© Stiftelsen Feriestedet Ravnøy

Feriestedet Ravnøy

Ledern mai 2005
Hei alle sammen!
I disse pollenbefengte tider finnes det heldigvis noen lyspunkter. Foruten is og korpsmusikk er
det nå endelig på tide å planlegge sommerferien! Denne tiden av året er alltid like spennende for
oss Ravnøyfanatikere. Som barn var våren preget av hyttesøknad, og ikke minst hyttetildelingen.
Hvilken hytte skulle vi bo på? Kom vi på pulje sammen med noen vi lekte med i fjor? Minner om
den lange ventetiden frem til skoleslutt og den hektiske dagen før avreise er fortsatt krystallklare.
Endelig vel fremme på øya gikk tiden alltid altfor fort, og vemodet ved hjemreisen var stor. Jeg
har ikke tall på hvor mange sommerbilder familien min har fra hjemreisedagen, hvor motivet er
tre triste barn som ser lengselsfullt tilbake på Ravnøy fra Ravnøyfjord...
Etter over 25 somre på Ravnøy har jeg nå gleden av ta med mine egne barn på den ultimate
sommeropplevelsen, å se de leke med barn av mine sommervenner, og å se de sette pris på de
samme tingene. Enkelte ting husker man virkelig godt; foruten å leke med de tingene som er gitt
av naturen, var "hoppe av huska- konkurranse" på sletta alltid et høydepunkt (synd man er blitt så
feig med åra, for det var virkelig gøy!) sammen med puljefest og Amundsens ulike påfunn med
påfølgende premiering. Hvor ble det forresten av potetløp, sekkeløp og tautrekking? Jeg
oppfordrer herved alle sommerens puljefester til å gjeninnføre disse stolte tradisjoner!!
Som voksen er Ravnøy fortsatt et attraktivt feriested. Jeg setter mer og mer pris på å kunne reise
til et sted hvor det fortsatt går an å nyte stillheten og å se på stjernehimmelen. Et sted hvor alle de
hverdagslige elementene som telefon, tv og internett er fjernet, og hvor vi kan møtes over en kald
pils eller en is til hyggelig samvær på Fjellstua.
Til slutt vil jeg oppfordre dere til å sende inn feriebilder til hjemmesiden vår. Tiden frem mot
sommeren vil føles kortere når man deler gode minner med andre!
Jeg ønsker alle en riktig god sommer, husk å hilse bakover!
Pia
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