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Kommende arrangementer:
Bankospil :
Torsdag den 27. dec. (3.juledag) kl. 19.00
Lørdag den 5. jan. kl. 13.30
Loppemarkedslageret er på Huldremosevej 28, Ramten
(i Thyge Johnsens lade)
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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
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.
●

Loppemarked 2018
Vores årlige loppemarked fandt sted i
weekenden d. 18. 19. august.
Vi startede om fredagen med at få sat alle
boderne og teltene
op; det gik nogenlunde stærkt, da der var
et par gæve herrer,
der havde slæbt det
hele frem, så alt var
klar til at stille op. Vi
satte boder og telte
op, hentede ekstra
borde i frysehuset, og
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alt dette nåede vi, inden det blev
mørkt; efterfølgende kunne vi
nyde et stykke kage, som vores
altid flittige Marianne havde bagt,
samt en kop kaffe eller to.
Lørdag morgen starter vi altid
med at spise et rundstykke sammen, inden dagens arbejde bliver
sat i gang. Leo og Jytte har godt
styr på, hvor der skal hentes lopper, og der deles ruter ud, og hvad der ellers skal laves i løbet af
dagen. Til middag har vores madtanter Jonna og Pia sørget for, at
vi alle bliver mætte i løbet af dagen.

Dagen er i gang, lopper hentes,
rengøres og sættes, hvor de
skal stå. Mange hjælpere er i
gang på sådan en dag, som
slutter ved 15-16 tiden, hvor
man nok skal hjem og have
slappet lidt af, hvis man også
har meldt sig til dagen efter.
Søndag morgen startes igen
med at spise et rundstykke sammen, dog udendørs, da salen er
fyldt med loppesager.
Søndagen formiddag går med at
finjustere standene, stille an til
pølseboden, tombolaen, kageog kaffeboden, og så skal vi også lige nå at få fyldt tanken op
med energi, til de mange handKVIK/Ramtens klubblad 3/2018
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lende loppekøbere kommer kl.
12.
Mange havde igen i år valgt at
komme og støtte os. Der var
mange overalt - i møbelteltet,
jernbunken, legetøjet, tøjet - som
var kommet ud i vores nye telt om det var i lamper og el, eller
om det var billederne, der trak
folk – det kunne også være vores
fine køkken/potte stand eller det
fine service i salen.
Mange besøgte også tombolaen,
pølseboden og kage-kaffe boden.
I år kom der nogle udefra og hentede alt det, vi ikke solgte, så det
kunne vi slippe for. Ellers skulle
der
ryddes
op, hvor alle, der havde flere kræfter,
kæmpede med at få det sidste ryddet
op. Vi fik det store grønne telt og boderne taget ned, men de hvide telte
var ikke tørre nok til, at de kunne
komme ned.
Som traditionen tro var der fælles spisning for de hjælpere, der
havde meldt sig på. Vi fik også gættet på, hvor meget vi havde
solgt lopper for - i år var den heldige Ronja, der kom tættest på det
endelig beløb.
Jeg vil som bestyrelsesmedlem og spiller slutte med at sige stor
tak for et godt loppemarked og stor tak
til alle de frivillige, der har lagt det store arbejde i denne weekend. Jeg kan
også kun opfordre andre til at komme
og hjælpe; det gælder såvel aktive
som passive medlemmer. Der er altid
brug for din hjælp. Om du/I kun kan
være der 2 timer fredag, lørdag eller
søndag, er det stadig en stor hjælp.
Loppehilsner Maria
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Hjemmesideopdatering:
Kenneth Melander Skov
Heraklesvej 20 St. Th.
8960 Randers SØ
Tlf. 5120 4422
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
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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 Borgerforening
2. marts 2019 kl. 18:30
Fællesspisning
Vi laver rammerne til en hyggelig aften i klubhuset for dig, din familie 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.

12. marts 2019 kl. 19.00
Generalforsamling i klubhuset
Denne afholdes sammen med Ramten Vandværk.
Der serveres kaffe og brød.
Dagsorden ifølge vedtægter.
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Serie 3 damer
Så er sæsonen gået i gang igen. Træningen startede op i uge 35,
og fremmødet var fint taget i betragtning af, at vejret fortsat er
godt ude. Træning er om tirsdagen, og igen i år trænes der sammen med herrerne. Ugen efter opstart gik turen til Vejle - det kan
du læse meget mere om i indlægget Vejle Cup.
Igen i år spiller damerne i serie 3, der har ikke været den store
tilgang, derfor er det stort set de samme spillere som sidste år. Vi
er dog så heldige at have 3 gode målmænd, som har lavet en god
aftale omkring fordelingen.
Den første kamp er allerede spillet, det var imod et stærkt Allingåbro hold. I starten så det ud til at kunne blive et stort nederlag, Allingåbro lagde hårdt ud og var rigtig gode til at finde hinanden og
fik nogle hurtige mål. Men i anden halvleg kom der styr på forsvaret, og vi begyndte at ramme målet. Det endte med et beskedent
nederlag på 12
-18. Forventningerne til sæsonen er at blive i serie 3.
Pernille
Mønster.
Damerne er
her fotograferet i deres nye
spillesæt, som
er sponseret af
Børge Juul og
Martin Rosendal

Serie 3 damers kampprogram ind til jul 2018
Dag
Dato Kl. Modstander
Søndag 04.11. 17.00 IF Mols
Søndag 11.11. 12.00 IF Mols
Søndag 18.11. 17.00 Vivild IF
Søndag 25.11. 14.00 Alingåbro
Søndag 02.12. 12.15 Nørre Djurs
Søndag 09.12. 17.00 IF Midtdjurs
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Spillested
Ørum Aktiv Center
Molshallen
Ørum Aktiv Center
Allingåbrohallen
Nørredjurshallen
Ørum Aktiv Center

9

TLF. 4019 9045

Tøstrupvej 65 . 8560 Kolind Tlf. 40 19 90 45
Mail: kimenevoldsen@c.dk
Transport af entreprenør- og skovmaskiner - Kraner op til 25 t/m
Levering af sten, grus m.m. - Udlejning af åbne og lukkede containere

Billeder fra loppemarkedet
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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, samtidig får du
stemmeret på vores generalforsamling.

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
Leo Press

Tlf. 4014 3302
Tlf. 2655 1957

Der er plads til flere end de 5 vi har
indtil nu.
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Vejle Cup
Fredag den 7/9-2018 gik turen for de fleste Kvik Ramten spillere til
Vejle, hvor der bliver afholdt det årlige Vejle Cup. Dette er altid noget, jeg ser meget frem til, da man er sammen med en masse søde og sjove mennesker og hygger sig med en masse håndbold.
Vejle Cup starter altid lige fra, man er i bilen på vej derned; her er
humøret højt, og alle glæder sig til den altid sjove weekend. Da vi
havde fået fordelt sovepladserne, og fået tasker, og hvad der ellers
er, ind, satte vi os alle sammen og holdt vores egen lille fest. Herefter var der nogle, der tog ud og så lidt af byen.
Allerede meget tidligt lørdag
skulle vi damer spille vores første kamp; her havde vi lidt problemer, da vi kun havde 2 udskiftere, og den ene var blevet
lidt syg af aftenen forinden. Dette betød, at vi kun havde en enkelt udskifter til den første
kamp, men med god opbakning
fra herreholdet, gik første halvleg rigtig godt, og vi var foran
med 3-4 mål. I starten af anden
halvleg kom jeg desværre selv
til skade og kunne ikke spille
den kamp eller de resterende 4
kampe. Dette gjorde, at der nu
ingen udskiftere var i denne kamp. Damerne holdt alligevel hovedet højt og vandt
den første kamp
med 3-4 mål.
I kamp nummer 2 og
3 lørdag var der én
udskifter på dameholdet, og alle kæmpede i begge kampe
trods træthed og
ømme muskler. Dog
blev resultaterne
ikke lige så gode
som i første kamp,
men det lod vi os ikke slå ud af.
KVIK/Ramtens klubblad 3/2018

13

Lørdag aften er der den store fest; her mødes alle hold i en sal,
hvor man spiser god mad
sammen og møder folk fra
nær og fjern. Alle er i godt
humør, og der bliver snakket og danset til den gode
musik. Da festen slutter,
er der nogle, der ikke er
helt færdige med at feste,
og derfor vælger at tage et
smut i byen, hvor de kan
feste videre.
Søndag er præget af træthed, tømmermænd, ømme muskler og lidt skader,
men alligevel går vi med
godt humør ind på banen
søndag morgen og har det sjovt. Søndag er der endnu en, der bliver skadet under
kamp; her træder en af vores
dygtige målmænd ind på
banen som
markspiller, og
gør det super
godt. Efter to
sejre er det tid til
at få pakket og
komme hjemad dog skal man jo
lige have et godt
måltid på en
søndag med træthed og tømmermænd, derfor er vi nogle stykker,
der spiser sammen, inden vi skal hjem.
Denne tur er en fantastisk tur, hvor man rigtigt bliver rystet sammen. Dette er godt såvel for nye som gamle spillere. Man kommer
hinanden ved på en helt anden måde end normalt, og det er godt
at prøve og altid hyggeligt. Skader, trætheden og de ømme muskler gør, at alle må hjælpe alle, hvilket bliver gjort i stor stil og med
et smil på læben.
Emma Vørs
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Også lang dobbeltdækker med borde
Også studenterkørsel
i veteran-lastbil
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Herreholdet.
I Kvik/Ramten har vi et herrehold, hvor der er plads til alle, OG vi
har et fantastisk sammenhold. Vi bakker alle hinanden op og er
super sociale. Vi træner hver tirsdag fra 20-21.30. Vi spiller serie
3, så alle kan være med. Vi plejer at klare os okay i turneringen,
så hvem ved - måske kan vi rykke op i serie 2? Vi har desværre
tabt de 3 første kampe.
Vi er en rummelig klub, og vi hygger altid efter træning og kamp
med enten en sodavand eller en øl.
Jakob Melin

Her et tidligere billede af herrerne, da man glemte at blive fotograferet i det nye spillesæt. (det kommer næste gang)

Serie 3 herrers kampprogram indtil jul 2018
Dag
Dato Kl. Modstander
Søndag 04.11. 18.00 Kristrup BK 3
Søndag 11.11. 15.00 Kristrup BK 3
Søndag 18.11. 18.00 Askildrup IF
Søndag 25.11. 16.15 Åstrup/H-GIF 4
Søndag 02.12. 17.30 Rougsø KFUM 3
Søndag 09.12. 18.00 Åstrup/H-GIF 5
KVIK/Ramtens klubblad 3/2018

Spillested
Ørum Aktiv Center
Tirsdalens Skole
Ørum Aktiv Center
Åstruphallen
Rougsøhallen
Ørum Aktiv Center
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Renovering af
taget over lokalet hvor Petanque holder til med tilskud fra
Norddjurs Kommunes renoveringspulje
for klubhuse
og haller
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Ramten
Stadion

Vi har fået repareret hegnet ud mod hovedvej A16 (Vi = Niels
Aage Svenson, Frank Nyborg Sørensen, Jan Skov, Jakob Melin
og Leo Press). Vi startede med at skifte 2 af cementstolperne, og
det gik jo let, når Frank havde manitouen med. Herefter blev de 2
tilhørende træstolper skiftet. Da vi har fået et skilt mere fra Dagli’Brugsen i Ørum, blev skilteholderne forlænget og skiltet efterfølgende monteret. Dette fik vi lavet på en lørdag eftermiddag. Den
efterfølgende lørdag fik vi selve trådhegnet repareret med et nyt
stykke hegn samt monteret den øverste opstrammer line.
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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
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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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Klubmesterskabet i petanque
Så fik jeg noget ud af mit petanquemedlemskab. Igennem mange
år har jeg betalt kontingent, men ikke været aktiv - det er jeg/vi så
nu.
Hvor heldig kan man være? John kunne høre, at han ikke havde
meget at sige, da jeg meddelte, at nu skulle vi til at gå til petanque.
Der er tid nu, hvor vi begge ikke er fuldtidsansatte på arbejdsmarkedet, så andre aktiviteter skal der til!
Vi mødte derfor glade op søndag d. 9. september kl. 10. Vi lånte
nogle kugler og spillede to spil - Ikke med stor succes, men vi fik
heller ikke ”æg”, så motivationen var der fortsat. Og nu til det heldige. Onsdag var der petanquemesterskab - med efterfølgende spisning. Det var vi med på - og det var sjovt.
John og jeg mødte op kl. 14 og konstaterede, at der ikke var andre. Heldigvis kunne Henny Hansen
(som vi kørte hen til) fortælle, at det
først startede kl. 16. Vi prøvede igen
- og da vi kom, var der dækket op til
kage og kaffe. Efter disse lækkerier,
blev der trukket lod. 15 deltagere - så
en enkelt person måtte spille for to.
Vi havde alle tre spil. De to første
vandt jeg (eller rettere - mine makkere fik mig med i at vinde). I andet spil
var jeg sammen med Mona mod
Henrik og Torben. Da vi var bagud 0
- 8 fik vi at vide, at nu manglede de
kun 5 for at vinde.
Hovmod står for fald. Vi kæmpede os
op til 8 - 11 og så kom overraskelsen.
Torben fik flyttet grisen i sit
sidste kast - og da Mona
kastede sin sidste kugle,
fik vi 5 point! Tak for kampen. Henrik og Torben var
noget chokerede (det var
Mona og jeg også), men vi
fik givet hånd og sagt tak
for kampen med store smil
og høj latter.
KVIK/Ramtens klubblad 3/2018
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Efter kampene viste det sig, at tre kvinder (selvfølgelig) havde
vundet alle deres tre kampe. Lis Nova med 14 point; Tove og Vibeke med 24 point. Kampen stod så mellem Tove og Vibeke. Grisen blev kastet - og Tove sendte sin kugle ud - meget tæt på grisen, så sejren var næsten
i hus! Så kom Vibeke til og hun var helt suveræn hendes kugle lagde sig
helt op af grisen, så Vibeke ”løb” fortjent med sejren.
Efter spillene fik vi smørrebrød - og der var præmieoverrækkelse til de tre
dygtige ”piger”.
En hyggelig eftermiddag/
aften, så i fremtiden vil
John og jeg gøre vores til,
at vi er med i flokken, som
har taget godt imod os.
Der er ”juleafslutning” sidste onsdag i november.

Jeg fik Henny Hansen med
på, at det skulle vi nok stå
for! Selvfølgelig må vi også
yde, når vi så gerne vil nyde. Det bliver helt sikkert
en rigtig god dag/aften med
så hyggelige petanque spillere.

Kathe
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Skolebakken 40 . 8586 ØrumDjurs

Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.00—kl. 20.00
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• 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. jan. 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi siger tillykke og tak til:
Inge-Merethe Mønster med 60 års fødselsdagen.
Selma Johnsen med 40 års jubilæet.
Birthe Schnoor med 40 års jubilæet.
Maria Juul med 30 års fødselsdagen.
Helge og Rolf Nørgård’s 65 års fødselsdage.
Tak til Frank Nyborg Sørensen og Niels Svensson med hegnet.
Tak til alle der deltog i loppemarkedet.
Tak til Carlsberg for sponsering af håndbolde.
Æret være TH’s minde.
Æret være Polle’s minde
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