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Leder'n januar 2003
Ravnøyferie forbinder jeg med: Familiehygge, avslapping, venner, bading, ballspill, boccia,
krabbefiske, iskrem, badminton, puljefest, Ravnøytoppen, sol og skolebrød.
Dette er de første ordene som detter ned i hodet mitt når jeg skal finne ord som beskriver mitt
forhold til Ravnøy gjennom 40 år .
Prøv dere også! Har dere vært på Ravnøy flere ganger vedder jeg en øl på at vi har mange like
ord.
Jeg må være ærlig og rett skal være rett. Det har da også vært noen dårlige erfaringer. De er
lette å glemme. Etter å ha vridd hjernen min en stund kommer jeg på ting som er forsøkt
fortrengt. Det første jeg kommer på er lettølet som ble smuglet over til Ravnøy i 1997, men
som tidligere bestyrer og hedersmann Odd Sandvik heldigvis fant og fikk destruert før noen
skade var skjedd. Nå løsner det og jeg husker plutselig myggestikkene, gjestene som aldri
ville dra, magaplasket, bocciatapet mot Håkon Bie, flått og problematiske hjemreiser.
Men …..hva skjer ? Når jeg får tenkt meg om enda litt blir med unntak av den stygge
hendelsen med lettølet alle de negative episodene plutselig knyttet til gode minner.
Det var faktisk ganske hyggelig å bli smurt på myggestikkene, og det finnes vel knapt noe
bedre enn å klø seg på modne myggestikk. I grunnen var det spennende å lete etter flått på
kona om kvelden etter at ungene hadde lagt seg også. Som oftest var likevel "flåtten" bare noe
skitt som sikkert ville forsvunnet i løpet av den første uka likevel. Og jeg fikk faktisk 2 gratis
pils for det magaplasket.
Grunnen til at våre gjester som bare skulle komme innom på en overnatting utsatte avreisen
en hel uke var faktisk at alle store og små hadde så kjempefint. Tapet i boccia var naturlig nok
meget surt, men det ville ha tatt seg dårlig ut at Bie hadde fått ødelagt sin ferie etter å ha vært
ubeseiret i snart 50 år.
Hjemreisen var traumatisk. Den ble utsatt gang på gang fordi unga og Hilde bare måtte bade
5 ganger i 22 graders vann samt lunsje og spise middag i sola ved stranda. Det dumme vel at
vi måte dra.
Å holde på de gode tradisjonene og kunne videreføre dette nærmest perfekte feriested er styrets
overordnede mål. Utfordringen er å holde orden på hytter, båter og eiendeler med stiftelsens
begrensede økonomi. I styret står alltid pengebruk og prioriteringer på agendaen.
Det er lett å spare seg til fant hvis man alltid utsetter vedlikeholdet. Derfor må vi fortsatt satse
på at vi alle som har glede av å besøke Ravnøy fortsatt kan bidra. Mange har både ideer og
innsatslyst, eller en fin sofa som vi kunne trenge på en av hyttene. Noen av dere elsker å
hogge ved? Kjenner du en som har for mye maling? Nå kan dere bare sende oss en mail når
dere kommer på noe som Ravnøy kunne trenge.
Hjemmesiden er ikke et utslag av jåleri! Jeg håper den skal hjelpe oss å nå flere viktige
mål. Historien om Ravnøy og minnene skal bevares og videreføres til ungdommen. Derfor
finner dere både hytteboka hvor mange av dere har skrevet og Ragnar Amundsen sin historie
og synspunkter fra mange års arbeid for Ravnøy her på hjemmesiden vår.
Vi etablerer herved også en ny elektronisk hyttebok og billedgalleri hvor dere kan skrive inn
deres ferieminner, fortelle en historie, eller vise noen av deres fantastiske feriebilder.
Dere kan også tipse styret om forhold på hytta du leide, men som dere glemte å si ifra om når
dere var der. Kanskje du vil klage på noe? Ja i så fall så logger dere på og sender oss en mail.
Søknader om både puljeopphold og helgeopphold før og etter sesongen kan nå sendes på mail.
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Vi presiserer imidlertid at så lenge det finnes et oppegående postverk så skal dere som ønsker
det kunne sende deres søknader og brev på gamlemetoden.
Hjemmesiden vår skal inneholde praktisk og interessant informasjon om tilbudene på Ravnøy.
For å få til dette må dere som har tilgang bruke hjemmesiden aktivt, og gi oss
tilbakemeldinger på informasjon eller tjenester dere savner.
På denne måten kan vi sikre at viktig informasjon kommer frem til deg og meg.
Vet dere forresten at stjernebildet som tidligere var kjent under navnet Karlsvogna nå
heter Carlsbergvogna når dere er på Ravnøy? Stjernebildet ble omdøpt av en avholdt gjest og
ølbrygger fra Sarpsborg under en måneskinnstur forbi Jomfruburet noen år tilbake. Helt
avgjørende å vite når man skal sverme litt til sommeren.
Håper dere har det bra alle sammen, og gjør som de sier på lokal radio`n vår i Vestfold.
Hils bakover!
Asle
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