Borgerforeningen
Aktiviteterne under og lige efter krigen og besættelsen fulgte det
kendte mønster, - men alligevel med et mærkbart fald i
mødernes antal. 1940 er der kun et par møder og i 1941 nok slet
ingen, der henvender sig bredt til alle. Fra 1942 er antallet igen
stigende, og to nye foreninger begynder deres aktiviteter. Det er
Husmoderforeningen - ganske givet inspireret af den opståede
mangelsituation og forsøgene på så vidt det var muligt at
opretholde førkrigsstandarten i husholdningerne. Også
"Sønderjydsk Forening", der fra 1942 og fremefter hører med til
forsamlingshusets faste udbud, har sin baggrund i krigen og
usikkerheden om den dansk-tyske grænse.
Hen mod slutningen af krigen blev forsamlingshuset beslaglagt af
Værnemagten, men kun i en månedstid fungerede huset som
hjemsted for tyske soldater. Flygtningestrømmen under den
allersidste del af krigen, som mange af landets forsamlingshuse måtte lægge hus til, gik helt uden om Raasted.
I 1948 melder en ny forening sig på banen i Raasted. Det er
Borgerforeningen. Hvorfor det skete netop pa det tidspunkt er
svært at gætte på, men det har nok en sammenhæng med, at
forsamlingshusets virksomhed ikke rigtig stod mål med de
ønsker og forventninger, som befolkningen nærede. Der findes ikke
antydning i protokollen om baggrunden for foreningens
stiftelse, men formålsparagraffen er kort og præcis i sine
formuleringer:
a) at samle (Foreningens) Medlemmer til
Fremme af enhver Sag, der kan tænkes at være til
Gavn for Raasted By og Omegn.
b) at lade afholde Møder, Foredrag, Oplæsning og
lignende.
De praktiske sager, man blandede sig i, var sådanne ting som
kloakering og rensningsanlæg. Fortove langs hovedgaden og byens
flagalle. Spørgsmålet om gadebelysning fik man løst ved først at
skaffe penge til etablering af belysningen og dernæst gennem
mange år at stå for driften af gadebelysningen.
Også foredragene blomstrer i den første tid. Thomas Olesen
Løkken indleder rækken af foredrag med at fortælle om sin
Amerikarejse. Skuespilleren Erling Visti læser op af Jeppe
Aakjær. Pastor Borchsenius fortæller om Isræl, forfatteren Niels
Anesen taler om "Nutidige Problemer", Sven Hansen fra Jyllands
Posten om "Europavej 3" - og om det så er fodbold-spilleren
Henry From fra AGF, bar han holdt foredrag i
forsamlingshuset. Der kom nu for få for at høre Henry From - og
de fleste var børn.

Det var slet ikke nødvendigt at tilkalde hjælp udefra hver gang et
møde eller en fest skulle løbe af stabelen, man var utrolig
selvhjulpet. Man nøjedes ikke med at spille dilettant eller små
sketches. Selv en opgave som "En søndag pa Amager" gik man
i lag med - med lokale "skuespillere" og lærer Pedersen som
instruktør. Anmeldelserne er helt i top. Igen og igen møder
vi også Agner Høgh - for ikke at tale om Ove Østerballe den ene dag som gammel, fordrukken skærslipper, den næste som
elegantier i kjole og hvidt med et skønsomt udvalg af gamle
revyviser.

Også 2o års jubilæet for befrielsen kunne man fejre med lokale
kræfter, Anders Stensgaaard Venning og Andreas Stenz, der
begge var medlemmer af Hvidstengruppen.
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Men ellers kniber det med tilslutningen til foredragene. Så langt tilbage som i 1962 stiller Ove Østerballe
forslag om et ekstra bidrag hos medlemmerne, så foredragsaftenerne kan finansieres og derved bevares.
Foredragene fortsætter, men foredragsaftenerne bliver noget færre. Det er ganske tydeligt, at det er festerne
i forbindelse med jul og Set. Hans, der har den største bevågenhed, - og den årlige sommerudflugt. Der
lader man sig ikke gå på af manglende tilslutning. To år i træk må man nøjes med bestyrelsen + 3 par
som deltagere i udflugten.
Et andet populært arrangement er revyerne, "Smil Raasted". De gennemføres 4 år i træk (1985 - 88) med lokale
kræfter og en endda meget stor opbakning.

