VoresÊnæsteÊarrangementÊerÊweekendenÊdenÊ27.-28.Ê
august,ÊhvorÊviÊharÊdetÊårligeÊloppemarked.
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TegnÊetÊpassivtÊmedlemskabÊafÊKvik/RamtenÊforÊ85Êkr.Ê
pr.ÊårÊogÊfåÊklubbladetÊleveretÊtilÊdøren. BeløbetÊindsættesÊiÊbankenÊreg.nr.Ê7320ÊkontoÊ1228183,ÊsamtidigÊfårÊduÊ
stemmeretÊpåÊvoresÊgeneralforsamling.

· HarÊduÊenÊsjovÊoplevelse,ÊduÊvilÊdeleÊmedÊandre?
· HarÊduÊenÊgodÊhistorie?
· HarÊduÊinformationerÊandreÊkanÊfåÊglædeÊaf?
· HarÊduÊnogleÊbilleder,ÊduÊsynesÊskalÊiÊbladet?
· KenderÊduÊnogle,ÊderÊskalÊønskesÊtillykke?

opKVIK’eren er også DIT blad, så dit bidrag tæller.
Du kan ringe, maile, eller udfylde nedenstående og aflevere til:
KatheÊFoghÊ—ÊLeoÊPress
Deadline næste blads indlæg afleveres senest den 15. september 2022

KommendeÊarrangementer:
LoppemarkedÊ27.-28.Êaugust.
TræningÊstarterÊtirsdagÊdenÊ30.8.Êkl.Ê20.00
VejleturÊ10.-11.Êseptember.
OpstartsfestÊlørdagÊdenÊ8.10.
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Værksted:
Skolebakken 1
Privat:ÊKratbakken 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
●ÊÊTømrer–

og snedkerarbejde
● Ombygninger
●ÊÊNybygninger
● Udestuer
●ÊÊAlle former for reparationer både for
Private, virksomheder, landbrug m.v.
RingÊogÊfåÊenÊsnakÊomÊditÊbehov,
JegÊgiverÊgerneÊetÊuforpligtendeÊtilbud.
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GeneralforsamlingenÊ
iÊKvik/RamtenÊfredagÊdenÊ25.ÊfebruarÊ2022
IÊklubhusetÊpåÊRamtenÊStadion.

Dagsorden.
1.

ValgÊafÊdirigent.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ(JørgenÊKlemmensen)

2.

KlubbensÊberetning.ÊÊ(deÊnæsteÊsider)

3.Ê KassererenÊfremlæggerÊdetÊrevideredeÊregnskabÊ
forÊ2021ÊtilÊgodkendelse.Ê(overskudÊ5.225Êkr.)
4.

FremlæggelseÊafÊbudgetÊforÊ2022.Ê(gårÊiÊ0)

5.

FastsættelseÊafÊkontingenter.ÊÊ(uændret)

6.Ê ValgÊafÊ4ÊbestyrelsesmedlemmerÊogÊ2Êsuppleanter
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊPåÊvalgÊer:Ê
BestyrelsesmedlemmerÊvælgesÊforÊ2Êår:
JanÊSkov
ÊÊÊÊ(genvalgt)
DanielÊAndersenÊ
ÊÊÊÊ(genvalgt)
MarianneÊSkov
ÊÊÊÊ(genvalgt)
MariaÊJuul
ÊÊÊÊ(genvalgt)
SuppleanterÊtilÊbestyrelsenÊvælgesÊforÊ1Êår:
MortenÊBendtsen
ÊÊÊÊ(indtrådtÊiÊbestyrelsen
Anna-LouiseÊKnutssonÊ(valgtÊatÊudtræde)
KristinaÊN.M.ÊNielsenÊÊÊÊÊ(valgtÊatÊudtræde)
7.

ValgÊafÊrevisor.Ê(genvalgÊtilÊHelgeÊogÊHenrik)

8.

IndkomneÊforslag,ÊsomÊskalÊsendesÊtilÊformandÊJanÊÊ
Skov.Ê(ingenÊforeslagÊmodtaget)

9.

EventueltÊ

TilmeldÊtilÊLeoÊPress,Êtlf.:Ê2655Ê1957Êmail:Êleopress@nrdn.dk
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Klubbens beretning.
Så blev det endelig muligt at holde generalforsamling; efter en del
bøvl med Corona nedlukning kan vi se frem til mere normale tilstande.
Vi har i år valgt at kalde formandens beretning for klubbens beretning, så det betyder, at Daniel har et indlæg om floorball og Käthe
har om petanque - de kommer efter min beretning.
Selv om vi ikke har holdt generalforsamling, er der sket en ændring i bestyrelsen.
Jørgen Rasmussen meddelte, at han ikke havde lyst og tid til at
sidde i bestyrelsen længere, så han blev skiftet ud med Kristina
Minke, som gerne ville prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet.
Jeg vil gerne sige tak for indsatsen til Jørgen og velkommen til
Kristina .
Da Corona kom, blev vi nødt til at lukke alt ned; det var en trist tid
at være en del af en håndboldklub i.
Vi sad til bestyrelsesmøde, da der blev sagt i fjernsynet, at alt
skulle lukke ned. Hurtigt måtte vi skrive rundt, at træning og kampe var stoppet.
Selv om der ikke var håndbold, sker der jo stadig noget i klubben.
Vi var så uheldige, at der sprang et vandrør udenfor soklen nær
den gamle stophane selvom det var udenfor, at røret var sprunget, kom vandet alligevel op i muren, hvor
vandet løb en 10-12
meter i muren. Det
kom ind i depotet, hvor
indføringen af fjernvarmen er, samt ind af et
hul, hvor der har siddet
en el radiator.
Heldigvis opdagede
Grethe og Niels Åge det og fik lukket for vandet. Leo og Frank Nyborg samt Niels Åge fik gravet op, og Ungstrup fik repareret skaden.
Efterfølgende sørgede forsikringen for, at mur og rum blev affugtet. Hvor er det dejligt, at der er godt opsyn med klubhuset, så tak
for den hurtige indsats.
6
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Vi har også fået nye døre og vinduer i klubhuset; vi fik støtte fra NRGI
værdipuljen og NRGI kommunikationsafdelingen. Der var ikke helt
penge nok til, at alle vinduer og døre kunne skiftes; vi valgte, at klubben betalte resten, så alle kunne
skiftes.
Efter den lange nedlukning måtte vi
også springe et loppemarked over,
det betød, at vi havde så mange
loppesager, så de næsten ikke kunne være i Tyges lade.
Da vi i 2021 syntes, det var forsvarligt at holde loppemarked, var der
dobbelt så mange lopper, som der
plejer at være.
Der blev kørt rigtig mange gange frem og tilbage med lopper.
Vi havde en rigtig god dag med masser af gode handler.
Tak til Tyge for lån af laden.
Vi har også fået samlet en masse flotte
præmier ind til julebanko.
Men mellem jul og nytår var smittetrykket så
stort, at vi ikke mente,
det var forsvarligt at
afholde det.
Vi vil finde nye datoer
for bankospillet hurtigst mulig.
Jeg vil gerne sige tak
til sponsorerne for de
fine præmier. Vi glæder os til at afholde bankospillet.
I efteråret 2021 kom vi endelig i gang med håndbold, hvor der blev
trænet og spillet kampe.
Vi havde et herrehold i serie 2 og et damehold i serie 4.
Da vi kom til jul måtte vi konstatere, at herrerne måtte rykke i serie
3 efter jul, da vi havde tabt næsten alle kampe. Fortsættes side 11
KVIK/Ramtens klubblad 2/2022
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TLF. 4019 9045

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

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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TegnÊetÊpassivtÊmedlemskabÊafÊKvik/RamtenÊforÊ85Êkr.Ê
pr.ÊårÊogÊfåÊklubbladetÊleveretÊtilÊdøren. BeløbetÊindsættesÊiÊbankenÊreg.nr.Ê7320ÊkontoÊ1228183,ÊsamtidigÊfårÊduÊ
stemmeretÊpåÊvoresÊgeneralforsamling.

SalgÊafÊreklameskilteÊ
påÊRamtenÊStadion
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 6, vi har
indtil nu.

10
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Det betyder bare, at vi kæmper videre og håber at vinde nogle
kampe, så vi kan rykke op igen.
Damerne har desværre kæmpet en del med skader og haft svært
ved at stille hold.
Efter jul meddelte Mads og Rasmus, at de ikke havde tid og lyst til
at være trænere for holdet længere.
Tak for indsatsen i den tid, I var trænere.
Desværre måtte vi også trække holdet fra turnering, indtil der er
flere spillere, der er kampklare.
Vi håber at kunne stille hold til næste turnering.
P.g.a. at der ikke kunne holdes afslutningsfest efter sidste turnering, valgte vi at lave en juleafslutningsfest i klubhuset.
Det var dejligt at kunne mødes og hygge med god mad og drikke.
Til sidst vil jeg gerne takke for alt det frivillige arbejde, der bliver
lavet i klubben.
Uden Jeres hjælp var der ingen klub. Så tak for det.
Jan Skov

FloorballÊerÊforÊalle

AC Norddjurs og Kvik/Ramten har startet et samarbejde op med et
motionsfloorballhold for seniorer. Vi savnede et floorballtilbud i
Kvik/Ramten, som kunne give noget kondition til vores håndboldhold. Vi ønskede også at skabe en sjov idrætsaktivitet til motionister. Derfor henvendte vi os til DGI, som sendte en floorballkonsulent for at hjælpe os med opstart af et hold.

Blot en måned senere havde vi vores første floorball træning med
22 fremmødte. Vi havde en instruktør fra DGI til den første træning,
og han kommer et par gange mere for at hjælpe vores trænere
med at få træningen til at køre; herefter er holdet selvkørende og
træner halvanden time hver torsdag aften i ØAC.
Vi har købt en brugt floorballbane, som vi har været en tur til Sjælland for at hente - vi er spændte på at få den sat op.
Fortsættes side 17
KVIK/Ramtens klubblad 2/2022
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Også lang dobbeltdækker med borde

Også i flot gammel
rød veteranbus
Også
studenterkørsel
i veteran-lastbil

TaxiÊ86Ê48Ê60Ê99Ê.ÊTuristÊ86Ê48Ê64Ê77

v/ Erland Dohn
ÊÊÊÊÊÊTlf.Ê20Ê23Ê62Ê06
Sten,ÊgrusÊogÊmuldjordÊleveres
ContainereÊudlejes
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Kvik/RamtenÊHerrehold

På Kvik/Ramtens herrehold får alle en følelse af at være en del af
et fællesskab. Vi har over en periode fået nye spillere, som er blevet taget rigtig godt imod. De kæmper hver og en for at blive dygtige håndboldspillere, hvilket er en fornøjelse at overvære. Håndbolden kan være en svær sport, men alle nye spillere viser gåpåmod
og en stor vilje til at lære.
Nye spillere såvel som ”gamle” spillere har skullet vænne sig til en
tid med Corona og skader. Dette har gjort, at vi til tider har haft
mandefald til kampe og træning. Resten af holdet har holdt hovedet højt og kæmpet videre; selvom dette er super ærgerligt, har det
vist, at ALLE spillere har noget stærkt at byde ind med.
Under kampene er vi rigtig glade for den ekstra hjælp, vi får fra vores trofaste tilskuere. I er nemlig med til at give et godt pust til kampene, og dette skal i have en stor TAK for.
Kenneth Skov

Kvik/RamtenÊDamehold

Dameholdet har fortsat udfordringer med at skaffe spillere nok til
turneringen, da flere døjer med skader, og nogen går på barsel. På
trods af det har vi formået at stille med et hold til Vejlekup. Det er vi
rigtig glade for og glæder os meget til en sjov og hyggelig weekend, der omfavner det sociale fællesskab, som håndbold giver os.
Hvis man har lyst til at deltage sammen med os til Vejlekup, så er
der fortsat pladser på holdet. Jo flere, jo bedre.
Der oprettes gerne et hold til den almindelige turnering igen, hvis vi
bliver flere faste spillere på holdet. Vi er et blandet hold, hvor både
nybegyndere og øvede spiller. Alle er velkomne. Vi er en lille forening, hvor alle kender alle, og vi værdsætter den gode holdånd.
Flere af damerne
træner fortsat sammen med herrerne
tirsdag aften - blot
for hyggens skyld.
Kristina N. Minke
Nielsen

KVIK/Ramtens klubblad 2/2022
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Er der nogle, som kan tænke sig at prøve kræfter med et job som
træner for dameholdet, så ring eller skriv til gerne til mig.
Kom gerne alle til træning.

16

Hilsen Jan Skov
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AlleÊkanÊværeÊmedÊ-Êfloorball er både for mænd og kvinder. Selvom
der er en naturlig forskel i niveau, får alle pusten op, og teknikkerne pudset af.
Kom endelig. Der er plads og stave til alle, og vi har det mega sjovt.
Daniel Andersen

Petanque
Det er nemt at fortælle om, hvad der sker i Petanque - vi kører
nemlig efter en fast cyklus år efter år, hvor vi starter op den første
søndag i marts måned. Vi får rundstykker og hygger, inden vi kan
gå ud og spille (hvis vejret er til det).
Vi spiller hver søndag kl. 10.00 og om onsdagen kl. 14.00, så længe det bliver mørkt inden klokken 17 - 18. Når vi har de lyse aftener, spiller vi om onsdagen klokken 15.00.
I øjeblikket er vi omkring 10 - 15 spillere hver gang. Vi betaler 10
kr. - og pengene går til, at vinderen kan få en flaske vin, kaffe, honning eller lignende. Samtidig giver det også penge til, at vi kan holde single mesterskab, almindeligt mesterskab og julefrokost.
Vi spiller oftest to runder, hvor der helt tilfældigt vælges hold bestående af to personer som makkere - der skal spille mod to andre.
Forskel i point noteres, og den spiller, der har højest point efter to
kampe, er dagens vinder.
Til vores forskellige arrangementer er der nogle, der planlægger og vi begynder her med kaffe og kage - og der er så indkøbt præmier til de tre bedste spillere - og indrømmet, den yngste, Vibe
Hougaard, er helt sikkert den person, der vinder mest.
Når vi nærmer os vinter og kulde, slutter vi af med i november måned at holde en julefrokost, hvor vi spiller inde (nogle seje går ud
og tager kampe udenfor) - og vi hygger med god mad, terningespil
m.m. Det er også her, at vi vælger formand m.m. Vi fik overtalt Lone til at påtage sig posten ud fra, at vi alle gerne hjælper til. Almindeligvis kikker alle ned, når der skal vælges nogle til opgaver, måske fordi man frygter, at man ”hænger” på det hele. Det gør man
ikke her - for vi har indført, at vi inden vinterafslutningen har på
plads, hvem der passer de enkelte baner - og også hvem, der klarer rengøring af vores lokale. Der er enighed om, at alle yder noget
til, at det hele fungerer. Der er også aftalt, hvem der skal stå for de
enkelte arrangementer, så her i petanque yder alle noget til, at det
hele fungerer
Der har i år ikke været nogle, der har ønsket at spille turnering KVIK/Ramtens klubblad 2/2022
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men mon ikke, at vi atter kan få nogle hold meldt til, nu hvor vi forhåbentlig er ved at være uden for smittefare. Lad os håbe på en
positiv fremtid - hvor vi fortsat passer på hinanden, men at vi også
må være sammen igen.
Der er plads til mange flere spillere - så kom endelig og vær med.
Käthe Fogh

Tiden nærmer sig loppemarkedet, hvor vi altid kan bruge ekstra
hjælpere, så hold jer ikke tilbage, men sæt allerede nu kryds i kalenderen og meld jeres deltagelse til Leo på Tlf. 2655 1957 eller
mail: leopress@nrdn.dk - dette gælder selvfølgelig også hvis I
kender nogen, som måske kunne tænke sig at ville hjælpe.
Man kan hjælpe med:
atÊstilleÊtelteÊogÊboderÊop,ÊdetteÊenÊaftenÊindenÊweekenden.
atÊstilleÊanÊfredagÊaftenÊogÊbegyndeÊatÊhenteÊfraÊloppelageret.
atÊhenteÊloppesagerÊlørdagÊogÊstilleÊan
atÊstilleÊanÊsøndagÊ—ÊhjælpeÊmedÊsalget
atÊryddeÊopÊsøndagÊefterÊloppemarkedet.
18
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PetanqueÊ-ÊligeÊnogetÊforÊ
dig?ÊÊDuÊerÊhjerteligÊvelkommen!
Skulle du have lyst til at være med
til at spille petanque, så kom endelig. Du behøver ikke at kende til
spillet, men du har tid og lyst til at
være med til at mødes med andre
under hyggelige former.
Hver søndagÊkl.Ê10.00 og hver onsdagÊkl.Ê15.00 mødes vi ved klubhuset, Ramten Hedevej 11, og spiller nogle kampe og hygger os. Vi er 10 - 20 spillere hver gang.
I løbet af året holder vi flere sociale arrangementer så som klubmesterskaber, julefrokost m.m.
Ønsker du flere oplysninger, så ring endelig til
Lone (tlf. 81719603) eller Gerhard (tlf. 30891344)
Kom gerne og vær med og find ud af, om det er noget for dig.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊViÊglæderÊosÊtilÊatÊmødeÊdig
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SingleÊmesterskabÊPetanque

Onsdag d. 29. maj, blev der afholdt det interne mesterskab - og vejret var
med os.
Vi mødtes kl. 15 i ”klubhuset” - hvilket vil sige ”damernes omklædningsrum”, hvor Annelise og Torben havde kaffe og lagkage klar til alle.
De to stod for dette arrangement, og de havde også pyntet fint op med
blomster, lys og duge, så alle følte sig velkomne og motiverede til at deltage.
Efter at være fyldt godt op af den gode lagkage og kokosmakroner, blev
der trukket lod om, hvem der skulle dyste mod hinanden. Vi var 12 deltagere, så det passede fint med, at alle kunne spille.
Det er helt uforudsigeligt, hvordan det kommer til at gå. Nogle er selvfølgelig bedre og mere rutinerede end andre - men der skal så sandelig
også være held med, for at sejren kan komme i hus.
Hans Erik kom bedst fra start - han fik 13 point i sin første kamp og 8 i
den næste! Så slap held og dygtighed op. I den sidste kamp mod Torben
ville absolut intet lykkes for Hans Erik, så mesterskabet smuldrede væk.
Winnie havde overvejet at melde fra - men tog sig alligevel tid til at deltage - og med stor succes. Hun vandt som den eneste sine tre kampe, og
hun blev derfor vinder af mesterskabet. Stort tillykke med det.
Efter alle kampene blev der talt op, hvilke personer der havde vundet to
kampe - og opnået de højeste point. Steen kom på andenpladsen og
Hans Erik på en velfortjent tredjeplads. Annelise havde købt præmier til
de tre bedste, som fik deres præmier overrakt under høje klapsalver.
Ikke alle var dog begejstrede for at blive fotograferet - vel Winnie?
Klokken nærmede sig spisetid, og der blev serveret smørrebrød. Det var
Dagli´Brugsen i
Ørum, der havde
lavet dette - stor
ros - det så godt
ud og smagte
godt.
Onsdag aften er jo
normal træningsaften - men alle
mente, at vi havde
trænet nok under
kampene, så klokken 20 sagde de
fleste farvel og på
gensyn.
Et hyggeligt arrangement - så nu ser
vi frem til dobbelmesterskaberne.
20
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Banko

Efter at vi har været ramt af Corona nedlukning, begyndte det hele
at se mere normalt ud; så november 2021 sendte vi brev eller mail
ud til de, som plejede at sponsorere vores bankogevinster. De
fleste var positive og ville gerne støtte vores bankospil. Der var
også nye sponsorer, der meldte, de gerne ville støtte. Alle var glade - der skulle holdes julebanko. To datoer blev valgt og alt blev
planlagt. Pludselig begyndte smittetallet med Corona at stige igen.
Vi blev enige om at udsætte spillet, da vi ikke ville være skyld i, at
nogle blev smittet ved os. Vi fandt 2 nye datoer: Tirsdag den 26. kl.
19 og søndag den 1. maj kl. 14. Vi var meget spændte på, om folk
ville komme, da de andre datoer er en fast tradition hver år. Der
var heldigvis en del, der havde set vores annoncer på Facebook
og flyers, som var delt ud. Tirsdag åbnede dørene kl. 18. Der var
ikke helt så mange spillere, som der plejer at være. De, der var
der, hyggede sig og fik nogle fine præmier med hjem. I pausen
blev der serveret kaffe, og vi solgte kage, sodavand og øl. Det blev
en rigtig hyggelig aften. Søndag var der spil nr. 2 , dørene åbnede
kl. 13.
Rene kørte spillet hårdt men retfærdigt, så var man ikke opmærksom og fik råbt banko til
tiden, så var det for sendt. Det
var der nogle af vores håndboldspillere,
der måtte sande. Da
alle præmier var delt
ud, kunne vi se tilbage på 2 gode dage.
1000 tak til sponsorer
og de, som valgte at
komme og støtte vores bankospil. Vi håber, der bliver julebanko i år, som vi
plejer.
Jan Skov
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Hjemmesideopdatering:
KennethÊMelanderÊSkov
MøllevængetÊ7,ÊVoldum
8370ÊHadsten
Tlf.Ê5120Ê4422
Mail:Êkennethmskov@yahoo.dk
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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

Bankospil

Vort årlige bankospil vil blive husket som de bankospil der blev udsat til efter påske p.g.a. coronaen. Vi havde derfor valgt at spille
torsdag den 26 april og
søndag den 1. maj. Der
kom desværre knap så
mange spillelystne bankospillere, som der plejer at komme når vi holder det omkring jul og
nytår. Alligevel blev
overskuddet på ca.
10.000 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, Käthe, Anne Marie, Maria, Daniel, Kristina, Louise,
Jakob, Morten og Leo, for uden deres medvirken kunne dette ikke
lade sig gøre.
Fortsættes side 25
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SkolebakkenÊ40ÊÊ.ÊÊ8586ÊØrumDjurs

ÅbningstiderneÊer:
Mandag—søndag
Kl.Ê7.00—kl.Ê20.00
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EnÊstorÊtakÊvoreÊsponsorerÊi:
Attrup:
Bønnerup:
Fjellerup:
Glesborg:
Grenaa:

Unilak v/Rasmus Høgh
Dagli’Brugsen, Bønnerup Fisk & Ny Form
Fjellerup Bageri, Ungstrup VVS. Dagli’Brugsen
SuperBrugsen
Papirgården Grenaa, Djursland Bank A/S, Bolighuset, Grenaa Bilcenter, Nyt Syn, Stark, Ellermann Profiloptik, Viden Djurs, Jyske Bank, Sparekassen Djursland, Danske bank, Byens Guldsmed, Sport 24, Fri
Bike Shop, Nostalgi, Djurslands Posten, Mouritsens
eftf., Sport 24 Outlet, Skousen, Olrik, Jysk, Louis Nielsen, Grenaa Skov og Have, Silvan, Kvickly, Pigernes
Verden, Bog og Idé, 30eren, Lille My, VVS Per Møller, Sani Stål, Restaurant Skakkesholm, Hotel Crone,
Flügger, El:Con, Garant, GSM Maskinfabrik, Danguitar
Hemmed: Kaj Maler.
Nimtofte: Lübker Spa & Wellnes, Midtdjurs Traktorlager.
Ramten:
Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Nova Vita, DCC
energi v/Bjarne Jensen
Ryomgaard:XL-Byg.
Rønde:
Rønde og Omegns Sparekasse
Skødstrup: Cewe Color
Stenvad:
AH Montage v/Andreas Hansen, Søren Hansen
Trustrup: Freys Foldboldgolf.
Vejlby:
Entreprenørfirmaet Børge Juul,
Vivild:
Grethe’s Busser.
Voldum:
BPA kran & special
transport
Ørum:
Murerfirma Bent Klausen ApS, Tømrerfirmaet Henrik Hedeager, Tømrermester
Frank Birch, Motor
Centrum ApS, Dagli’Brugsen. International
Furniture,
Vi håber, vi alle ses igen til næste
jul.
KVIK/Ramtens klubblad 2/2022
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ViÊsigerÊtillykkeÊogÊtakÊtil:
Maria og Daniel med datteren Ida.
Grethe og Niels Aage for maling af flagstangen.
Grethe Hansen med 70 års fødselsdagen.

Bankospil

Bankospillene blev afholdt tirsdag d. 26. april og søndag d. 1. maj
2022.
Desværre kunne der sagtens ha’ været mange flere aktive bankospillere – nåh, men lidt har vel også ret!
Der var mange fine og flotte gevinster, - hvis man ellers kunne få
fat i dem - som var sponseret af lokale og udenbys firmaer og butikker.
At det skulle ha’ været bankospil, som skulle ha’ været afviklet i
december måned – ja, det kom til udtryk i, at enkelte vandt julenisser mv.
Jeg var så heldig at sidde overfor klubbens tidligere formand Jørgen Klemmensen samt Søren og Grethe Hansen – disse personer
var nok ikke de mest habile bankoentusiaster – så det blev der lidt
grin ud af samt sjove bemærkninger. Tak for en hyggelig aften til
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Jer.
Søndag eftermiddag bemærkede jeg ved bordet overfor, at der
blev råbt banko – ”Jeg sagde jo nok, at du ville vinde”, hvortil genboen svarede: ”Jamen, det er da ikke mig som vandt – der er da
dig”! ÿ Det havde hun slet ikke bemærket, at hun have en række
på nederste kort – så hun kunne være rigtig glad for en vågen
veninde, som kunne passe mange kort. Så godt, at vi kan hjælpe
hinanden i svære tider.
Det var et par hyggelige bankospil – så regner da med, at vi ses
igen til jul – og gerne i år.
Forhåbentlig vil der så dukke flere mennesker op for at støtte op
om det lokale foreningsliv.
Lotte
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