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 Den nye redaktion  
Med dette nummer er Linda Rath trådt ind i Skrå´ens redaktion. Velkom-
men til Linda som ud over at sidde i redaktionen også vil stå for det prakti-
ske med renskrivning af bladet. Igennem rigtig mange år har John Loren-
zen været den som har skrevet bladet. Tak til John for en meget stor indsats 
til gavn for os alle. 
Skrå´en har fået et ændret udseende. 
Fornyelse skal der til en gang imellem. Derfor vil du i dette nummer af 
bladet kunne se, at der er sket nogle ændringer i layoutet. Vi håber, at det 
er med til at gøre bladet endnu mere læsevenligt. 
Og så er der det med økonomien 
Vi har vedlagt girokort, som vi håber, at rigtig mange vil benytte. Ved at 
indbetale 50 kr. til Skråen, så er du med til at holde bladet i live. Pengene 
går til trykning og forsendelse af Skråen - alt andet arbejde er frivilligt. 
Således er økonomien afhængig af annoncer, tilskud fra Fællesvirke Vest 
og de frivillige indbetalinger. Vi håber, at mindst ligeså mange som sidste 
år også vil yde en skærv i år. - Redaktionen. 
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 Brug Internettet Lokalt 
- Af Leo Vinther, Kvissel 
Hvorfor modarbejder foreningerne til tider ubevist hinanden, når værktøjet 
til at undgå dette for længst er stillet til rådighed??? 
Uanset hvad årsagen måtte være, skal der kun en minimal holdningsæn-
dring og en ligeså minimal arbejdsindsats til for hjælpe sin forening og dets 
medlemmer. 
Indsend/registrer foreningens arrangementer på byens aktivitetskalender 
straks datoen er fastsat, således andre foreninger kan undgå at igangsætte 
sammenfaldende arrangementer. 
Der en næsten altid mindst én i hver bestyrelse som har tilgang til en PC 
tilkoblet Internettet, således at vedkommende kan have en nyudskrevet ak-
tivitetskalender med til planlægningsmøderne. 
Når der nu bruges tid på at lave forskellige arrangementer, hvorfor så ikke 
forsøge at få det optimale ud af anstrengelserne  - og samtidig hjælpe sin 
forening og  lokalsamfundet til at fremstå endnu mere aktivt ??? 

 

www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 
www.kvissel.dk 
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 Borgernes Hus i Skærum 
- Af Bent Nygaard Olesen 
Afholdte arrangementer 
Juletræsfest med fællesspisning var en stor succes med 93 fremmødte, der-
af 40 børn. Alle morede sig med dans omkring det flot pyntede træ med 
hjælp af den røde spillemand og Gitte Nedergaard. En fremragende jule-
mand var der også, men nu er han igen kravlet i hi hos nissemor. Stor tak 
til alle, både madmor, sponsorer til mandelgaver samt til alle der gav en 
hjælpende hånd. 
Nyt arrangement 
Bestyrelsen for Borgernes Hus påtænker at lave et arrangement en lørdag i 
forsommeren med helstegt pattegris, lidt spillemandsmusik og noget for 
børnene - måske børnedyrskue med børnenes kæledyr, bamser eller duk-
ker. Bestyrelsen er altid åben for nye tiltag. 

 

”BORGERNES HUS” 
Skærum 

 

Udlejes hele året – store lyse lokaler 
Nye borde – alt i porcelæn og bestik 

 

Køkkenet har alle faciliteter 
med ny opvaskemaskine 

 

Tlf. nr. 98 47 37 20 eller 68 47 35 89 
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 Svar på indlægget "To antenneforeninger               
….…Kan nogen forstå det!!!" 
- Af Bestyrelsen i Kvissel Antenneforening 
  Jørgen Jørgensen - Preben Schmidt - Mogens Nielsen 
I decembernummeret af ”skråen” blev der i en anonym artikel rettet kritik 
mod Ravnshøj Antenneforening og i særdeleshed mod Kvissel Antennefor-
ening. 
Hvad denne artikel havde til formål er ganske uvist, men at den bragte sin-
dene i kog i bestyrelserne er der ingen tvivl om, da artiklen indeholder så 
mange misinformationer og ukorrektheder, at virkeligheden er ganske 
ugenkendelig. 
 
Når forfatteren af artiklen har valgt at være anonym, kunne vi i bestyrelsen 
blot betragte indlægget som en form for mudderkastning, som vi ikke be-
høvede at reagere på. Når vi alligevel gør det, er det for at gøre læserne 
opmærksom på, hvad der er fup, og hvad der er fakta i de fremsatte påstan-
de. 
Vi vil i det efterfølgende kommentere de fremsatte påstande i artiklen af 
hensyn til læserne af ”Skråen” i almindelighed samt vore nuværende og  
forhåbentlig snart mange kommende medlemmer i særdeleshed: 
• Der er til stadighed kontakt mellem bestyrelserne i de to foreninger og 

en sammenlægning af de to foreninger har været drøftet fra tid til anden, 
idet der dog ikke indtil nu er taget skridt til iværksættelse, hovedsageligt 
af økonomiske årsager j.f. nedennævnte. 

• Udgifterne til at koble de to foreninger sammen er i størrelsesordnen kr. 
300.000,- - 350.000,- og ikke de kr. 100.000 som påstået i artiklen. 

• De investeringer der er foretaget i 2002-2003  i Kvissel Antennefor-
ening har været en nødvendighed uanset evt. sammenlægning med 
Ravnshøj Antenneforening eller ej. Det har bl.a. muliggjort, at vores 
kabelnet i dag kan levere signaler for op til 54 TV kanaler og 30 radio 
kanaler. Herudover er der etableret returvej i anlægget med henblik på 
internetopkobling. Hvor vi før renoveringen havde i alt 10 TV kanaler 
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 (og ikke 8 som anført i artiklen) har vi nu 18 TV kanaler, hvilket forfat-
teren til artiklen kunne have undersøgt ved simpel optælling på de 
jævnlig udsendte programoversigter.  

• Der har været indkøringsvanskeligheder af anlægget i Kvissel efter re-
noveringen, og dette skal vi ikke bortforklare, men det er vores opfattel-
se, at der bortset fra en enkelt kanal,  nu ”leveres” rigtig god signalkva-
litet til alle medlemmer, og det skal bemærkes, at de problemer der har 
været i flere tilfælde har kunnet tilskrives forhold ved abonnentens ud-
styr.   

• De forholdsvis mange der deltager i generalforsamlinger i Kvissel An-
tenneforening skyldes ikke utilfredse medlemmer, men almindelig sund 
interesse for vores lille forening. Vi er i bestyrelsen i hvert fald meget 
stolte af, at så mange medlemmer er oprigtigt engagerede og bakker op 
om foreningen. 

De af vore naboer på Vestermarksvej, Søndermarksvej, Mejlingvej og Bø-
gevej (Kvissel Antenneforenings dækningsområde), der overvejer tilslut-
ning til antenneforeningen, opfordres til at kontakte bestyrelsen for frem-
visning af, hvad Kvissel Antenneforening kan tilbyde. 
 
Afslutningsvis kan vi i bestyrelsen undre os noget over, at Fællesvirke Vest 
dels optager en anonym artikel, som vi vælger at opfatte som et læserbrev, 
og dels undlader at lade den part, som kritikken er rettet imod, få mulighed 
for at tage til genmæle i samme blad. Det finder vi er skadeligt for Fælles-
virke Vest, som vi ellers opfatter som et organ, der burde medvirke til at 
styrke lokalsamfundet og foreningerne i området, og ikke det modsatte. 

Kommentar 
- Af Skrå-ens redaktion 
Redaktionen skal dybt beklage, at indlægget med overskriften "To antenne-
foreninger….Kan nogen forstå det!!!" i sidste nummer af Skrå-en mangle-
de oplysning om indsenderen, som var Anne Mette Holm, Kvissel.  
Skrå-en optager ikke anonyme indlæg, og indsenderen er uden skyld i den 
manglende information, som alene er redaktionens ansvar. 
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 Af Aasted sogns historie 
Stednavne i Mejling    
- Af O.Thomasberg, Ravnshøj 
Mejling er en af de 4 oprindelige landsbyer i Åsted sogn, men sjovt nok er 
de fleste stednavne i og omkring Mejling, der er nævnt i kirkebogen, ikke 
så gamle, de er fra 1800-årene. 
Mejling nævnes allerede 1654 og Mejlinggård 1656, der bliver til Gam-
mel Mejlinggård 1882. Mejlinghus 1874. Mejlinggårds hus 1888.  
Gammel Mejlinggård hus 1888. 
I byen er også Mejling Østergård 1795 eller Østergård i Mejling 1852.  
Nørrehuset i Mejling 1830. Vester Mejling by 1885. Øster Mejling 
1890. Ravnshus i Mejling 1870. Bakken i Mejling 1814. Bakhuset i Me-
jling 1856 - de to sidste er vel samme hus. 
Der er udflyttergårdene og husene Nørre Mejlinggård 1880. Vester Me-
jlinggård 1880. Øster Mejlinggård 1880. Ny Mejlinggård 1879. Me-
jlinggårds mark 1888. Mejling Nørremark 1884. Mejling Vestermark 
1883. Mejling Østermark 1827. Østermark i Mejling 1823. Østermark-
shuset i Mejling 1856 er vel samme sted, og måske også Østergårds 
mark i Mejling 1833. Øster Mejlinggårds hus 1885. 
Hovedgården Eskær ved Mosbjerg, har ejet gårde og jord i området, hvil-
ket afspejles i Eskær hede 1870. Eskærhus på Mejling hede 1880.  
Eskær mark i Mejling 1851. Eskjærbækken 1852. Eskehuset 1848.  
Eskehøjen 1690. Æskebæk på Nistrup hede (Mejling mark) 1875. 
Æskebæk på Mejling hede 1887. Æskerhus 1835. Æskerhøjen 1775.  
At der bruges både E og Æ som begyndelses bogstav er vel kun 
tilfældigheder, og hvorvidt der er tale om mere end et par huse er svært at 
sige. 
Mejling hede 1872. Mejling Hedehus 1854. Mejling Vesterhede 1883. 
Østergårds hedehus i Mejling 1857. Mejling mark 1888. Mejling mark 
ved landevejen 1887, eller med et finere ord Mejling mark ved Chaus-
sen 1888. Housighus på Mejling mark 1853 og Hvolsighus ved Mejling 
1877 kan være det samme hus.  
Et par navne, man ikke umiddelbart vil tænke på, er Skolen i Mejling 1851 
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 og Mejling Fattighus 1837.  
Længere mod øst har vi Nistrup 1655. Vester Nistrup 1711. Øster Nis-
trup 1712. Nørre Nistrup 1740. Nistruphus 1834. Vester Nistrup hus 
1865. Ny Nistrup 1854. Nistrup mark 1851. Nørmarkshus ved Nistrup 
1870. Nistrup hede 1876. Øster Nistrup hede 1879. Nistrup hedehus 
1849 Lisehuset på Nistrup hede 1886. Tautehuset på Øster Nistrup 
hede 1830. Grybækhus på Nistrup hede 1876 er det samme som Konte-
huset 1876.  
Stendet i Åsted 1812. Stendet 1834. Stendet hus 1877. Nørre Stendet 
1873. Sønder Stendet 1882. Sønder Stendet mark. Stend hede 1866. 
Stendet hede 1879 nævnes også som Skovsgård 1867. Nørre Stendet 
hedehus 1875. 
Elsig 1878. Nørre Elsig 1755. Sønder Elsig 1885. Vester Elsig 1880. El-
sig hede 1889 og Elsig hedehus 1882 må være samme sted.  Bakkehuset 
på Elsig hede 1880.  
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 Lokal-kalenderen 

Faste arrangementer 
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv 
Kælderen under Ravnshøj skole. 
Åben hver torsdag kl. 15-16.30, undtagen i ferierne, 
sidste torsdag i måneden desuden kl. 19-20. 
 
Skærum Lokalhistoriske Arkiv 
Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. 
Åbent september-april: Onsdage i ulige uger kl. 19-21 samt efter aftale. 
(Tlf. 98 47 30 40) 
 
Kvissel Idrætsforening 

Håndbold, ungdom: 
Drenge puslinge (født 90-91) hver mandag 16.00-17.00. 
Drenge (født 88-89) og herrejunior (født 86-87) hver mandag 17.00-18.00. 
Piger (født 88-89) hver onsdag 16.00-17.15. 
Drenge lilleput hver onsdag 17.15-18.30. 
Miniput drenge og piger (født 94) hver onsdag 16.00-17.15. 
Drenge og piger puslinge hver fredag 16.00-18.00. 
Piger hver fredag 18.00-19.30. 
Herrejunior hver fredag 19.30-21.00. 
Håndbold, herreseniorer: 
Serie 1, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00. 
Serie 3, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00. 
Håndbold, dameseniorer: 
Jyllandsserien, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00. 
Serie 3, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00 
Serie 4, hver mandag 18.00-19.00 og hver onsdag 20.00-21.00. 
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 Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen 
Hver onsdag kl. 19.00-22.00  -  Alle er velkomne. 
 

Sportens venner, Ravnshøj 
Præmiewhist hver onsdag kl. 19.00 i Væksthuset. 
 

KFUM-spejderne i Ravnshøj 
Skærum - Bævere og Ulve hver onsdag fra kl. 18.00-19.30. 
Ravnshøj - Ulve hver torsdag fra kl. 18.30-20.00. 
Ravnshøj - Spejdere hver mandag fra kl. 19.00-21.00. 
 
Ravnshøj Centret 
Hver mandag: Gymnastik. 
Første tirsdag i måneden: Mother Theresa (håndarbejde). 
Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". 
Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. 
Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. 
Torsdag i lige uger: Film. 
Torsdage i ulige uger: Spil, f.eks. ludo, kort, mølle og dam, dart  -  

kaffe og kage. 
 
 
Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste arrange-
menter, så ingen går forgæves. Adresse og telefon står på side 2. 

Gammel Dans(k) - til fest 
Familiefest - Firmafest - foreningsfest 

Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til  danse og mu-
sik fra den gamle, danske tradition. 
• Festligt og sammenrystende  
• I får Jer rørt og samler ekstra appetit.  

Kontakt Mogens Holm  på  9848 4393 
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 Lokal-kalenderen 
Øvrige begivenheder 
28. marts 2004  -  Ravnshøj 
Gymnastikforeningen gi´r opvisning 
Som afslutning på sæsonen vil de forskellige hold vise hvad det er de har 
arbejdet med.  -  Arrangør: Ravnshøj Idrætsforening. 
 

01. april 2004, kl. 18:00  -  Kvissel 
Forårsfest i Pensionistforeningen.  
 

22. april 2004, kl. 12:00  -  Kvissel 
Fællesspisning i Pensionistforeningen.  
Senior Shoppen viser forårskollektionen på lokale medlemmer. 
 

27. april 2004, kl. 19:30  -  Skærum + Kvissel + Ravnshøj 
Fællesmøde i Fællesvirke Vest.  
 

13. maj 2004  -  Ravnshøj 
Bålaften.  -  Arrangør: KFUM-Spejderne i Ravnshøj. 
 

06. juni 2004  -  Kvissel 
Sommerfest med stort loppemarked.  
Årlig tilbagevendende begivenhed m/ kæmpe loppemarked, stor tombola, 
lækkert cafeteria, varm mad fra bålet o.m.m. 
Endeligt program kommer senere. 
Arrangør: KFUM-spejderne Kvissel.  
 

15. juni 2004  -  Kvissel 
Pensionistforeningens udflugt.  
Program følger senere. 
 

23. juni 2004, kl. 20:00  -  Skærum 
Sct. Hans bål.  -  Arrangør: Sogneforeningen. 
Båltaler: Næstformand Jesper Mygind. 
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23. juni 2004, kl. 20:00  -  Kvissel 
Sct. Hans bål.  
 

24. juli 2004  -  Skærum 
Skovfest i Katsig Bakker.  -  Arrangør: Sogneforeningen. 
 

04. september 2004  -  Ravnshøj 
Spejder for en dag.  -  Arrangør: KFUM-Spejderne i Ravnshøj. 
 

25. september 2004  -  Skærum 
Høstfest i Borgernes Hus. 
Arrangør: Sogneforeningen. 
 

28. oktober 2004  -  Skærum 
Fællesspisning i Borgernes Hus. 
Arrangør: Sogneforeningen. 
 

Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen: 
www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 
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 Skærum Sogneforening 
- Af Alice Schneider, Skærum 

Generalforsamling den 10 februar i Borgernes Hus 
Der var mødt 18 medlemmer op. 
 

Formandens beretning: 
Vejchikanerne skal nu være permanente, men der var spørgsmål til, 
hvordan de vil blive placeret. Eller om de skal stå, som de gør nu?  
Bestyrelsen lovede, at holde et møde med byens borgere og Jens He-
degaard Christensen (Formand Teknisk Udvalg), samt repræsentan-
ter fra  Politiet. 
Formanden kom også ind på problemer med bussen, som helst skal 
kunne køre ind på parkeringspladsen foran legepladsen i stedet for at 
stoppe på vejen, hvor det er til stor gene for personbiler, der vil pas-
sere. 
 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 
 
Valgene: 
Søren Rahbek og Jesper Mygind blev genvalgt 
Nye i bestyrelsen blev Sidsel Christensen og Alice Schneider 
Suppleant blev Asger Christensen og Tommy Jensen genvalgt 
Ny revisor blev Palle Christensen 
På konstitueringsmødet blev Søren Rahbek formand, Jesper Mygind 
næstformand. Som kasserer blev Preben Boisen valgt, Sidsel Chri-
stensen blev valgt som sekretær, og som ansvarlig for legepladsen 
blev Tom Nedergaard valgt. Alice Schneider blev PR. ansvarlig, og 
Danny Langthjem blev ansvarlig for foreningens flag. 
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 JUBILÆUM 
- Af Ravnshøj Idrætsforening 
Ravnshøj Idrætsforening kan i år fejre 25 års jubilæum. Det vil blive fejret 
”efter alle kunstens regler.” Jubilæumsdagen er mandag den 13. september, 
og der vil være arrangementer både weekenden før og weekenden efter. 
 

På nuværende tidspunkt vil idrætsforeningen kun røbe, at lørdag den 11. 
september vil være i børnenes og ungdommens tegn. Hallen vil blive om-
dannet til et kæmpe legeland, hvor idrætsforeningen har lejet masser af 
aktiviteter. Der vil også være diskotek. Arrangementet vil vare hele dagen. 
 

Søndag vil der blive afholdt reception, hvor naboklubber, organisationer, 
sponsorer, venner og samarbejdspartnere vil blive inviteret. 
 

Lørdag den 18. september vil der blive afholdt stor fest. Festen vil primært 
være for klubbens medlemmer og byens borgere, men der vil også være 
andre gæster. 
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 Idrætsforeningen opfordrer alle til at reservere de nævnte datoer. Der vil 
senere blive offentliggjort meget mere om jubilæet.  
Følg med på www.ravnshoj-if.dk 
 
EFTERLYSNING: Ravnshøj Idrætsforening er meget interesseret  materi-
ale om klubben. Så hvis nogen har noget sådant materiale – fx avisudklip, 
billeder mv. vil Idrætsforeningen gerne have det – evt. låne det. I den for-
bindelse ved Idrætsforeningen, at der er en forholdsvis tyk scrapbog med 
avismateriale fra de første år. Bogen har været udlånt, og er blevet væk. 
Den er Idrætsforeningen meget interesseret i at få tilbage. 
 
Hvis nogen har materiale kan I kontakte: 
Ravnshøj Idrætsforening 
Kristian N. Thomsen 
formand 
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 Kvissel gl. Købmandsgård  
- Af Borgerforeningen v/Leo Vinther, Kvissel 
Kvissel gl. Købmandsgård på Tolnevej har længere været et stort samtale-
emne. 
Det har heller ikke skortet på opfordringer til Borgerforeningen om at gøre 
noget ved sagen. 
På den baggrund startede bestyrelsen forarbejdet til det forslag som blev 
lagt frem på forenings generalforsamling i starten af februar. 
Emnet på dagsordenen var tydeligvis ikke uden interesse, for der deltog 
næsten 40 borgere. 
På generalforsamlingen blev der bl.a. drøftet mange saglige ting omkring 
sagen, og der blev givet tilsagn fra mange af deltagerne om praktisk hjælp. 
Bestyrelsen er meget vidende om, at det arbejdsmæssigt ikke er et ubetyde-
ligt projekt, hvilket også nødvendiggør en vis mængde tilsagn fra byens 
borgere. 
Som også omtalt på generalforsamlingen er der, foruden de allerede mod-
tagne tilsagn om hjælp, behov for yderligere tilsagn fra såvel borgere som 
sponsorer før projektet kan realiseres. 
 

Projektet går kort fortalt ud på at få fjernet bygningerne på Tolnevej 2.  
Der foreligger på nuværende en skriftlig forhåndsaftale med ejendommens 
ejer Søren Simonsen om nedrivning af bygningerne. 
Der er givet tilsagn om sponsorater vedr. El-, VVS- og kloakarbejdet, rul-
lestilladser, maskinkraft til nedrivning samt bortskaffelse af bygningsmate-
rialerne fra El-installatør Carsten Aaen i Strandby, Kvissel-Ravnshøj VVS 
v/ Carsten Kristensen, Kloakmester Thorkild Olesen i Ø. Holmen, H C 
Hald & Søn i Strandby, Elling Maskinstation v/ Knud Buckhave samt Sin-
dal Vognmandsforretning v/ Vagn Thomsen. 
Ligeledes arbejdes der i skrivende stund med forskelligartet støtte fra Fre-
derikshavn Kommune. 
 

Når bestyrelsen har modtaget yderligere forhåndstilsagn om hjælp fra bor-
gerne og de igangværende tiltag er forhandlet på plads, vil der efter planen 
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 straks blive indkaldt til borgermøde for endelig afklaring af hvorvidt pro-
jektet skal igangsættes. 
 

- og hvad er det så for en type borgerhjælp der bliver brug for?  
De modtagne tilsagn om hjælp vil bl.a. blive grupperet under praktisk ar-
bejde med nedbrydning, affaldssortering, daglig fejning af vej- og fortovs-
areal under arbejdet, kaffebrygning og kagebagning o.lign. 
Den enkelte borger har derfor mulighed for på forhånd at konkretisere sit 
tilsagn, ligesom der også kan tages forbehold for bestemte perioder. 
Tilsagn om hjælp modtages på tlf. 98484644 eller Email borgerforenin-
gen@kvissel.dk. 
 

Borgerforenings bestyrelse forventer fortsat opbakning om projektet, idet 
borgerne her har muligheden for aktivt at deltage i den ønskede forskønnel-
se af Kvissel.    
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 Ravnshøj Centret 
- Af bestyrelsen v/Knud Larsen 
Centret består af 20 lejligheder og et fælleshus, hvor der forefindes køkken, 
opholdsrum, kontor og lejlighed til hjemmehjælpere og sygeplejen. 
Der er hver dag spisning kl. 11.30 med god hjemmelavet mad, køkkenet 
laver desuden kaffe med brød til hver eftermiddag, og aftensmenuer til di-
verse arrengementer. 
 

På Centret findes et Aktivitetsudvalg der består af 5 medlemmer, desuden 
har vi Centrets Venner der består af 7 medlemmer. 
Aktivitetudvalgets arbejde består i store træk af det daglige. 
 

Hver mandag er der gymnastik på Centret. 
Første tirsdag i måneden : Mother Theresa strik 
Anden tirsdag i måneden : Syning til Bazar 
Tredie tirsdag i måneden : Bankospil hver anden måned 
Sidste tirsdag i måneden : Gudstjeneste v/ Pastor Thaysen 
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 Alle aktiviteter på Centret er både for beboere og pensionister, og folk over 
60 år i lokalområdet. 
 

Ravnshøj Centrets Venner tager sig hovedsaligt af diverse aftenarrenge-
menter og fester, blandt andet den store Sommerfest som afholdes i teltet 
på Centrets græsplæne, hvor der lørdag eftermiddag er ca. 100 gæster og 
lørdag aften ca. 120 til spisning, og en svingom. 
Vi har lige afholdt Fastelavnsfest med gule ærter, hvor der var 49 deltagere 
i alt. 
 

Aktivitetsudvalget og Centrets Venner arbejder selvfølgelig sammen, og 
særlig om et projekt som er vor store sommerudflugt. 
 

Som afslutning kan nævnes at vi har en dejlig ånd på Centret, folk møder 
altid op med et godt humør, og vi kan i et lille lokalområde samler vi 50 - 
60 mennesker når vi inviterer, enten til Banko eller aftenunderholdning.  
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Sommerfest i Ravnshøj 
- Af Kristian N. Thomsen, Ravnshøj Idrætsforening 
Ja selv om det er i god til vil Ravnshøj Idrætsforeningen gerne minde om 
den årlige sommerfest, der bliver afholdt i uge 32. 
 
Teltet stilles op søndag den 1. august. Festen begynder onsdag den 4. au-
gust og festen slutter af med borgerballet lørdag den 7. august. 
 
For 3. år vil Idrætsforeningen afholde ”Stjerner for en aften.” Det foregår 
fredag den 6. august, og allerede nu opfordrer Idrætsforeningen børn og 
unge i området til at gøre klar til denne aften, der de første 2 år var en 
kæmpe succes. Begynd allerede nu med at øve. Senere vil der ved opslag 
på skolen blive gjort opmærksom på tilmelding.  
 
Følg med på www.ravnshoj-if.dk her vil programmet kunne ses, når det er 
endeligt. 
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Annoncer i Skrå-en 
- Redaktionen 
 
Annoncepriser 
¼ side koster 220 kr. for 1 år.  -  ½ side koster 380 kr. for 1 år. 
 
Tegning af nye annoncer 
kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest 
Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98 48 52 46  -  E-mail: viking@holm.mail.dk 
 
Ændring af eksisterende annoncer 
kan ske ved henvendelse til 
Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98 47 30 40  -  E-mail: linda.rath@skaerum.net 
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