
  

 

 

Støt ”Set & Sket” sponsorer - 

De støtter os 
 

Se fotos af vores sponsorer i bladet 
 

For rømmeser og andet godtfolk 
 

SET OG SKET PÅ  
RØMØ 
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Samfund * Indsigt * Temaer * Lokalstof * Omegn 

 

    November udgaven  -  03 
 

    Årgang 15  -  November 2016   



2 

 

 

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... 

Rømø Cykler 22 34 13 85 

Rømø Havn  74 75 52 45 

A/S Poseidon Rejer  74 75 52 00 

  Kutteren HV 

35 ”Cicilie”  

Rømø Supermarked 74 75 53 02  

Radio Graff  20 23 07 84 

Forsidefoto: Rømø Motorfestival Foto Frede Møller Petersen 

 

By Vicky - Women of all ages 88 93 51 52 

Country Cafe  Rømø 20 10 57 77 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

Siden sidst: 

Heliport: Noget af det, der har rørt sig si-

den sidst, er bl.a. Tønder Kommunes planer 

om at muliggøre en etablering af en heliport 

på Rømø. Kommunens udspil har været på 

en mark vest for Rimmevej, og det har ud-

løst massive protester - ikke mindst fra 

sommerhusejere i området, som ikke ønsker 

overflyvninger af deres sommerhuse ca. 2 

gange i timen i dagtimerne. Og det er vel 

ganske forståeligt. Om en heliport så har 

større betydning for os rømmeser? Hvis man 

ser på det borgermøde, der blev holdt på 

Enjoy den 25. oktober, har emnet ikke den 

helt store interesse: Af de ca. 350 fremmød-

te var der kun ca. 30 rømmeser (herudover 

var der ca. 20 personer fra kommunen samt 

ca. 300 sommerhusejere). Men det er nok 

svært at forudse, hvor stor en betydning en 

heliport vil få for Rømø som bosted. I følge 

kommunen er formålet med en heliport net-

op at skabe udvikling, arbejdspladser og bo-

sætning i området - og det kan vi absolut 

godt bruge! Men spørgsmålet - er fra os 

rømmesers synsvinkel - om heliporten vil 

koste arbejdspladser i turisterhvervet, fordi 

helikopter-flyvningerne vil få en del turister 

til at finde andre feriemål. Og ligeledes er 

det spørgsmålet, om de arbejdspladser, der 

ville opstå i forbindelse med en heliport, og-

så vil betyde øget bosætning på Rømø? Man 

må sige, at det er endog meget begrænset, 

hvad off-shore aktiviteterne på og ud fra Rø-

mø Havn hidtil har medført af reel bosæt-

ning på Rømø! Så hvor stor en fordel/

ulempe en heliport vil være for Rømø (læs: 

os rømmeser) er langt henad vejen en 

vurderingssag. Og ligesom der blandt røm-

meserne er forskellige meninger om en heli-

port (jeg vover at vurdere, at der er ca. lige 

mange for, imod og ved-ikke), er der det 

også i Rømøforeningens bestyrelse. Men vi 

er blevet enige om 3 punkter i et idéhørings-

svar til kommunen: 

* Tønder Kommune bør undersøge, hvor 

meget reel øget bosætning på Rømø, off-

shore-aktiviteterne på og ud fra Rømø Havn 

har medført. 

 

* Støjmålingerne: De er sikkert lavet ved 

vindstille. Hvordan vil det se ud ved forskel-

lige vindretninger, ikke mindst (nordvesten- 

vind). 

* Hvis der skal være en heliport, vil vi 

anbefale, at den bliver rykket ca. 1 km nord 

på, lige syd for Kirkebydiget: Det giver min-

dre overflyvning af beboede områder, og lig-

ger bedre i forhold til Grammarksvej som 

tilkørselsvej. 

Bedre kollektiv trafik: Som vi skrev om i 

forrige nr. af Set og Sket, så vil Tønder 

Kommune godt bruge nogle penge på at for-

bedre den kollektive trafik mellem Rømø og 

Skærbæk (og modsat vej). Foreløbigt i 2017 

og 2018. Og vi efterlyste ønsker til forbed-

ringer. Vi fik 2 svar, der begge drejede sig 

om, at der i den seneste køreplan var fjernet 

en afgang fra Rømø sidst på formiddagen, 

så hvis man ville til Skærbæk med bus, kør-

te bussen fra Havneby kl. 9.22, og ville først 

være tilbage igen kl. 14.46 - altså næsten 5 

1/2 time! Dette forelagde jeg for den med-

arbejder på Tønder Rådhus, der har med 

buskøreplaner at gøre, og han var MEGET 

forstående. Vi blev enige om, at en afgang 

fra Rømø kl. ca. 11.15 ville være godt. Lige-

som jeg syntes han også, at det var rime-

ligt, at afgangen var der alle hverdage - ikke 

kun skoledage. I sidste ende er det politiker-

ne, der afgør det, men han ville i hvert fald 

indstille til dem, at der kom den afgang. Så 

må vi se - jeg tror på det. Det bliver dog i 

givet fald ikke før end ifm. sommerkørepla-

nen. 

Driftsaftale: Per 1. oktober 2012 indgik Rø-

møforeningen og Tønder Kommune driftsaf-

tale omkring brug af lokalerne på Rømø (gl.) 

Skole. Aftalen gjaldt i fire år, og udløb såle-

des i oktober i år. Men Tønder Kommune har 

tilbudt at forlænge aftalen indtil foreløbig 1. 

januar 2021. Og det har vi selvfølgelig sagt 

ja tak til!  

 

         Fortsættes på næste side …. 
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Kontakt os……..      Rømø Foreningen   v/kim.wittrup@skolekom.dk 

Fortsat fra forrige side …. 

Infoskærme: Landdistriktsudvalget har til-

budt alle lokalsamfund 2 info-skærme, hvor 

arrangementerne i lokalsamfundet kan vi-

ses. 

Vi har endnu ikke besluttet, om det skal 

være Infoland eller facebooksiden Rø-

mø6792.dk, der skal vises, men vi har 

tænkt, at de 2 skærme kommer til at hæn-

ge på henholdsvis Rømø (gl.) Skole og hos 

Rømø Autoservice, og de kommer nok op 

om nogle få uger. 

Til sidst vil jeg på Rømøforeningens besty-

relsens vegne ønske alle en rigtig glædelig 

jul og et godt nytår. 

Hilsen 

Kim Wittrup                                                                                                              

f. Rømøforeningen 

 

 

Ny Beach volleyball bane 

Rømø U.I.F. har fået anlagt en Beach 

volleyball bane bag skolen.   

I de seneste  16 år er der ellers blevet spillet på ba-

nen på sportspladsen i Kongsmark, men da det des-

værre også - stort set - er de aktiviteter, der foregår 

her, er det desværre for dyrt for Rømø U.I.F. at dri-

ve klubhuset, og vi ønsker at afhænde det, og samle 

aktiviteterne omkring skolen. 

Banen kostede godt 30.000 kr. at anlægge, men 

takket være 15.000 kr. fra Juvrefonden og 10.000 

kr. fra DGI var pengene næsten i hus.  

I forbindelse med anlæggelsen af banen kørte vogn-

manden af uforklarlige grunde op i skolegården med 

en stor sættevogn med grus, hvorved en del asfalt i 

skolegården blev ødelagt. Det har kommunen glæ-

deligvis påtaget sig at udbedre. Tak til kommunen 

for dette!                                                   

Vi vil også gerne sige tak til Svend Christensen for 

flytning af græstørv, til nytteindsatsfolkene ved Tøn-

der kommune for at lægge tiloversblevne græstørv 

på tagene af skolens shelters og lægge stolper rundt 

i kanten af banen samt til landsbypedel Dres for 

fastgørelse af stolperne  

Vi glæder os rigtig meget til at tage den nye 

bane i brug til 1. maj 2017. 

/Kim Wittrup, Rømø U.I.F.  

    Se foto i næste spalte …. 

 

Generalforsamling  

i Rømøforeningen 
 

Onsdag den 8. februar 2017  

kl. 19.00 i Æ Fristej -  

Rømø Skole 

 

Dagsorden ifølge Vedtægterne 

Bestyrelsen byder på kaffe og 

brød. Kom og hør om det for-

gangne år - og vær med til at 

sætte dit præg på det næste! 
 

Efter generalforsamlingen vil  

den kendte fotograf Carl C. Chri-

stiansen fra Tønder, vise  

én af sine flotte naturfilm fra  

marsken og Vadehavet. 
 

Kopi af Carl Christiansens film 

sælges på generalforsamlingen 

Filmene koster mellem  

150 -200 kr. pr. stk. 
 

 

Alle er velkomne! 
 

Med venlig hilsen                                                                                               

Rømøforeningen 

Den nye Beach volleyball bane ved  

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

En drøm bliver til virke-

lighed … 

I 1991 kom Gabi og Ralf første gang til 

Rømø som feriegæster. Det blev kærlig-

hed ved første blik. 

Siden da er det blevet til flere hundrede 

ophold, som nu pr. 1. juni 2016 er blevet 

afløst af en fast bopæl på den nordlige 

del af Rømø. 

Gabi og Ralf solgte deres fodterapeut kli-

nik ved Hamburg, opløste deres hjem og 

startede forfra på Rømø, i en moden al-

der af 53 og 56 år. 

De praktiserer stadig som fod og hånd-

pleje terapeuter, nu i deres lille nyindret-

tede klinik, som en del af deres private 

hjem, Alle er velkomne til at kikke ind og 

se klinikken og eventuelt bestille tid. 

Klinikken er beliggende på Juvrevej 82, 

6792 Rømø. Tlf. +45 26 57 66 68. 

Her kan parret tilbyde: 

 Manicure/Pedicure 

 Fodmassage 

 Udstede gavekort 

til ovennævnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/C. Rotheisen 

 

I Rømøforeningen vil vi fortsat 

 gerne byde tilflyttere velkom-

men med to flasker Rømøvin. 
 

Så kender du til nye tilflyttere, 

så giv venligst én fra  

bestyrelsen et praj! 

Søg  økonomisk støtte 
hos Juvrefonden 

 
 

Juvrefonden søger egnede projekter 

indenfor kulturelle og sociale formål 

på Rømø, som mangler økonomisk 

støtte.  

Vi håber også at modtage flere an-

søgninger til projekter vedr. børn og 

unge på Rømø. 

Ansøgninger kan indsendes løbende.  

Næste udlodning vil finde sted se-

nest i løbet af februar 2017. 

Oplysninger om hvad der støttes, 

hvordan du søger og hvad ansøgnin-

gen skal indeholde kan du se på vor 

hjemmeside: 

juvrefonden.dk 

 
/Vagn Henriksen 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere!   

Kunst- og Kulturforeningen  
afholdt Marens Awten  
den 24. september. 
 
Om eftermiddagen var der mulighed 

for en smags- og oplevelsestur, end-

videre en cykeltur til Nordsøbad La-

kolk. 

På skolen var der udstillinger og 

salgsboder. Kirkens Fyraftenskor 

sang fra Rømø Sangbogen, og arran-

gementet blev rundet af med fælles-

spisning og underholdning. 

Tak til alle, der bidrog til afvikling af 

dagen. 

I forbindelse med turen rundt i Hav-

neby vil vi gerne takke Havneby Kro, 

Holms, Atzen Honning, Tønnisgård, 

Rømø Bager og Galleri Kig Ind, der 

beredvilligt havde sat tid af og desu-

den beværtet gæsterne med lække-

rier. 

Marens Awten gentages ikke i den 

form, men der vil den 9. og 10. juni 

2017 være kulturdage med temaet:  

Vadehavet for alle sanser 

/Rigmor Petersen 

Filmaften I Rømø 
Præstegård 
 
Tirsdag den 17. januar kl. 19.00  

vises filmen ”En chance til”,  

der handler om to politibetjente, An-
dreas og Simon, der har vidt forskel-
lige tilværelser. 

Andreas nyder livet med sin smukke 
hustru og nyfødte barn, hvorimod Si-
mon dulmer sin smerte fra et forlist 
ægteskab ved at tage på stripklub og 
drikke sig fuld. 

I hovedrollerne ser vi Nikolaj Coster-
Waldau, Ulrich Thomsen og Nikolaj 
Lie Kaas. 

Filmen er instrueret af Susanne Bier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Kirsten Rasmussen 

 

 RØMØ U.I.F. 
 

Kom til Idrætsforeningens Bankospil  på Holms Røgeri 

Søndag den 4.12. kl. 19.00 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere!   

 

Det blev en fin weekend med mange besø-

gende, og vi er meget glade for at have fået 

mange nye oplysninger om emnet. 

Vi vil gerne takke alle dem, der med stor 

velvilje på forskellig vis har bidraget med 

oplysninger, billeder m.v.. 

Vi er dog stadig interesseret i endnu flere 

oplysninger og billeder om håndværkere i 

perioden. Der har bl.a. i Havneby været fle-

re damefrisører, som vi ikke ved ret meget 

om, bl.a. Birthe Bundgård og en Wettergren, 

som vistnok havde salon på Færgegården. 

Desuden var der i en del år en sadelmager 

Peter Ohrt på Håndværkervej. Har nogen 

kendt ham eller f.eks. fået polstret et møbel 

hos ham? 

Henvendelse kan ske til Magnus Buch 
(tlf. 5223 4044,  
e-mail: rlf-a@outlook.dk)  
eller Lilly Hansen (tlf. 7475 5493).  

Udstillingen bliver hængende indtil 

videre, og alle er velkomne til at se 

den, enten tirsdag eftermiddage eller 

efter aftale med Magnus Buch eller 

Lilly Hansen. 

Et lille udsnit fra Lokalarkivets udstil-
ling:   /Lisbeth og Vagn Henriksen 

 

Om lokalarkivets udstilling 

”Håndværkere på Rømø 1948-2000” 

Hans og Marianne Tarp (f. Nicolaisen), Erik 

Hansen, Astrid Mensel, Gerda Hansen og 

Steen Jensen 

Thadesvej 5. Niels Manø tv. Fre-

derik Petersen th. 1962 

  

Frederik Petersen var som  

ung murer i Tønder. 
 

 Han fik næringsbrev som murermester i Rømø 

Sogn den 6.2.1960. Herefter overtog han sin svo-

gers (Johan Jensen) murermester-virksomhed fra 

adressen Havneby 96. 

Mona Bork Kristensen, 

født Hansen, frisør 1960   

Mona er udlært frisør i 1979. 

Hun startede som selvstæn-

dig umiddelbart efter med 

salon i forældrenes (Lise Tin) 

ejendom Håndværkervej 28. 

Efter Mona i 1982 havde 

købt Håndværkervej 1, 

indrettede hun frisørsalon 

i lokalet, hvor der tidligere 

havde været vaskeri. 

I 1988 flyttede Mona til et 

nybygget hus på Gl. Sko-

levej 8B, hvor hun stadig 

har sin frisørsalon. 

Her bliver Steven Jensen, 

Gl. Færgevej 4, klippet i 

1983. 
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Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   crot46@gmail.com 

 

 

 
 

 

Finder sted den 11. marts kl. 18.30 i gymnastiksalen  

med fællesspisning, underholdning og musik for fast-  

boende samt alle andre, der har tilknytning til øen 
 

Indbydelse/program bliver husstandsomdelt 2 til 3 uger før,  

men sæt allerede nu kryds i kalenderen 
 

Rømø Revy? 
Er det ikke snart tid til Rømø Revy igen?  

Hvis det skal være, kræver det selvsagt  

noget ”STOF”! Stort som småt kan afleve- 

res til ”revyfolkene” Bettina, Bodil,  

Ole eller Peter 

 

 

50 års fødselsdag 

Den 1. oktober 1967 blev (1. 

første etape) af Rømø Skole 

indviet, og der kan således 

holdes 50 års fødselsdag den 

1. oktober 2017.  

Hvis der er nogen, der vil væ-

re med til at stable et fødsels-

dagsarrangement på benene, 

så kontakt én fra bestyrelsen.  
 

Hvis der ikke er nogle,  

der melder sig, bliver der  

ikke noget 

arrangement 
 

  

 Redaktør til  

Set & Sket  

på Rømø søges! 
  

 

Fra februar 2017 står  

Rømøforeningen uden  

redaktør til vores  

lokale blad  
 

 

Henvendelse til: 

  Kim.Wittrup@skolekom.dk    
  

Med venlig hilsen 

Kim Wittrup 

Formand 

 

Bettina Brandt i en fantastisk  

sketch fra Rømø Revyen 2013 
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Rømø Husholdningsforening 
 
I sommer har vi været heldige med vejret 
på vores cykelture om torsdagen, og der er 
kommet nye til, så vi har været op til 14 
deltagere. I august blev der arrangeret en 
cykeltur på Sild. Og trods lidt blæsevejr blev 
det en hyggelig tur afsluttet med en gang 
mad i List. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaffepause på cykelturen på Sild den 22. august. 
 

I september besøgte vi Vester Vedsted Vin-
gård, og der var god tilslutning til turen. Ef-
ter rundvisning på vinmarken fik vi en grun-
dig information om, hvordan man laver vin. 
Efter kaffen var der vinsmagning. Derefter 
lejlighed til at købe vin og gaveartikler m.m. 
 

Igen i år blev det en hyggelig aften i Tors-
dagsklubben med ”Egon og Vennerne”. Tak 
for god musik og sang samt godt humør. 
 

Den 11. oktober var der ”Bowl og Spis” på 
Enjoy Resorts, hvor Lars løb med gaven for 
højeste point. Tillykke Lars! Enjoy Resorts 
skal have ros for en dejlig middag, som be-
stod af Kalvesteg stegt som vildt. 
 

Den 27. oktober havde Torsdagsklubben be-
søg af Elisabeth, som havde forberedt sig 
grundigt for sammen med deltagerne at lave 
spændende filippinsk mad. Tak til Elisabeth 
og til Ehm, som havde oversat opskrifterne. 
 

Der var mødt 70 personer op til BANKO på 
Holms røgeri. Vi siger tak til alle dem, der 
har støttet arrangementet med gevinster. 
 

Turen til ECCO på Toosbuys Torv i Bredebro 
var spændende. I udstillingslokalet er der  
en digital gennemgang af Ecco’s historie fra 
starten i 1963 og op til i dag. Turen blev af-
sluttet med kaffe og kage. 
 

Torsdag den 24. november holder Torsdags-
klubben fælles juleafslutning med gløgg og 
æbleskiver om eftermiddagen. 
 

Kl. 19 bliver der igen serveret gløgg og æble 
skiver. Her er der mulighed for at lave jule-
dekorationer. Husk tilmelding/se den omdel-
te folder. 

 
Torsdagsklubben holder juleferie fra den 24. 
november 2016 til den 5. januar 2017. 
 
Se planlagte arrangementer i 2017 i den 
omdelte folder og i kalenderen midt i bladet. 

 
www.romohusholdningsforening.dk 

 
roemoe.infoland.dk 

 
rømø6792.dk (Facebook) 

 
Vi ønsker alle en Glædelig Jul  

samt et Godt Nytår 
 

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

 
 

 

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

 

 

Rømø Husholdningsforening 
Strikkeklub 

 

Vi har lavet en aftale med Sklerose  
foreningens lokalafdeling  Esbjerg/Fanø  
om at strikke og hækle forskellige ting.  

Det afleveres i Esbjerg, hvor det  
sælges på marked. 

  

Pengene går til bl.a. forskning af Sklerose. 
Der strikkes i Torsdagsklubben alle torsdage 

kl. 14 og kl. 19, hvor der står ” 
Almindelig hygge” i det omdelte program. 

  

Bare et tilbud og en god gerning. 

Man skal strikke med grøn tråd, da det er  
foreningens farve.  

 

Er der nogen, der har garn liggende, som  
de ikke bruger, modtager vi det gerne. 
Man må selvfølgelig gerne strikke til  

eget forbrug. 
  

Er der spørgsmål, så ring til  

Sonja tlf. 41 40 55 84 
  

Se lokalafdeling Esbjerg/Fanø hjemmeside: 
Sklerose foreningen.dk/lokalafdeling  

Esbjerg-og-Fanø 
 

 v/Aase Duhn  



10 

       Aktivitetskalender for december 2016,  
januar og februar måned 2017  

December Måned:   

December måned ud    Rømø Lokalhistoriske Forening. Udstillingen 

Fra kl. 10 - 16.00   ”Håndværksfirmaer på Rømø 1948-2000”, Veste-

      vej 9. Udstillingen bliver hængende indtil videre. Yder-

      ligere info på side 7. 
 

 

Fra den 24.11. ....   Rømø Husholdningsforenings Torsdagsklub holder 

      juleferie fra den 24. november 2016 til den 5. januar 

      2017. 

 

Søndag den 4.12. kl. 19.00 Rømø U.I.F. Kom til Idrætsforeningens Bankospil 

      på Holms Røgeri. Yderligere info på side 6. 

 

Torsdag den 8.12. kl. 14.30-16. Rømø Husholdningsforening og Rømø Menig- 

      hedsråd afholder Adventseftermiddag i Præste- 

      gården. Yderligere info side 17. 

 

Januar Måned 2017:   

Den 5.1.2017 kl. 14 og kl. 19 Rømø Husholdningsforening. Torsdagsklubben  
      har startet strikkeklub hver torsdag,  hvor vi strik-
      ker og hækler med grønt garn til fordel for Sklerose  
      foreningen. Yderligere info på side 9. 
 
Tirsdag den 17.1. kl. 19.00 Filmaften i Rømø Præstegård. Filmen ”En chance 
      til”. I hovedrollerne ser vi Nikolaj Coster-Waldau, Ulrik 
      Thomsen og Nikolaj Lie Kaas. Filmen er instrueret af  
      Susanne Bier. Yderligere info på side 6. 
     

Mandag den 30.1. kl. 19.30 Rømø U.I.F. afholder Generalforsamling i klubhu-    

      set, Havnebyvej 114. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Februar Måned: 

   
Februar 2017 og 3 mdr. frem Juvrefonden. SØG økonomisk støtte hos Juvre-  

      fonden. Juvrefonden søger egnede projekter indenfor 

      kulturelle og sociale formål på Rømø, som mangler  

      økonomisk støtte. Vi håber også at modtage flere an-

      søgninger til projekter vedr. børn og unge på Rømø.  

      Ansøgninger kan indsendes løbende. Yderligere info på 

      side 5 og på www.juvrefonden.dk  
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 Aktivitetskalender for februar og  
Marts måned 2017  

 
 

Februar Måned:   
 

Mandag den 6.2. kl. 18.00  Rømø Husholdningsforening. ”Bowling og spise” 

      Vi mødes kl. 18 på Enjoy og bowler en time fra kl.  

      18.15, 1 time. Derefter middag: Husarsteg med cho- 

      ronsauce, stegte svampe og persillekartofler. Pris 160 

      kr. for medlemmer inklusive bowling og sko. Bindende 

      tilmelding senest den 30. januar til Sonja 41 40 55 84 

      eller Jane 61 36 61 41. 

     
Onsdag den 8.2. kl.19.00  Rømøforeningen. Generalforsamling i Rømøfor- 

      eningen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen 

      byder på kaffe og kage. Yderligere info på side 4. 

 

Tirsdag den 21.2. kl. 19.00 Pers Awter - ved dæmningen. Kom og deltag i den 

      gamle tradition med at vinke farvel ved bålet. Yderligere 

      info på side 12. 

 

Torsdag den 23.2. kl. 19.00 Rømø Husholdningsforening afholder Generalfor-

      samling i Æ Fristej. Yderligere info senere på året. 

 

Marts Måned:   
 

Onsdag den 8.3. kl. 19.00  Rømø Husholdningsforening. Modeopvisning i ”By 

      Vicky” på Lakolk. Yderligere info i RHF’s program. 

 

Lørdag den 11.3. kl. 18.30  Rømøs foreninger (der holder til på skolen m.fl.) 

      afholder i fællesskab Rømø Awten 2017.  Aftenen 

      holdes i gymnastiksalen på Rømø (Gl.) skole. Indby- 

      delse/program bliver husstandsomdelt 2 - 3 uger før, 

      men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Yderligere info 

      på side 8.  

 

Torsdag den 23.3. kl. 19.00 Rømø Husholdningsforening - Torsdagsklubben. 

      Førstehjælp og hjertestarter ved Herle Nielsen. Tilmel-

      ding senest 16. marts. 

 

Torsdag den 30.3. kl. 19.00 Rømø Husholdningsforening - Torsdagsklubben.  

      Fælles afslutning for vinteren. Yderligere info i RHF’s 

      program.   
 

 
En opdateret aktivitetsplan - også længere ud i  

fremtiden - kan ses på:  www.roemoe.infoland. dk 
 

Se desuden Facebook siden ”Rømø6792.dk”     

http://www.roemoe.infoland.dk
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Rømøforeningen - For Rømmeser og andet godtfolk 

Rosa Schmidt fik Kulturpris 

Årets modtager af Kulturelt Forums 
Pris blev Rosa Schmidt fra Rømø.  

Det er tredje gang, prisen bliver uddelt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lørdag den 8. oktober var en festaften i 
Tønder Kulturhus. Her kunne Rosa Schmidt 
fra Rømø modtage Kulturelt Forums Pris. 

Det er en helt enig prisuddelingsgruppe, der 
har valgt Rosa som prismodtager, siger 
Jens Andresen, der er formand for Kulturelt 
Forum. 

Rosa har i mange år været initiativtager til 
foreningen Venner af Rømøs Natur, og via 
den har hun gjort en betydelig indsats for 
at bevare de kulturelle værdier på Rømø 
gennem blandt andet præmieringer af huse 
bygget i Rømø-stil, tilføjer han. 

Det er tredje gang, Kulturelt Forums Pris 
bliver uddelt. Med prisen følger en penge-
præmie på 1000 kroner, et diplom i form af 
et kunstværk samt en kulturel aktivitet til 
en værdi af 9000 kroner. 

Det er modtageren selv, der bestemmer ak-
tiviteten, forklarer Jens Andresen. 

I 2014 vandt Carsten Panduro prisen. Han 
brugte midlerne til en kulturel aktivitet til 
en folkemusik-koncert for 4. og 5. klasser 
på Tønder Grundskole. Modtager af prisen i 
2015 var Carl C. Christiansen. I maj stod 
han bag et arrangement med Søren Ryge i 
Slotfeltladen. 

Det er tænkt sådan, at aktiviteten skal rette 
opmærksomheden mod de værdier, pris-
modtageren prioriterer højt, og det synes 
jeg, begge aktiviteter er lykkedes rigtig 
godt med, mener Jens Andresen. 

Rømø er mit hjertebarn. Jeg har altid gjort 
arbejdet af lyst, og jeg har bestemt ikke 
regnet med, at jeg skulle have en pris for 
det. Jeg er meget glad. Jeg vil give de 
9000 kroner til Venner af Rømøs Natur, si-
ger Rosa Schmidt.                    

JULETRÆSBELYSNING PÅ RØMØ 
 

Kære Rømmeser!  
 

Rømø Håndværker- og Handelsforening har 

i mange år stået for håndtering af juletræer 

på øen. Men da det er en passiv forening 

og der ikke er blevet indbetalt kontingent 

siden 2008, er kassebeholdningen brugt.  
 

Vi samler derfor penge ind som skal bruges 

til juletræer på Rømø i  år.  
 

Til dækning af omkostninger og opsætning 

af juletræer 2016 er vi glade for et bidrag, 

som bedes indbetalt på Rømø Håndværker- 

og Handelsstandsforeningens konto i  
 

Andelskasse:  

Reg. nr. 5989 konto 4002183. 
 

På forhånd tak for jeres støtte!  

  
Med venlig hilsen  

Rømø Håndværker og  

Handelsstandsforening  

Marianne Tilgaard Nissen 

Formand 

   

Pers AwtenPers AwtenPers Awten   
   

Tirsdag den 21. februar 2017Tirsdag den 21. februar 2017Tirsdag den 21. februar 2017   

   

kl. 19.00 ved dæmningenkl. 19.00 ved dæmningenkl. 19.00 ved dæmningen   

 
Kom og deltag i den gamle  

tradition med at vinke  

farvel ved bålet 

 

Øl, vand og pølser kan købes 

 

Hilsen 

De arrangerende foreninger 
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R ømø Motorfestival 2016  

Luften over Lakolk strand var det 
meste af lørdag den 9. septem-

ber fuld af lugten af benzin og god 
stemning - masser af god stemning! 
 
Den første Rømø Motor Festival blev afviklet 

i et perfekt sensommervejr, og det tiltrak 

mange tilskuere. 

Arrangørerne havde håbet på, at tilskuerne 

ville komme i hundredevis. De kom i tusind-

vis for at se de gamle biler og motorcykler 

køre ræs på stranden, og nyde synet af de 

mange gamle biler, fra før 1957, der havde 

fundet vej til udstillingsområdet. 

Rømø Motor Festival var den første i forhå-

bentlig en lang række tilsvarende arrange-

menter. At interessen var stor, blev tydeligt 

vist lørdag eftermiddag på Lakolk strand på 

Rømø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste års Rømø Motor Festival er nu 

fastsat. Det bliver lørdag den 9. sep-

tember - den anden lørdag i september 

som det også var i år. Vi vil prøve og se, 

om vi fremover kan afholde festivallen i 2. 

uge i september. I august er der for mange 

folk på stranden, og den 1. weekend i sep-

tember er der altid dragefestival, siger Finn 

Andresen.   

 

Når der her i november afholdes 

en stor prisoverrækkelse i Lon-

don, er Rømø Motor Festival 

blandt finalisterne i kategorien 

"Motoring Event of the Year". 

Således er begivenheden nomineret til en 

pris ved prisoverrækkelsen "The Internati-

onal Historic Motoring Awards 2016" - 

den er blandt finalisterne i kategorien 

"Motoring Event of the Year". 

- Det er en helt fantastisk ting, som vi slet 

ikke havde regnet med, fortæller Finn An-

dresen, der er en af arrangørerne af Rømø 

Motor Festival. - Jeg er både stolt og me-

get overrasket, må jeg sige. 

Selve prisoverrækkelsen finder sted den 17. 

november i The Guildhall i London, og billet-

ter til begivenheden sælges for godt 1700 

kr. stykket. Rømø Motor Festival samt to 

engelske, en italiensk, en fransk og en ame-

rikansk event kæmper om titlen som årets 

motor-begivenhed. 

Finn Andresen mener umiddelbart ikke, at 

folkene fra Rømø Motor Festival deltager 

ved prisoverrækkelsen i London. 

Hvis Rømø Motor Festival vinder, ved 

jeg ikke, hvad der sker, så eksploderer 

det simpelthen tilskuermæssigt på La-

kolk strand, siger arrangøren.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/C. Rotheisen 

 

Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   crot46@gmail.com 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere!   

BEFOLKNINGSUDVIKLING PÅ RØMØ  

Kilde: Danmarks Statistik:   Indbyggerantal pr. sogn  1. januar årligt 

M = Mand      K= Kvinde 

I perioden 2007 til 2016 er indbyggerantallet faldet med 13,2 % svarende til 88 personer. 
I perioden 2007 – 2009 er der en stigning på 5,8% eller 39 personer. 

De mest markante fald findes i aldersgrupperne 10-19, 40-49 og 50-59 med det 
største fald på hele 53,2 %. 

Den eneste gruppe hvor der er vækst er gruppen 60+ der stiger fra 222 personer 
til 269 personer + 21,1 %. 

Det ligner en ø for pensionister? Hvad kan årsagerne være til denne udvikling? 

Der er udarbejdet et notat om Rømø 2009: Vækst via oplevelser: En analyse af 
Danmark i oplevelsesøkonomien. Erhvervs- og byggestyrelsen. Kontur 2009, Tøn-
der. Region Syddanmark. 

I anbefalingen i notatet skrives: 

”For at sikre arbejdskraft til Rømø (turisme, havn og service) bør tilgængelighed til 
skole, uddannelse og fritidstilbud til gruppen af skolesøgende børn og unge gives 
en speciel opmærksomhed. Skolen antages at være en væsentlig og bestemmende 
faktor for tilflytning af fastboende familier til Rømø.” 

Selv om vi ikke har en skole på Rømø, og det helt klart er et minus, behøver det 
dog ikke at betyde, at vi er fuldstændig fortabte:  
Der findes små lokalsamfund uden skoler, hvor man ved godt sammenhold og 
fælles indsats, med at gøre sit lokalsamfund til et bedre sted at bo, har formået 
at opnå øget befolkningstilvækst. 
 

/Jan Gravesen 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alder 
M/K     
i alt 

M/K     
i alt 

M/K       
i alt  

M/K     
i alt 

M/K       
i alt  

M/K       
i alt 

M/K       
i alt 

M/K       
i alt 

M/K       
i alt 

M/K       
i alt 

0-9 42 45 60 55 56 55 50 50 47 46 

10-19 67 56 59 54 53 56 46 43 38 36 

20-29 51 49 50 39 32 33 32 36 41 40 

30-39 47 61 59 55 53 47 43 40 39 41 

40-49 109 102 94 83 73 69 73 72 59 51 

50-59 138 139 141 155 146 131 124 113 108 105 

60-69 122 134 145 136 135 148 143 136 142 147 

70-79 62 68 69 65 68 74 75 82 91 95 

80-       38 35 38 38 34 33 32 36 27 27 

 Totalt 676 689 715 680 650 646 618 608 592 588 
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Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   crot46@gmail.com 

Helikopterlanding på  

Rømø Havn 

Beboere på Rømø fik sig lidt af en overra-

skelse, da Redningsbåd og -helikopter fra 

Sild pludselig dukkede op på den nordlige 

havnemole på Rømø Havn. 

Det som mange ønskede, men myndighe-

derne afviste, lod sig alligevel gøre fredag 

den 4.11. Det viste sig, at det var investo-

rer, der skulle se Rømø havn og den tyske 

havmøllepark Butendiek. 

Tilsyneladende var det ikke noget problem 

at få en tilladelse til at benytte havnens fa-

ciliteter til at lette og lande med helikopte-

ren. Men tilladelsen gjaldt også kun denne 

ene flyvning.  

Flyvningen skulle være foregået fra en 

boldbane ved Rømø (Gl.) skole, men på 

grund af blandt andet blødt underlag, blev 

flyvningen flyttet til havnemolen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/C. Rotheisen 

Havnen og sejlklubben indgår 

ny lejekontrakt (pressemeddelelse) 
 

Aftale: Rømø Havn og Rømø Sejlklub har 

igennem længere tid arbejdet på at få en 

aftale på plads, der sikrer begge parters 

behov. 

Rømø: Rømø Havn har ønsket at sikre sig, 

at havnens erhvervsarealer er tilgængelige 

med relativ kort varsel for at kunne imøde-

gå eventuelle behov fra aktiviteterne i Off-

shore forretninger. 

De tidligere aftaler med Rømø Sejlklub ud-

løber i indeværende år, hvorfor det har væ-

ret vigtigt for Sejlklubben at kunne få en ny 

aftale på plads, der sikrer deres tilstedevæ-

relse i havnens område, herunder adgang 

til nødvendige vandarealer samt klubloka-

ler. 

Sejlklubbens formand Niels Jonny Vejrup 

udtaler, at han er glad for, at det nu lykke-

des at få en ny 5-årig aftale på plads, der 

tilgodeser begge parters behov, og som 

sikrer, at Sejlklubben stadig vil være i Rø-

mø Havn, indtil der måtte være et behov 

for at afgive de lejede faciliteter til er-

hvervsmæssige formål. 

Fleksibilitet: Rømø Havn arbejder på at 

anvende og udvikle havnens infrastruktur i 

takt med, at kunder og virksomheder etab-

lerer sig på Rømø med henblik på service 

og vedligehold af de voksende antal vind-

mølleparker i Nordsøen. 

- Med den nye aftale har vi fået en ad-

gangsmulighed til de udlejede faciliteter, 

der sikrer, at vi kan reagere over for kun-

dernes behov inden for en acceptabel tids-

ramme, tilføjer havnechef Thorkil Hansen. 

  

 

 

 

 

 

 
/Thorkil Hansen 

Udsigt fra Rømø Sejlklub Terrasse 
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   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere!   

 

EGNSSPILLENE  

HØJT TIL HIMLEN  
 

Så blev det Rømøs tur.  
 

Egnsspillene Højt Til Himlen (EHTH) har si-

den 1999 opført egnsspil forskellige steder 

i Tønder Kommune. Egnsspillene tager ud-

gangspunkt i vor egns historie og kultur, 

for at udbrede vores kulturelle selvforståel-

se i Tønder Kommune.  

EHTH har det unikke koncept, at man op-

fører egnsspillet lige der - eller så tæt på 

som mulig hvor historien er foregået. Nu 

er turen så kommet til Rømø, og bestyrel-

sen glæder sig meget til endelig at stå bag 

en opsætning på øen.  

Stykket er skrevet af dramatikkeren Jacob 

Clausen fra Haderslev, han har skrevet de 

fleste manuskripter til EHTH. Der er ansat 

en professionel instruktør og resten er 

bygget op på frivillige.  

Der er planlagt et møde på Rømø søndag 

den 5. februar 2017 kl. 14,00. Stedet er 

ikke fundet endnu, men vi håber, det bli-

ver et sted på Rømø. Her kan alle komme 

og høre om hvorledes vi påtænker at sæt-

te produktionen af spillet op, og vi håber 

rigtig meget, at der kommer mange fra 

Rømø, for at tilmelde sig som medvirken-

de. Man behøver ikke stå på scenen, man 

kan også melde sig som medhjælper bag 

scenen. Det er hvert år rigtig spændende, 

at være med i tilblivelsen og udviklingen af 

et egnsspil.  

Spillet skal opføres i klitterne bag Hotel La-

kolk, og det opføres fra den 7. juni til den 

11. juni 2017. Denne gang omhandler det 

tiden under 2. verdenskrig, hvor vi prøver 

at skildre hverdagen på Rømø, hvor øboer-

ne og besættelsesmagten skulle bo side 

om side. Historien følger 2 unge mænd en 

tysk soldat og en jævnaldrende Røm-

meser. Vi ser dem begynde at forstå hin-

andens situation, og dermed danner de 

bindeled mellem de 2 grupper.         Fortsættes i 

næste spalte.... 

 

I Rømøforeningen vil vi fortsat 

 gerne byde tilflyttere velkommen  

med to flasker Rømøvin. 
 

Så kender du til nye tilflyttere, så  

giv venligst én fra  

bestyrelsen et praj! 

Den unge øbo bor hos sine forældre, og 

manden, som er fisker, deltager også i op-

bygningen af de mange bunkers, mens 

hans kone sympatiserer med modstands-

bevægelsen.  

Man kan se mere om de tidligere spil og 

det kommende spil på vores hjemmeside  

www.hoejttilhimlen.dk og man kan også 

”like” os på vores Facebook side. 

Jeg håber i har lyst til at være med til at 

fortælle et lille stykke historie fra jeres ø 

til de ca. 2000 publikummer vi forventer 

vil se stykket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Henrik Dahlmann 

Foto fra Schackenborg Slot Møgeltønder hvor spillet 

udspillede sig i 2015 

Prins Joakim og prinsesse Marie overværede også 

stykket på Schackenborg Slot 



17 

 

   Kontakt os…   -   Sammen kan vi mere!   

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 

 

 

 

Rømøforeningens bestyrelse: 

 

Adventseftermiddag i præstegården 

torsdag den 8. december 

           i præstegårdens konfirmationslokale 

14.30 - 16.00      

Vi samles om kaffe og kage, underholdning og sang 

Alle er velkomne. 

Tilmelding til Sonja Hansen tlf. 41 40 55 84 

              Venlig hilsen 
          Rømø Husholdningsforening 
              og Rømø Menighedsråd 

Sonja Hansen og Gertrud Yde Iversen 
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Rømøforeningen 

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 Andelskassen konto 5989 
1005114 via netbank eller kontant til kassereren. 

Giosue Patti 

v/Ristorante Europa 

Vestergade 2, Havneby 

6792 Rømø 

Martin Lund 

Umanakvej 12,  

Kongsmark 

6792 Rømø 

 

 

   

Fri Sponsor Plads 

 

Ny Form 74 75 54 82 

Rømø Købmanden 74 75 51 13 Andelskassen  87 99 52 10 

Plads til ny Sponsor 

Foto/Logo og Telefonnummer 
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Kontakt os…    -   Redaktør Conny Rotheisen -   crot46@gmail.com 

Rømø Ungdoms- og Idræts- 

forening  - Rømø U.I.F. 

v/Kent Petersen  

74 75 55 08 

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  

Røde Kors Butikken    24 47 78 28  

 

 

 

   

Fri Sponsor Plads 

 

 

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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Havneby Kro   74 75 75 35 

    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 

Rømø Slagteren    29 90 75 16 

Rømø Auto Service 74 75 53 28  


