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Kommende Arrangementer:

Bankospil 27. dec. Kl. 19.00 og lørdag den 6. jan. 2018 kl.
14.00
Loppemarked den 18.-19. august 2018
Bemærk at lageret er flyttet til Huldremosevej 28, Ramten
(i Thyge Johnsens lade)
KVIK/Ramtens klubblad 3/2017
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Værksted:
Skolebakken 1
Privat: Kratbakken 32, 8586 Ørum
Tlf. 86 38 14 96 . Bil tlf. 30 87 09 96
frankbirch@mail.tele.dk

JEG TILBYDER MIG MED ALT INDEN FOR
Tømrer– og snedkerarbejde
● Ombygninger
● Nybygninger
● Udestuer
● Alle former for reparationer både for
Private, virksomheder, landbrug m.v.
Ring og få en snak om dit behov,
Jeg giver gerne et uforpligtende tilbud.
●

Nyt fra Petanqueklubben.
Nu er det jo blevet efterår, og vi kan mærke, at der bliver tidligere mørkt.
Derfor har vi ændret træningstidspunktet onsdag fra kl. 19 til kl. 15.
Så har vi haft vort årlige klubmesterskab den 9.9. Vi var desværre ikke
heldige med vejret. Det regnede, ligesom det har gjort det meste af sommeren.
Dagen forløb helt efter traditionen:
Vi mødtes kl. 15 til kaffe og kage. Randi havde bagt en lækker brombærtærte! UHM!!
Derefter spillede vi tre kampe med skiftende makkere for at finde frem til
årets mester.
Det blev:

1. Erik Eriksen
2. Vibeke Hougård
3
4

Tove Schmidt
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Tillykke til alle tre!
Efter præmieoverrækkelsen fik vi smørrebrød og is til dessert.
Efter spisning og snak drog vi hjem, så vi kunne blive tørre efter en regnfuld, men alligevel hyggelig dag
Vores gode formand, Annelise Hougård, har desværre meldt ud, at hun
holder som formand med udgangen af denne sæson.
Der skal lyde en stor tak til Annelise for hendes store indsats gennem 6
år, også tak for at du melder ud nu, så vi har tid til at tænke over, hvem
der kunne have lyst til at påtage sig opgaven fremover
Til sidst vil jeg minde om, at der som altid er juleafslutning den sidste
onsdag i november. Så hvis man ikke allerede har noteret det i sin kalender, vil det være en god ide at gøre det nu.
Selma Johnsen
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Serie 3 Damehold
Vi startede sæsonen med den årlige tur til Vejle, hvor holdet blev
ryster godt sammen. Dette er et super arrangement for holdene
og for holdånden.
Holdet var så heldig at rykke op i serie 3 i sidste sæson, og der er
vi kommet godt fra start med en sejr i første kamp. Dette håber vi
selvfølgelig vil fortsætte resten af sæsonen med en masse positive oplevelser.
Holdet har også fået nogle nye spillere, som er kommet godt ind
på holdet. Vi håber selvfølgelig, at der fortsat vil komme nye spillere til klubben.
Vi træner stadig om tirsdagen og forventer, at der kommer flere til
træning, nu hvor sæsonen er gået i gang. Damerne har en god
gejst og højt humør, og sammenholdet er helt i top.
Ronja Andersen
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Serie 3 herrer

Endelig er vi kommet godt i gang med denne sæson på herre holdet.
Vi er 13 spillere i år, så det ser rigtig godt ud.
Den første kamp var mod Mols, der kom vi hurtigt bagud med 4 mål.
De 4 mål kæmpede vi med resten af kampen, så vi tabte 15 – 19, men
alle kæmpede godt.
Den næste kamp var mod Nørre Djurs. Igen var vi fuldt hold, og alle glædede sig.
Som det plejer at være med Nørre Djurs, havde de fundet et hold, hvor
halvdelen var division eller jyllandserie spillere ” FLOT”. Vi kæmpede
rigtig godt, men tabte desværre 13 – 24.
Alle havde rigtigt godt humør hele kampen. Der blev kæmpet både på
mål og på banen, men det var et meget bedre hold end vores.
Heldigvis er vi et hold, der ikke taber modet, så vi glæder os bare til resten af sæsonen.
Jeg vil gerne takke alle spillerne for deres gode humør og en extra stor
tak til alle dem, der kommer til træning.
Hilsen Jan Skov
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Alt til kontoret og hjemmekontoret
Kontorartikler, emballage, maskiner og møbler.
Vi har også et stort udvalg i festartikler:

Duge - servietter - lys - bordkort - sange
sangskjulere - indbydelser - kransekagepynt m.m.
Besøg butikken & bliv inspireret af vores dækkede borde
Åbent: Mandag - fredag 8.00 - 17.00 & lørdag 9.00 - 12.00
Parkering lige uden for døren

Århusvej 146 . 8500 Grenaa . Tlf. 8632 1111
Mail@papirgaarden-grenaa.dk

Besøg vores webshop på www.papirgaarden-grenaa.dk

Ramten Borgerforenings program for det næste år

3. december 2017
Juletræsfest i klubhuset

Vi afholder juletræsfest med lidt julekagebagning og juleklip før
dans om juletræet og besøg af julemanden. Der serveres kaffe/te,
saftevand og æbleskiver.
Entré kr. 25,- pr. person.

25. februar 2018 kl. 15.00
Fastelavnsfest i klubhuset

Vi slår katten af tønden. Der vil være præmier til bedst udklædte
samt til kattekongen og kattedronningen.
Der serveres fastelavnsboller, kaffe/the og saft.
Entré kr. 25,- pr. person.

3. marts 2018 kl. 18:30
Fællesspisning

Vi laver rammerne til en hyggelig aften i klubhuset for dig, din fa-.
8
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milie og venner. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Morten laver mad igen efter humør og årstid.
Entre:
Voksen 125,- kr.
Børn til og med 13 år 50,- kr.

13. marts 2018
Generalforsamling i klubhuset

Denne afholdes sammen med Ramten Vandværk.
Der serveres kaffe og brød.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Når vi nærmer os de enkelte arrangementer, vil der komme nærmere detaljer. Der vil komme tilmelding til juletræsfest og til fastelavn. Vi forbeholder os ret at aflyse arrangementerne ved for få
tilmeldte.

Harpiksholder

Som et nyt tiltag til at holde hallen i Ørum ren for harpiks, har vi i
bestyrelsen besluttet at en harpiksholder under træning og kamp, ville være en god løsning.
Derfor har Jørgen Rasmussen fra
Serie 3 herreholdet været så venlig
at producere netop sådan 2 til hallen.
Derved har både hjemmehold og
udehold et stativ vil deres harpiks.
Vi håber meget, at håndboldspillere i
hallen vil benytte den, og i samlet
fællesskab forøge vores i forvejen
store fokus på et vellidt og indbydelsesrigt hal miljø.
Vi siger i bestyrelsen mange gange
tak til Jørgen Rasmussen for at have
taget initiativ til denne løsning.
Vi håber meget, at flere innovative og
individuelle tiltag vil blive taget i fremtiden. Dette er klart i Kvik/Ramtens
ånd.
Kenneth Melander Skov
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Kim 40 19 90 45 . Kjeld 40 56 60 31
Mail: kimenevoldsen@c.dk
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Hjertestarteren i Ramten er sponsoreret af: (nævnt i den rækkefølge som man

har tilmeldt sig som sponsor):
International Furniture A/S, Langholm Pels, Mastrup
Maskinstation, Anette & Michael Christiansen, Viggo
Mathiassen ApS, Marion & Aksel Kroer, Sonja
Krogh, Pia & Erik Klausen, Henny & Rasmus Kroer,
Else Marie & Thyge Johnsen, Rita Vahle, Marie
Schmidt, Grete Sørensen, Hutters Reklamebroderi
ApS, Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Lene &
Erik Friis, Laurits Hougaard, Vibeke Vahle & Gert
Sørensen, Lisa & Roberto Dunai, Ramten Tømrer& Snedkerforretning, Lajla Dueholm, Hanne Kruse,
Nova Vita ApS, Mads Henriksen, Bjarnes Olie,
Djurslands Bank i Grenaa, Lone & Kenneth Juul,
Helle Strøm, Birgitte Hemmingsen, Ejner Bomholt,
Bente Brandt Jørgensen, Daniela Claudia Pedersen, Grethe & Niels Aage Svensson, Lars Rasmussen, Lone Leth Espensen, Ketty Svensson, Erik
Eriksen, Grethe Andersen, Villy Henriksen, Søren
Bonde, Henrik Skjøtt, Ib Laursen, Vibeke Larsen,
Jytte Madsen, Christian Horstbøll, Hariet H. Pedersen, Jytte Andersen & Erling Bjerre, Doris Bjerre,
Kirsten Østergaard & Harald Berendtzen, Conni &
Ejgild Svendsen.
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Hjemmesideopdatering:
Kenneth Melander Skov
Kamillevej 14
8500 Grenaa
Tlf. 5120 4422
Mail: kennethmskov@yahoo.dk

Salg af reklameskilte
på Ramten Stadion
Kvik/Ramten sælger reklameskilte på
Ramten Stadion.
Pris pr. år kr. 1.000,- (+ fabrikation af
skilt det første år).
Henvendelse til:
Jan Skov

Tlf. 4014 3302

Der er plads til flere end de 4 vi har
indtil nu.
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Også studenterkørsel
i veteran-lastbil

lebankospil 2015
Vort årlige bankospil vil blive husket som sammenlagt to gode
bankospil, vi havde i år valgt at spille søndag eftermiddag mellem
jul og nytår og den første søndag i det nye år. Begge gange kl.
13.30 og da vejret var os venligt stemt, blev overskuddet på ca.
12.500 kr da der var skaffet rigtigt mange fine gevinster. Fra foreningens side skal lyde en stor tak til alle der deltog, specielt vore
sponsorer og bankoteamet (dem der kontaktede sponsorerne)
Jan, Marianne, Kenneth, Anita, Mille, Jytte, Claus, Käthe, Laila,
Daniel, Anne Marie, Maria & Leo, for uden deres medvirken kunne dette ikke lade sig gøre.
En stor tak vore sponsorer i:
Ørum:
Murer-mester Bent Klausen, Tømrerfirmaet Henrik
Hedeager, Tømrermester Frank Birch, MotorCentrum ApS, Dag’liBrugsen. I.F. Møbler
Stenvad:
-Stenvad Mosebrugs-center,
Ramten:
Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Nova Vita, Hütters Reklamebroderi ApS, Bjarnes Olie, Ramten
14
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Introduktion til hjertestarter

i klubhuset mandag den 9. oktober.
Der var mødt mellem 45 og 50 personer frem for at få at se, hvordan vores hjertestarter ser ud og høre om, hvordan man gør.
Næsten tre gange så mange som havde tegnet sig ved tilmeldingsfristens udløb (man kunne vælge mellem torsdag den 5. oktober eller mandag den 9. oktober) datoen blev så valgt ud fra,
hvor der var flest tilmeldte.
Vores lokale falckmand Christian havde fået kollegaen Lars til at
komme for at fortælle og vise, hvordan man gør.
Lars fortalte, at en hjertestarter ikke gør det alene, men at hjertemassage også er nødvendigt. (Vi forsøger at få et sådant 4 timers
kursus stablet på benene). Han viste på en dukke, hvordan man
giver hjertemassage – kræfterne skal lægges i, man skal trykke
hårdt. Når hjertestarteren er koblet på, fortæller den, hvad man
skal gøre, man skal fortsætte indtil ambulancen når frem. Når hjertet slår normalt, eller der ikke er det mindste hjerteflimmer, kobler
den selv fra.
Der har været nogen, som synes, at der da er langt ud til klubhuset, når Christian fortalte, at man skulle hente hjertestarteren, hvis
man kunne gøre det på 90 sekunder, ellers skulle man gå i gang
med hjertemassage, men der hænger den nu, og der er sat skilte
op, så alle skal kunne finde den.
Der blev indsamlet godt 23.000 kr., så der er også til driften de
næste år.
Leo Press
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Tydelige skilte, så man let finder om til hjertestarteren

Tegn et passivt medlemskab af Kvik/Ramten for 85 kr.
pr. år og få klubbladet leveret til døren. Beløbet indsættes i banken reg.nr. 7320 konto 1228183
Kan også betales på mobilpay til 2655 1957
KVIK/Ramtens klubblad 3/2017
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Vi siger tillykke til:
Conni og Ejgil Svendsen med sølvbrylluppet

Idræt på tværs den 2.-3. september blev afholdt i
Amerikas tegn, derfor var der desværre ikke håndbold på programmet, hvilket vi beklager.

Loppemarkedet til næst år er den 18.-19. august, så reserver allerede nu denne weekend.
Kender I nogen, som måske vil hjælpe, så
spørg dem. For jo flere vi er - jo lettere går det

18
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Endnu en rigtig god tur til Vejle.

Fredag tog de fleste af spillerne til Vejle. Da de havde fundet deres værelser; gik turen ud og kigge lidt på byen.
Lørdag morgen kørte Marianne og jeg ned for at mødes med dem.
Alle var klar til at spille en masse kampe.
Det var damerne, der spillede først. Det blev en tæt kamp, men
desværre tabte de med 11 – 14.
Herrerne var kun 8 spillere inkl. mig selv. Deres første kamp var
en svær opgave, vi kæmpede alt, hvad vi havde lært og vandt 1711. Desværre trådte Kenneth forkert og kunne ikke spille mere.
Damernes anden kamp blev også en rigtig hård kamp. Flere af
spillerne begyndte at have små skader. Desværre var modstanderne for gode, og vi tabte 10-15.
Herrernes anden kamp blev lidt hård, da vi ikke havde nogen til at
skifte ud med.
Vi kæmpede godt, men tabte desværre 25- 21.
Lørdag aften var der, som det plejer at være i Vejle, en rigtig god
fest med god mad og drikke.
Søndag gik det løs igen med kampe. Damerne kom lidt skidt fra
start og var bagud langt ind i kampen, men til sidst gav de fuld gas
og spillede 8- 8. Godt kæmpet.
Herrene gav den også gas, men desværre måtte de se sig slået
med 20- 18.
Damernes anden kamp var mod et hold, der var meget bedre en
vores hold. Vi kæmpede, men måtte desværre se os slået med 517. I herrernes sidste kamp blev Kasper skadet og kunne ikke løbe med i angrebet. Da vi kun var 7 spillere, blev det lidt svært. Vi
tabte 15- 23 - alle var i godt humør og humpede ud af banen.
1000 TAK for en hyggelig tur.
Hilsen Jan.
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Bjarne’s Olie v/Bjarne Jensen har solgt sin forretning til
DCC Energi, men ring trygt til dem på 70 10 20 10, så kommer Bjarne med olien, godt nok i en gul bil
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Skolebakken 40 . 8586 ØrumDjurs

Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.00—kl. 20.00

KVIK/Ramtens klubblad 3/2017

23

Loppemarked i Ramten søndag den 20.8.2017

Vi var igen heldige med vejret. Solen skinnede igen over vores loppemarked (dog afbrudt af en enkelt byge, men så lidt at det vist
ikke kunne måles). Der kom godt nok en lidt større byge, da vi
skulle rydde op kl. 15.30
Vi har flere gange i løbet af året været ude at hente loppeeffekter,
så lageret hos Thyge Johnsen var fyldt op, så sammen med alle
dem, der havde ringet, at vi måtte komme for at hente deres effekter lørdag den 19 august, blev det en meget travl lørdag.
Da loppemarkedet åbnede søndag kl. 12.00, var det et loppemarked, der passede til vejret – stort og flot (RIGTIG mange effekter,
mindst lige så mange som sidste år) – 35 sælgere var klar til at tage mod kunderne (alle parkeringsmuligheder og nærmeste veje var
fyldt af parkerede biler, heldigvis kom der ikke en mejetærsker og
skulle igennem, dette vil godt nok have skabt panik). Resultatet
blev over 30.000 kr., hvilket næsten er ligeså godt som sidste års
resultat.
Og noget af det allerbedste er, der var ryddet og kørt på lossepladsen, inden vi spiste kl. 19.00; derfor hang det ikke på bestyrelsen til
den efterfølgende uge.
Hermed en stor tak til alle dem, som havde givet lopper til loppemarkedet i år og ikke mindst til alle de frivillige hjælpere – ca. 45 af
slagsen (husk også at reserve weekenden den 18.-19. aug. næste
år – du kan allerede nu melde dig som hjælper, da vi altid kan bruge nogle ekstra hænder til dette store arrangement.
En særlig tak til dem vi har fået hjælp af med materiel: Murerfirmaet Nyborg Sørensen, Murerfirmaet Bent Klausen, Skiffard Vognmandsforretning, Papirgården Grenaa, Entreprenørfirmaet Børge
Juul
Leo Press
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Søndag morgen er vejret som ønsket, så
morgenkaffen kan
drikkes udendørs inden vi skal i gang med
at stille frem, så vi er
klar kl. 12.00 til det
store ryk ind.
Der var stort
udvalg af elektriske artikler
som Daniel og
John fik solgt
rigtigt meget af.

Det gode vejr
betød meget
for alt salget
der foregik på
plænen, her
var der otte
sælgere beskæftiget.
I salen er man
ikke afhængig
af vejret, men
der kan let blive trangt, når
en masse købere kommer
KVIK/Ramtens klubblad 3/2017

25

26

KVIK/Ramtens klubblad 3/2017

• Har du en sjov oplevelse, du vil dele med andre?
• Har du en god historie?
• Har du informationer andre kan få glæde af?
• Har du nogle billeder, du synes skal i bladet?
• Kender du nogle, der skal ønskes tillykke?

opKVIK’eren er også DIT blad, så dit bidrag tæller.
Du kan ringe, maile, eller udfylde nedenstående og aflevere til:
Laila Johanson — Kathe Fogh — Leo Press
Deadline næste blads indlæg afleveres senest den 15. januar 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPORT 24
GRENAA
Lillegade 2
Telefon 30 21 10 10
www.sport24.dk

Mandag-torsdag 9.30-17.30
Fredag
9.30-18.00
Lørdag
9.00-14.00
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