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Skive er ingenting uden os. Og vi er ingenting uden Skive.

skive
salling
fjends
vinderup

Maibritt Madsen, Ramsing

Godt fællesskab giver trivsel og gode idéer:

- Vi bor i Ram
Skole, SFO og børnehave udgør VSD’s Ramsing-afdeling.
Skolen har oplevet fald i elevtallet, men det er vigtigt, at den
består af hensyn til sammenhængskraften i byen, mener
man i Ramsing. 
Foto: Steen Don

I dag:

b

Ramsing

Som optakt til
kommunalvalget
19. november sætter
Skive Folkeblad med serien ”Dit valg” fokus på borgernes holdninger på hele Skive-egnen. Vores lille valgbil,
journalister og fotografer kommer rundt i Salling, Skive,
Fjends-området og på Vinderup-egnen for at høre om
glæder, udfordringer og problemer i det lokale liv her i
valgåret. Følg med i ”Dit valg” – i din avis.

I Ramsing sidder de ikke
bare på hænderne og venter
på, at nogle politikere inde i
Skive skal udvikle landsbyen for dem.
En lille, helt nystartet udviklingsgruppe for Ramsing
har nemlig masser af ideer
for byen.
Men en succesfuld udvikling kræver samtidig, at
politikerne rent faktisk lytter til, hvad borgerne siger
i Ramsing.
Og derfor er det endvidere
vigtigt, at politikerne fortsat har fokus på en stærk
afdeling for landsbyudvikling i Skive Kommune.
En afdeling, der kan støtte og hjælpe med søgning
af fondsmidler til landsbyprojekter - og på den måde
hjælpe udviklingen på vej.
Sådan lyder budskabet
fra 37-årige Maibritt Madsen, der sidder i udviklingsgruppen, som indtil videre
udgøres af tre borgere.
De er nu begyndt at sætte
deres tanker og ideer i system.
Det handler ganske enkelt om godt samarbejde.
- Skive er ingenting uden
os. Og vi er ingenting uden
Skive, siger Maibritt Madsen.
- Lokalpolitisk kan man

- Skive er ingenting uden os, og vi er ingenting uden Skive, siger forælder i Ramsing
Maibritt Madsen, der gerne vil det konstruktive samarbejde med Skive.  Foto: Steen Don
som borger godt føle og tænke, at man ikke bliver hørt i
udkanten, siger hun.
scene ønskes
Men i Ramsing har de
mange ideer: For eksempel
en scene til den nye bypark,
man er ved at anlægge på
arealet, hvor man har mistet rådhuset for den gamle
Spøttrup Kommune.
Scenen kunne bruges til
markedsdage, teater og intimkoncerter.

En udendørs koncert med
eksempelvis Peter A.G. solo
kunne nemlig lige så godt
afvikles i Ramsing som i
Skive, mener Maibritt.
- Der kan sagtens være
mere herude hos os, siger
hun og fastslår:
- Hvis politikerne vil have
tilflyttere, er der nødt til at
være noget, vi kan tilbyde.
populært ungdomshus
Derfor er man i Ramsing
også ked af planer om at

flytte byens ungdomshus
til Skive.
I dag holder ungdomshuset til i nogle barakker.
Man så gerne en løsning
med bedre fysiske rammer.
Men løsningen er ikke at
flytte til Skive, mener man
i Ramsing.
- Ungdomshuset er så attraktivt, at der er venteliste på at komme hertil, siger Maibritt Madsen.
Hun fortæller, at de unge
kommer til Ramsing fra

Asylcenter og skolestruktur er talk of the town:

Færre skoleelev

Jette Hansen er nytilflytter i Ramsing og lige nu på barsel.
Ramsing er et godt sted at blive en del af som børnefamilie,
mener hun. 
Foto: Steen Don

Ramsing. En by med en lille skole, som mange borgere
roser til skyerne, men også
frygter fremtiden for.
Og en by med et asylcenter, som har delt vandene i
byen: Nogle har taget imod
det med åbne arme. Andre
har været skeptiske.
Men Ramsing er også en
by, der er kendt for sammenhold og fællesspisning
og et tydeligt ønske om udvikling og fælles fodslag.
Tom Knudsen, 60 år og
efterlønner er ved at putte
varerne fra byens købmand
i sin bil.
- Jeg synes, at Ramsing er
en dejlig by. Der har været
et godt sammenhold i byen.
Og det er godt, at vores købmand bliver ved med at eksistere, siger Tom Knudsen.
Til gengæld er han bange
for, at skolen, der nu er en
underafdeling af VSD, lever
på lånt tid.
- Der er ikke mange elever tilbage, konstaterer han

om de cirka 34 nuværende
elever på skolen, der rummer til og med 6. klassetrin.
Tom Knudsen synes, at
politikerne i det nye byråd
skal forsøge at få noget mere
til byen - ligesom borgerne i
Ramsing også selv skal huske at gøre en indsats.
- Post nogle penge i det
herude, så ikke alle pengene går til Skive, siger Tom
Knudsen. Han roser byens
fællesskab. Og han deltager
da også selv i fællesspisningerne i Onsdagshuset.
Inde i købmandsforretningen, der for nylig skiftede navn fra Kwik Spar
til Min Købmand, er Helle
Rasmussen i fuld gang med
at stille varer an sammen
med den nyansatte Lisbeth
Ørskov Pedersen, Nautrup.
Min Købmand er et nyt
koncept under Spar-kæden.
købmand i fem år
Helle Rasmussen har været købmand i byen i fem år.

- Det er blevet bedre og
bedre. Også fordi man kender folk bedre og bedre, siger Helle Rasmussen.
Hun bor selv inde i Skive,
men siger alligevel »vi«, når
hun taler om Ramsing.
- Vi er nødt til at kæmpe
lidt for byen. De tager noget
fra os hele tiden, siger Helle Rasmussen med henvisning til det nedlagte rådhus
og hele skoledebatten.
- Folk begynder at tage
børn ud af skolen, erfarer
Helle Rasmussen.
Nogle forældre samler
nemlig alle deres børn i Balling: Når de ældste børn efter 6. klasse skal rykke videre fra Ramsing til Balling
følger de yngre søskende således med i samme ombæring - i stedet for at blive i
Ramsing.
Delte meninger
Og så er der jo lige det der
asylcenter. Det er en anden
ting, der er blevet snakket

Tom Knudsen frygter, at
skolen lever på lånt tid:
- Der er ikke mange
elever tilbage, siger han.
Foto: Steen Don
en del om blandt kunder
hos købmanden.
- Det har der være delte
meninger om. Det har der.
Men jeg kan kun snakke positivt om dem. Der er ikke

