Ravnstrup kun 8 km. fra centrum i Viborg eller kun 5 km. indtil Bilka.
Indbyggerantallet for 2019 i Ravnstrup er 446.

Næste gang du kører gennem Ravnstrup, så tag lige et kig ind i vores flotte genbrugsbutik,
som ligger midt i byen, du vil blive glædelig overrasket.

Der er busforbindelser til Viborg, Holstebro og Skive og ikke langt til Midtjyllands lufthavn
(Karup lufthavn). Vores skolebørn bliver kørt i bus til og fra folkeskolen i Hald Ege.
I Ravnstrup er det forsamlingshuset og borgerforeningen, som er de store drivkræfter i at samle
byens borgere i et fællesskab, og her skabe glæder, samhørighed og hjerterum. Andre foreninger
og udvalg som, RIF og KFUM m.fl. er også en del af Ravnstrups bybillede. Forsamlingshuset
har jævnligt fællesspisning, arrangerer foredrag og en række fester, luciaoptog, fastelavn o.a.
Borgerforeningen arrangerer Sct. Hans, juletræstænding, cykelture, tirsdagsklub m.m.
Borgerforeningen har gang i nogle større projekter bl.a.:
• En cykelsti til Viborg
• En naturperle ved Kjeldbæk å, midt i byen er under etablering

Du kan også besøge Lindegårdens smukke have, eller aflægge vores flotte kirke et besøg.
Nyd naturen i Ravnstrup, for vi har en særdeles flot natur med et fantastisk rigt og varieret
plante- og dyreliv.

Byen har en hjertestarter placeret på gavlen ved klubhuset ufor sportspladsen.
Ved sportspladsen findes en stor legeplads samt madpakkehus, grill m.m.
Boligforeningen Viborg Amt har i dag 23 flotte udlejnings boliger og ventelisten er lang.
Der er stadig et par ledige byggemodne grunde til salg. Der er yderligere i den nye
kommunalplan udlagt områder til bebyggelser.
Her er nogle af byens virksomheder:
● Ravnstrup autoværksted
● Shell med stort butiksudvalg
● Ravnstrup mølle, her kan købes ørreder
● Gårdsalonen - frisørsalon
● Rosgaard A/S, omsætning af smågrise
● Bisonkød og dyrepension
Ravnstrup forsamlingshus
● Vm – hvidvarereservedele & -service
● Egelund dyrlæge
samt en del andre servicefag/-brancher, f.eks. Grøn Support (snerydning, græsslåning,
hækklipning m.m.).

Du må også gå på opdagelse ude i Finderup Øvelsesterræn, som grænser op til bygrænsen
mod vest.

Byen har landsbypedeller, et team på omkring 15 medlemmer, der udfører en del veldefinerede opgaver, bl.a. at holde områder i byen pæn og præsentabel.
Byens hjemmeside: www.ravnstrupborgerforening.dk
Se galleri: http://ravnstrupborgerforening.dk/galleri

Vi venter på dig . . .

