynligvis været afholdt. 

Kommunen skal tilbyde dagtilbud til de 3 til 6

-årige, og undervisning til børn i den skole-

pligtige alder, og begge dele starter ca. 1. 

december. Det ville være for meget for Rømø 

Børnecenter at skulle modtage alle 9 børn (3 

til 6-årige) på én gang, så det er planen, at 

de sluses ind 3 ad gangen.  

Med hensyn til børnene i den skolepligtige 

alder, hvoraf der er 17, vil de blive undervist 

i 3 af foreningernes lokaler på Rømø Skole, 

hovedsageligt fra kl. 8-14, og det vil blive 

arrangeret sådan, at det ikke falder sammen 

med de ting, der i forvejen foregår i lokaler-

ne. AsylSyd, Center Rømø betaler de øgede 

forbrugsudgifter til lys, vand og varme, sør-

ger for rengøring og erstatter selvfølgelig 

også, hvis der måtte gå noget i stykker. Des-

uden regner foreningernes fælleskonto til 

vedligehold og forbedring af lokalerne også 

at modtage en lille lejeindtægt. 

Asylansøgere er et emne, som der er vidt 

forskellige meninger om, men vi håber i Rø-

møforeningen, at vi kan blive enige om, at de 

asylansøgere, der nu en gang er her, skal 

have det godt, mens de er på Rømø - og da 

ikke mindst børnene! 

Jeg har spurgt Nina Hansen fra AsylSyd, 

hvad rømmeserne eventuelt kunne hjælpe 

med, og hun nævnte (u prioriteret): 

* Vintertøj og sko/støvler 

* Kludetæpper til gulvene som er kolde 

* Symaskine 

* Desuden kunne børnene godt have brug for 

hjælp til lektielæsning/undervisning/aktivite- 

ter. Måske nogen kunne arrangere juletræs-

fest eller andet socialt arrangement? 

* Det ville være fint, hvis nogen kunne vise 

dem - både børn og voksne - Rømø, det kun-

ne måske endda udbygges til venskabsfamili-

er? 

Hanne Jansen svarer gerne på spørgsmål. 

Hun sidder alle hverdage i receptionen i Rø-

mø Familiecamping mellem kl. 8 og 15.30 

(fredag - kl. 15). Ring for en sikkerheds skyld 

gerne inden, hvis I vil være sikre på, at hun 

er der - tlf. 24 45 19 23. 

/Kim Wittrup 
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Rømøforeningen        

Nyt fra Røde Kors 

Butikken i Havneby 

Marianne Vind, formand for Skærbæk-
Rømø Røde Kors. 

Røde Kors-butikken flyttede for et par år si-
den i nye lokaler. Butikken har nu en rigtig 
god beliggenhed i butikscentret i Havneby, 
som hele sommeren har været godt besøgt 
ikke blot af lokale, men også af de mange 
turister, der hvert år gæster Rømø. 

Genbrugstanken er blevet en trend som føl-

ges af mange. Der er virkeligt gode ting at 

finde, og samtidig er mange blevet mere be-

vidst om, at genbrug er godt på flere måder 

– ikke bare er der penge at spare, men man 

kan også finde unikke ting og samtidig kan 

man være med til at begrænse forbruget.   

Kasserede ting finder en ny ejer i genbrugs-

butikken og derved bliver der genereret mid-

ler, der understøtter Røde Kors’ formål med 

at hjælpe ude i verdens brændpunkter, hvor 

der er alvorlig nød og elendighed og hvor folk 

er på flugt fra krig og fra naturkatastrofer, 

samt hjælp til selvhjælp i udviklingsprojekter. 

Der er også behov for hjælp her i vores eget 

land, og det støtter Røde Kors også. Der ydes 

hjælp til svage og udsatte medborgere i Dan-

mark.  Der er mange aktiviteter, hvor Røde 

Kors kan yde hjælp, bl.a. besøgstjenester, og 

sociale aktiviteter der kan hjælpe syge, en-

somme og udsatte medborgere. 

I Røde Kors butikken i Havneby er der 9 ild-

sjæle, som gør en stor indsats for at butikken 

kan have åben 4 dage om ugen.  

Hvis du har lyst til at være frivillig i gen-

brugsbutikken og være med til at gøre en 

forskel f.eks. ved at give 4 timer af din tid om 

ugen, så kom ind og besøg os i butikken eller 

få en snak med aktivitetsleder Peter Skov-

mand, som kan træffes på tlf. 24 47 78 28. 

 
Lokalt har Røde Kors Skærbæk-Rømø afdelin-

gen en hel række aktiviteter: besøgstjeneste, 

telefontjeneste, førstehjælp, nørklere og gen-

brugsbutikken samt vågetjenesten.   

Hver sommer er der familier her i Danmark, 

som Røde Kors kan hjælpe til at få en ople-

velse og komme på ferie i en uge, hvad de 

ellers ikke har mulighed for. Til jul er der 

også julehjælp til mange trængte familier. 

Personale tilknyttet Røde Kors butikken 

 

Pers AwtenPers Awten  

Søndag den 21. februar 2016Søndag den 21. februar 2016  

kl. 19.00 ved dæmningenkl. 19.00 ved dæmningen  

 

Kom og deltag i den 
 gamle tradition med  

at vinke vinteren farvel 
ved bålet 

 

 

Øl, vand og pølser kan købes 
 

Hilsen 

 

De arrangerende foreninger 

http://www.romocamping.dk/hytter/familiehytter/
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 Rømøforeningen   -   For Rømmeser og andet godtfolk 

 

Ca. 80 havde fundet vej til arkivet i Toftum. 

Især var der mange besøgende om sønda-

gen, hvor vejret viste sig fra sin smukke 

side. 

Udstillingen kan stadig ses på arkivet, Ve-

stervej 9, hvor der er åbent den første tirs-

dag i hver måned fra kl. 14-16 eller efter 

aftale med arkivleder Magnus Buch på tlf. 

nr. 5223 4044.    /Vagn Henriksen 

 

 Den danske film: ”Mennesker 

bliver spist” vises i præste-
gården  
 

Tirsdag den 26. januar kl. 19.00 
 

Herluf og Ingelises ægteskab står i stampe, 

og mens de forbereder datteren Gittes tredje 

bryllup, indleder Ingelise en affære med en 

kollega. Samtidig opdager Herluf, at han er 

ved at blive senil, da han begår en utilgivelig 

fejl på værkstedet, hvor han arbejder. En 

skønne dag kommer Herluf ikke hjem, og så 

bliver Ingelise og familien urolige.          
/Kirsten Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R ømø Lokalhistoriske 

Forening 

Rømø Lokalhistorisk Forening afviklede i 

weekenden d. 7. - 8. november 2015 et 

Åbent Hus-arrangement med en udstilling 

om Rømø under besættelsen 1940-1945. 

På udstillingen vistes der mange billeder 

og skrifter, som kunne fortælle, hvad der 

skete på øen under besættelsen, herunder 

hvad sognerådet bl.a. beskæftigede sig 

med. Det blev en dejlig weekend med 

mange besøgende.   
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

Den 5. november havde Torsdagsklubben 

besøg af dagbladet ”Jyske Vestkysten” i for-

bindelse med ”Tønder kulturuge”. 

En journalist og en fotograf overværede sto-

legymnastik i gymnastiksalen, og billard i 

forgangen samt pakkebanko i ”Æ Fristej”. 

Der blev taget mange billeder, og flere per-

soner udtalte sig til journalisten. 

Billeder og interviews blev bragt næste dag i 

”Vestkysten”  

Den 10. november var der Bowling og spise 
på Enjoy Resorts. 

 

 

 

 

 

 

 

Den 26. november holder Torsdagsklub-

ben afslutning/julehygge med æbleskiver og 

gløgg om eftermiddagen.  

Kl. 19 bliver der igen serveret æbleskiver og 

gløgg og her er der mulighed for at lave jule-

dekorationer. Se den omdelte folder. 
 

Torsdagsklubben holder juleferie fra 

den 27. november 2015 til den 7. januar 

2016 
 

Den 14. januar kl. 15 viser Magnus billeder 

i Torsdagsklubben. 

Den 18. januar kl. 18 er der Bowling og 

spise på Enjoy Resorts. 

Den 28. januar kl. 15 er der pakkebanko i 

Torsdagsklubben.  

Kl. 18 er der madaften, hvor vi laver Porng 

med Margit og Jane som vejledere. 

 

Den 11. februar kl. 19 holder Torsdags-

klubben Ølsmagning med lækker pølsean-

retning og hjemmebryg fra det lokale bryg-

gerlaug. 

Se tidspunkter, tilmeldingsfrister, møde-
steder, priser for deltagelse m.m. i den 
omdelt folder og på hjemmesiden. 

www. romohusholdningsforening.dk 

Generalforsamling torsdag den 25. fe-

bruar kl 19.00 på skolen. 

Medlemskontingent 2015/2016 i RHF koster 

50 kr. 

Hvis du vil deltage i torsdagsklubbens aktivi-

teter, koster det 50 kr. ekstra for hele sæso-

nen, så kan du til gengæld deltage i alle til-

bud. Børn indtil 16 år er gratis i følge med 

forældre eller bedsteforældre. 

Vi ønsker alle en Glædelig 

Jul samt et Godt Nytår 

Tak til alle der har støttet vores forening 

Rømø Husholdningsforening v/Sonja Hansen 

 

/Aase Duhn 

Rømø Revy 
Revygruppen modtager meget 

gerne idéer/"stof". 
 

 Så har du en sjov episode fra 

Rømø/om rømmeser fra det 

seneste års tid, så tager revy-

gruppen  

gerne imod. 
 

Ole, Peter, Bodil og Bettina  
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Kontakt os……..    -   Redaktør Conny Rotheisen -   cro46@gmail.com 

   
 Rømøforeningen   -   For Rømmeser og andet godtfolk 

Rømø Husholdningsfor-

ening 

Den 3. oktober holdt foreningen 40 

års jubilæum på skolen i Havneby. 

En stor tak til alle, der mødte op og 

    gjorde dagen festlig. Tak for ga- 

    verne. 

Dagen blev fejret med kaffe og kage. Flere af 

foreningens nuværende og forhenværende 

medlemmer af bestyrelsen havde sørget for 

lækkert hjemmebag til det bugnende kage-

bord.  

Sonja bød velkommen og gennemgik forenin-

gens historie.  

Yrsa havde 25 års jubilæum i RHF og fik 

overrakt en varekurv samt en buket og et 

diplom for sit store arbejde i foreningen. 

Sonja sluttede af med at takke de ca. 50 

deltagere, fordi de mødte op og støttede 

RHF.  

Hele eftermiddagen bidrog gruppen  

”ALMOST LAIKA BAND” til festlighederne  

med irsk/skotsk folkemusik. 
 

Den 11. september var der svampetur med 

Bente Krog, som lavede en ret med bacon af 

de indsamlede svampe til de 6 deltagere. 

Tak til Bente.   

 

 

 

 

 

 

 

Den  24. september var 12 personer mødt op 

for at  lære at bage kransekagestykker og 

lagkage i Torsdagsklubben. Aftenen slutte-

de med kaffe og lagkage.  

Tak til Asmus.  

 Den 8. oktober var Anna på besøg i Tors-

dagsklubben. Det blev en hyggelig efter-

middag, hvor Anna spillede og vi sang.  

Tak til Anna. 

Om aftenen havde Torsdagsklubben arran-

geret brandøvelse med Claus fra RFB. Han 

underviste i første hjælp og gav nyttige infor-

mationer. Han fortalte også om sine oplevel-

ser fra sit arbejde som frivillig brandmand. 

Under kyndig vejledning blev der slukket en 

”brand” i skolegården med pulverslukkere. 

Kun 5 deltagere mødte op til arrangementet. 

Tak til Claus. 
 

22. oktober besøgte ”Egon og Vennerne” 

Torsdagsklubben. Det blev en hyggelig 

aften for de ca. 20 deltagere med sang og 

musik samt kaffebord.  

Tak til ”Egon og Vennerne”. 

 

Den 1. november deltog ca. 75 i Banko på 

Holms Røgeri. Mange gik hjem med en fin 

gevinst. Vi siger tak til alle dem, der har 

støttet vores bankospil med gevinster. 
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 Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

B randøvelse på Rømø Børne-

center Børnene i børnehaven har 

lært om de 7 kernebudskaber om børn 

og ild. 

Som forældre og voksen er du en vigtig rol-

lemodel og det er vigtigt at lære dit barn, 

hvordan man omgås ild med respekt. Det 

handler ikke om at opstille en række forbud, 

men at I sammen kan forebygge alvorlige 

ulykker ved at tale om, hvad man skal gøre, 

hvis der opstår brand. Københavns Brand-

væsen og Børneulykkesfonden ønsker at 

udbrede syv kernebudskaber om børn og ild, 

som lyder. 

 Børn skal redde sig selv først, hvis det 

brænder 

 Børn skal tilkalde en voksen, hvis det 

brænder 

 Børn skal stole på, at voksne vil hjælpe og 

ikke straffe, i tilfælde af brand 

 Børn skal have kendskab til at ringe 1-1-2 

 Børn skal være forsigtige ved brand frem 

for at pådrage sig helterollen 

 Børn skal vide, at det er acceptabelt og 

normalt at være fascineret af ild, men at 

brug af ild kun må foregå sammen med 

voksne 

 Børnene i børnehaven har øvet den årlige 

brandøvelse. Alle børnene ved, at de skal 

løbe i sikkerhed ud til træskibet på lege-

pladsen i tilfælde af brand. 

På fotoet er alle små og store sammen med 

brandkaptajn Jakob Rasmussen, som velvil-

ligt deltog i brandøvelsen og viste børnene 

den spændende brandbil.    /Karen Matthiessen 

Ungdomsklub på 

Rømø i gang igen 

Efter ca. 10 års pause er der igen kom-

met gang i ungdomsklubben på Rømø. 

Som skrevet i forrige nummer af Set og 

Sket på Rømø startede ungdomsklub-

ben igen i oktober, under ledelse af Ole 

Jensen og Heidi Oksen. Det er for 5. 

klasse – 18 år, og der har fra starten 

været en nærmest 100 % opbakning 

fra de store børn/unge mennesker i al-

dersgruppen. Klubben foregår hver ons-

dag kl. 19-22 på Rømø Skole, hvor der 

er mulighed for et væld af aktiviteter, 

og alle i aldersgruppen på Rømø er 

selvfølgelig velkomne! Man er også vel-

kommen til at tage en udenøs kamma-

rat med. 

Ole og Heidi har som ledere hjælp af et 

par unge mennesker fra Rømø. 

Der er op mod jul planlagt en gang jule-

banko, og så er ungdomsklubben med-

arrangør af et LAN-party i en endnu 

ikke fastlagt weekend i december 

(sandsynligvis uge 50 eller 51), hvor 

også unge over 18 år kan deltage. 

Ungdomsklubben er som tidligere 

nævnt organisatorisk en del af Rømø 

U.I.F. 

 

 

 

/Kim Wittrup 
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Aktivitetskalender for december, januar og februar måned 2016  

 

December Måned: 
 
Tirsdag den 1.12. kl. 19.00 Filmaften i præstegården. Den polske film ”Ida” hand-
     ler om den unge Anna, som i efterkrigstidens kommu- 
     nistiske Polen vil gå i kloster som nonne. (Tre danskere  
     har været med til at lave denne film, og den har fået 1  
     Oscar for bedste ikke engelsktalende film).   
 
Søndag den 6.12. kl. 15.00 Rømø Ungdomsklub og Havneby Kro arrangerer i  

     fælleskab juletræsfest på Rømø Skole. Der vil som sæd- 

     vanligt blive danset rundt om juletræet, og julemanden  

     har også lovet at komme på besøg med en godtepose til  

     alle artige børn. Læs mere på side 15. 

Søndag den 13.12. kl. 14.00 Rømø Kirke. Musikgudstjeneste. Ligesom sidste år  

     afholder vi igen i år Musikgudstjeneste i Rømø Kirke 

     med ”De 9 læsninger”. I år medvirker det nystartede  

     Rømø Kirkes Fyraftenskor med lokale frivillige sangere.  

     Koret har øvet siden midt i november og de vil indimellem 

     læsningerne, synge en række advents- og julesange med 

     organist Anna Kaspersen ved orglet. Liturg er Kirsten  

     Skriver Fransen. Læsningerne vil – dels medlemmer af  

     menighedsrådet, dels præsten og konfirmander m.fl. tage 

     sig af. 

Mandag den 23.11 til 29.11 Dagli’ Brugsen. Alle børn mellem 0 - 10 år kan hæn 

     ge deres julestrømper op i forretningen (uge 48).  

     Så bliver strømperne fyldt op af julemanden. Se side 17. 

Lørdag den 19.12. kl. 14-17 Dagli’ Brugsen har fyldt julestrømperne op.  Så nu  

     kan de børn der har afleveret julestrømper komme og  

     hente dem. Læs mere på side 17. 

 

Januar Måned: 

Torsdag den 14.1. kl. 15.00 Rømø Husholdningsforening. Tordagsklubben. Mag-

     nus Buch kommer og viser billeder. 
 
Mandag den 18.1. kl. 18.00 Rømø Husholdningsforening.  ”Bowling og spise” på 

     Enjoy Resorts. Vi mødes kl. 18.00 og bowler kl. 18.15 i 

     1 time. Derefter middag. Pris 160 kr. for medlemmer inkl. 

     bowling og sko. Bindende aftale senest den 10. januar  

     til Sonja 41 40 55 84 eller Lilly 24 67 22 51. Se den om 

     delte folder. 
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Aktivitetskalender for december, januar og februar måned 2016  

 
  
Tirsdag den 26.1.  kl. 19.00  Præstegården. Den danske film ”Mennesker bliver  
     spist”. Herluf og Ingelises ægteskab står i stampe, og  
     mens de forbereder datteren Gittes tredje bryllup, indle- 
     der Ingelise en affære med en kollega. Læs mere på side 8. 

 

 
Tirsdag den 28.1. kl. 15.00 Rømø Husholdningsforening.  Torsdagsklubben af- 
     holder pakkebanko. Medbring en pakke til ca. 25 kr. og  
     få 3 bankoplader. 

 
Søndag den 31.1.2016  Juvrefonden. Sidste frist til at aflevere ansøgning om  
     midler fra Carl og Hans Petersens fond. Læs mere om  
     Juvrefonden på www.juvrefonden.dk 
 
    

Februar Måned: 

Tirsdag den 2.2. kl. 17.00  Rømø Husholdningsforening.  ”Tur til Findahls Mø-

OBS!!! Turen er æn-  belfabrik”. Pris for medlemmer 30 kr. + 20 kr. for  

dret  Til 7.3.   kørsel. Vi møde ved Statoil kl. 16.30 og kører sammen til 

     Skærbæk. Tilmelding senest den 25. januar til Marina    

     24 64 01 49 eller Mie 51 22 58 30. 

 

Torsdag den 11.2. kl. 19.00 Rømø Husholdningsforening.  Torsdagsklubben  

     afholder en aften med Ølsmagning. Der serveres lækker  

     pølseanretning, og hjemmebryg fra det lokale brygger 

     laug. Pris 100 kr. Tilmelding senest den 4. februar til  

     Marine 24 64 01 49 eller Sonja 41 40 55 84. 

 

Søndag den 21.2. kl. 19.00 Pers Awten ved dæmningen.  Kom og deltag i den  

     gamle traditions, med at vinke vinteren farvel ved bålet.  

     Øl, vand og pølser kan købes . 

Onsdag den 24.2. kl. 19.00 Rømøforeningen afholder Generalforsamling i Æ  

     Fristej. Læse mere på side 17. 

Torsdag den 25.2. kl. 19.00 Rømø Husholdningsforening.  Generalforsamling på 

     Rømø skole. Yderligere informationer senere. 

 
 

 

En opdateret aktivitetsplan - også længere ud i frem- 
tiden - kan ses på:  www.roemoe.infoland.dk  

http://www.roemoe.infoland.dk

