Ramme Borger- & Håndværkerforening er dannet for at:
•
•
•

Fremme kontakten mellem beboerne i Ramme og omegn.
Tage initiativer og fremme initiativer, der er til gavn for beboerne i Ramme og omegn.
Fremme og formidle kontakten mellem offentlige myndigheder og beboerne i Ramme og omegn

I 2019 -2020 havde vi travlt med at få ombygget og genåbnet byens købmandsforretning. Derfor fik vi
oprettet Ejendomsselskabet Ramme – Lomborg Købmand ApS, som ejer bygningen, samt Min Købmand
Ramme -Lomborg ApS, som driver butikken. Ramme Borger- & Håndværkerforening er en aktiv del af
begge selskaber.
Takket være en husstandsindsamling i både Ramme og Lomborg lykkedes det at få anparter solgt så det
blev muligt at realisere vores nye Min Købmand på Algade 4 i Ramme. Heldigvis er folk rigtig gode til at
bakke op om vores lokale butik, som er en forudsætning for at vi kan overleve om landsbyer i Ramme –
Lomborg. Sammen med vores lokale Ramme Skole og Børnehaven i Lomborg er det en forudsætning for
at kunne tiltrække nye børnefamilier, så vores institutioner kan være levedygtige langt ind i fremtiden.
Frivillige borgere har arbejdet i 1000 vis af timer for at få lavet en meget flot og moderne butik for vores
borgere i Ramme – Lomborg.
I Ramme har vi omkring 42 frivillige til de mange opgaver der er i et mindre bysamfund. Hos Min
Købmand har vi udover 12 hel-& deltidsansatte også omkring 12 frivillige hjælpere.
Ramme har omkring 28 frivillige Landsby Pedeller som holder byens haver, gader og pladser pæne,
ligesom de også sørger for at Strøggade bliver Julepyntet med gran og lys hvert år i december, ligesom
der sættes Juletræer op på Jespersens Plads, og på Den Røde Plads ved Jernbanen i Algade.
Som velkomstkomite hos de nye tilflyttere har vi 2 frivillige Landsby Ambassadører som aflægger et
besøg med en velkomstkurv fra Ramme Borger- & Håndværkerforening.
Vores frivillige Landsby Piloter arbejder med idéer til fremtiden i Ramme – Lomborg. Bl.a. er der 3
arbejdsgrupper som arbejder med arrangementer som f.eks.
•
•
•

En Ramme – Lomborg præsentationsfilm.
Et åbent byer arrangement for virksomheder, institutioner, kunstnere mv.
Tilflytterhus, så man kan prøve at bo i lokalsamfundet på prøve.

I Ramme Borger- & Håndværkerforening har vi hvert år en række arrangementer for borgerne. Bl.a.:
•

Februar - Foreningens årlige generalforsamling.

•
•
•
•
•
•
•

April - Affaldsindsamling i samarbejde med DN.
Maj - Forårs bustur som f.eks. ”Kend din egn Tour”
23. juni - Sct. Hans fest på Kirkebakken ved Ramme Kirke.
August – ”Søndag i Parken” Fælles morgenkaffe kl. 10:00 på Jespersens Plads med hygge til kl.
14:00
December - Fælles Juleafslutning på Lomborg Idrætsefterskole, i samarbejde med Ramme –
Lomborg Idrætsforening og Lomborg Sogneforening mv.
Fælles Julefrokost for alle frivillige i Ramme.
Morgenkaffe og møde med Landsby Pedeller og andre frivillige hver anden fredag formiddag i
lige uger. (Undtagen i ferier og på helligdage)

Fra 2017 – 2022 har vi i Ramme – Lomborg haft et byforskønnelses projekt i samarbejde med Lemvig
Kommune. Det har bl.a. resulteret i nedrivning af 4 faldefærdige huse, og anlæggelse af nye grønne
pladser og haver. Ligesom cykelstien fra Lomborg bliver videreført ind i Ramme by i 2021.
I projektet indgår der også nye INFO skærme i Lomborg og hos Min Købmand i Ramme til borgerne.

Følg os også på Facebook/Ramme Borger og Håndværkerforening og Facebook/Ramme – Lomborg.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen:
•
•
•
•
•

Formand Bent Wolder bentwoldermortensen@gmail.com Telefon: 2739 4144
Kasserer Jørgen Bæk jb@rammenet.dk Telefon: 4133 5922
Sekretær Bente Borup borup.kristensen@gmail.com Telefon: 4222 1051
Bestyrelsesmedlem Frede Madsen fredemadsen@outlook.dk Telefon: 2049 4084
Bestyrelsesmedlem Jørn Jensen jornjensen1965@hotmail.dk Telefon: 2972 9513

Bliv medlem af Ramme Borger- & Håndværkerforening ved at kontakte kasserer Jørgen Bæk

Med venlig hilsen

