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Medio april - det er vår! Njaaa - er det egentlig det? Utenfor vinduet laver snøen ned i dag, så man
kan jo bli i tvil. Men, jeg har noen sikre vårtegn; hestehov og krokus blomstrer, man ser en
rumpe i været ved mang en bil der sommerdekkene kommer på OG det er snart tid for
vårbefaring på Ravnøy. Da er det vår!
Om en uke møtes styret sammen med bestyrer Emil på Ravnøy for å se over øya. Det er alltid
noe spesielt med den første turen om våren – gjensynet med øya er så godt etter en lang høst og
vinter! Selv ble jeg introdusert for dette lille paradiset for snart 39 år siden, og siden har det vært
like spennende å rulle over bakketoppen i Bogen hver gang. Du ser ikke en snurt av skjærgården
før du plutselig får det hele servert bare noen meter foran deg og med vår egen perle litt skrått til
venstre.
Vårbefaringen er alltid spennende. Har det blåst av noe tak i år? Er det noen mus som har laget
rede i en av sofaene? Eller har det kommet inn et dyr som har klart å finne stearin som de har
spist for så å gjøre fra seg over hele hytta? Og hvor mange trær har blåst over stiene? Eller
kanskje det ikke er noen overraskelser? Akkurat i denne sammenhengen er det det vi ønsker oss,
ingen overraskelser. Men vi har allerede fått en før befaringen har vært. Motoren på Rana-båten
bestemte seg plutselig for å være vrang… også vi som hadde trodd at den skulle holde én sesong
til! Den sto på langtidsplanen for utskifting i 2009, men da måtte omprioriteringer til. Så Ranabåten har skinnende nytt maskineri i år.
Når vårbefaringen har vært har vi produsert en laaaang liste over ting som bør
gjøres. Da er det godt vi har et ord i Norge som faktisk ikke så mange andre land har
– dugnad. Den norske dugnadsånden er unik, og vi skal være stolt av den. Så det er
neste spenningsmoment gjennom sesongen for et Ravnøy-styre; hvor mange
kommer på dugnad i år? Det var litt skuffende i fjor – men vi satser på at det var en
forbigående tendens. Det er jo faktisk ikke alltid det passer. Og vi skal snakke høyest
om de som faktisk stiller opp – mange hvert eneste år. Uten klarer vi ikke å drive
Ravnøy, og for de som ikke visste det – det er veldig hyggelig å jobbe sammen på
dugnad på Ravnøy. Lørdag kveld tar vi en fortjent liten fest.
Hyttesøknadene strømmer allerede inn, selv om det fortsatt er nesten to uker til fristen. Supert!
Det er så flott å se at vi kommer igjen og igjen. Det er nemlig også et stort spenningsmoment for
styret – får vi fylt opp hyttene i år også? I år har vi en hytte til tilgjengelig for våre medlemmer,
leieavtalen på Bergensfjord gikk ut i fjor og ihvertfall i år er den ”søkbar” for oss selv. Jeg har lyst
til å nevne et medlem spesielt når jeg er inne på ”puljedelen” av mine tanker. Vi har nemlig et
medlem som i år har 50-års jubileum! Og nei, det er ikke slik at han blir 50 år, nei da. Han skal
tilbringe sin 50. sesong på Ravnøy! For de som ikke har gjettet det, vi snakker selvsagt om Ragnar
Amundsen. Ragnar, du har betydd mye for Ravnøy, tusen takk for alt du har gjort for øya vår.
Ragnar har sitt ”eget hjørne” her på nettstedet, anbefales.
21. juni braker det løs med 1. pulje, og så går det slag i slag i 8 uker. Vi har lastet
bilen med så mye greier at det ligner et flyttelass som skal fraktes over og opp til
hyttene, vi trenger forsyninger av mat og vann, og vi vil gjerne gå på kafé også.
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Når man skal sitte i Oslo å være leder for et lite samfunn som befinner seg flere mil lengre syd er
det godt å vite at vi har to stødige karer som kontrollerer det hele med høyt servicenivå, sosial
kompetanse og glimt i øyet. Aage i 1. og 2. pulje, Emil i 3. og 4. pulje. Aage og Emil, dere skal
vite at vi er umåtelig glad for begge disse ”funnene” – dere høyner kvaliteten på Ravnøy-ferien
vår betydelig gjennom deres lune vesen og ja-mentalitet.
Deretter er det snart høst - men den snakker vi ikke om nå! Dette ble jo rene avhandlingen før
jeg ble ferdig, det. Ute snør det fortsatt, men om en uke skal jeg til Ravnøy om det så blir i
skidress – for det er vår! Hvis du fortsatt henger med benytter jeg sjansen til å ønske deg en flott
vår og sommer. Kanskje vi ses både på dugnad og ferie?
Tone, april 2008
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