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SKRÅ-EN  
- udgives af foreningen Fællesvirke Vest, 
- udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december, 
- uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. 
 

Forsiden 

Dette nummers forside viser Kvissel gamle købmandsgård, tegnet af Jens 
Larsen, Ravnshøj. Udover købmandsgård var der også kro i bygningerne. 
 

Redaktion 

- Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, 
- Linda Rath, Skærum Kirkeby, - Jørgen Steengaard, Ravnshøj. 

Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: 
Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby,  -  Tlf.: 98 47 30 40 

- eller på e-mail: linda.rath@skaerum.net 
Stof til næste nummer skal være indleveret senest den 5. februar 2005. 
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Tak for bidrag 

Vi vil gerne sige tak til de rigtig mange, som har indbetalt et beløb på gi-
rokortet, der fulgte med Skrå-en i april. Ikke alene er det et godt bidrag til 
Skrå-ens økonomi, men vi ser det også som et udtryk for, at man synes 
Skrå-en er læseværdig. 
Billeder i Skrå-en 
Redaktionen modtager af og til indlæg til bladet med fotos, som vi des-
værre må afstå fra at vise, da vi ikke kan gengive dem i en tilfredsstillende 
kvalitet. Trykkeriet kan kun håndtere rent sort/hvide illustrationer uden 
gråtoner, men har I en kreativ sjæl i foreningen, er stregtegninger m.m. 
meget velkomne sammen med jeres indlæg. 
Kommende udgivelser 
Skrå-en er hidtil udkommet op til skoleferierne - med den ulempe, at der 
er meget forskellige intervaller mellem udgivelserne. For at imødekomme 
ønsker fra flere af Fællesvirke Vests foreninger vil Skrå-en fremover ud-
komme fast i månederne marts, juni, september og december. Deadline for 
indlæg vil ligge ca. en uge inde i måneden før udgivelsen. 
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ÅRETS SUPERTILBUD 
Du har nu mulighed for at leje Kvissel Fritidshus til diverse 

familiefester og sammenkomster. 
Huset ligger i naturskønt område og indeholder: 

En stor, lys, nyrenoveret sal med plads til 60 personer. 
Køkken med alt i service samt hårde hvidevarer. 

 Henvendelse til: BJARNE NIELSEN 
 MEJLINGVEJ 27, KVISSEL 
 9848 4233 

Fætter-kusine-fest 
Bryllup 

Jubilæum 

Fødselsdag 

Barnedåb 
Konfirmation 
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Siden sidst - Skærum Sogneforening 
- Af Alice Schneider, bestyrelsen 
Høstfest i Skærum 

Lørdag den 25 september afholdt Skærum Sogneforening høstfest i Borger-
nes Hus. Der var mødt 31 feststemte mennesker op til Ingas gode hjemme-
lavede buffet. Derefter kaffe med hjemmebagt kringle og til sidst natmad, 
som bestod af hjemmelavet suppe. 
Det var en god og hyggelig aften med dans til klokken 02.00. 
Sogneforeningen ville ønske, der var flere som deltog, men håber på man-
ge flere næste år, hvor Sogneforeningen vil prøve med ”lidt konkurrencer”, 
som alle kan deltage i.    
En stor tak til Kultur/Fritidsudvalget for den økonomiske støtte. Det var-
mede, at I tænkte på et af yderområderne i Kommunen  
Næste år bliver det den 24. september. 
Spis sammen aften 

Den 28. oktober afholdt Skærum Sogneforening spis sammen aften i Bor-
gernes Hus. Det samlede i alt 33 voksne og 22 børn, som fik hjemmelavede 
karbonader med bearnaisesovs og kartofler. Det blev en rigtig hyggelig 
aften, og vi ser frem til næste år den sidste torsdag i oktober. 
Nye aktiviteter i Sogneforeningen 

- findes i Lokalkalenderen. Bemærk ændret dato for Syng Sammen aften. 

Lokalhistorie i Skærum 
- Af Linda Rath, arkivleder 
I lighed med tidligere år bidrog Arkivet med en lille lokalhistorisk quiz til 
Sogneforeningens årlige Spis sammen aften. 
I år havde vi fundet 10 ældre fotos af ejendomme i Skærum og Trøderup, 
og forsamlingen kunne så gætte på, hvilke stednavne, der knyttede sig til 
billederne. Det gav en del diskussion henover bordene, og er samtidig en 
god mulighed for, at "nye" og "gamle" Skærumboere kan falde i snak. 
Aftenens bedste gæt var 4 rigtige ud af 10, så hvis nogen af jer føler, at I 
trænger til at få opfrisket den lokalhistoriske viden, er I velkomne til at be-
søge Arkivet. Vi har åbent onsdage i lige uger. 
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Nyt fra skolen 
- Af skoleinspektør Erik Krag Pedersen. 
Skolens 40 år fødselsdag blev fejret i starten af oktober. 
Der blev lavet en emneuge, hvor eleverne fordybede sig i de 4 årtier, sko-
len har eksisteret. To - tre årgange arbejdede på mange forskellige måder 
med hvert sit årti. Resultatet af arbejdet blev fremlagt for alle om fredagen 
i form af et rigtig flot sceneshow i hallen, hvor mange forældre også var 
mødt op. 
Der blev lavet TV-nyheder med indslag fra forskellige begivenheder, Jeo-
pardy, sang- og dansenumre og show på storskærm og meget mere. Der var 
alt lige fra månelanding til Barbie Girl og fremførelse af hits fra forskellige 
årtier. Selv prins Frederik og Mary var med. 
I hallen var der også lavet en flot plancheudstilling med klip fra alle årene. 
Ugen sluttede med kagemand og saftevand til alle. 
Fødselsdagsfesten for tidligere elever og personale gik rigtig godt. Efter 
velkomsttalen var der fin underholdning leveret af elever og lokale revy-
kræfter. Derefter var der spisning med stort ta’selvbord og endelig spillede 
det lokale band Seven med stor succes op til dans. Dansegulvet var fyldt, 
og alt i alt blev det en meget vellykket aften, godt hjulpet på vej af idræts-
foreningen, der stod for mange af de praktiske ting. 
Skolens første førsteklasser mødtes om eftermiddagen. Mange gode minder 
blev genopfrisket, og det blev konstateret, at skolen på trods af mange æn-
dringer stadig ligner sig selv. Det gamle hjørneskab står der endnu. 
Skolegården er taget i brug. En del træer er fældet. Næsten alle de hullede 
og skæve fliser er væk. I frikvartererne ser vi tydeligt, at eleverne er glade 
for ændringen. Der spilles bold som aldrig før. 
Det har været en god investering, som vi håber at færdiggøre i løbet af et 
par år med gode aktivitetsmuligheder og rekreative områder. 
 
Med venlig hilsen  
og ønsket om en god jul, 
- Erik Krag Pedersen 
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Gammel Dans(k) - til fest 
Familiefest - Firmafest - foreningsfest 

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

Kontakt Mogens Holm  på  9848 4393 

Ny købmandskæde i Ravnshøj 
- Af Preben Bøgeholdt, Ravnshøj Minimarked 
Efter et skifte til grossisten Edeka er Ravnshøj Minimarked indtrådt i mar-
kedsføringskæden Complet. Det betyder for kunderne først og fremmest en 
månedlig tilbudsfolder med aktuelle tilbud til fornuftige priser.  
Derudover vil der løbende blive udvidet med flere såkaldte handelsmærke-
varer, som er billige alternativer til  mærkevarerne. På nogle områder vil 
handelsmærkerne simpelthen afløse mærkevaren, og på andre områder vil 
de blive indført som supplement, så der bliver mere at vælge imellem. 
Derudover vil der fortsat være et flot udvalg i gaveartikler, brugskunst og 
vandpiber. En anden niche, som er værd at nævne, er muligheden for at 
købe vin med din helt egen etikette. En sjov idé til festlige lejligheder som 
bryllup, konfirmation eller tante Sofies 80 års fødselsdag. 

  

 RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 
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Ravnshøj Gymnastikforening 
- Af Pia Seiferheld, bestyrelsen 
Nu er gymnastikforeningens aktiviteter på det højeste. Foreningen har i år 
udbudt 12 hold, og der har været en utrolig stor opbakning på næsten samt-
lige hold. Vi kunne dog godt bruge lidt flere mænd - så kære mænd - slip 
sofaen og fjernbetjeningen torsdag aften fra kl. 20.00-21.00. Det er ikke for 
sent at starte op - der er altid plads til flere. 
Gymnastikforeningen har gennem længere tid ar-
bejdet ihærdigt  på at få fremstillet et logo. Det er 
nu endelig lykkedes og vi er meget stolte af vor 
smukke logo, som ses her til højre: 
Næste arrangement i gymnastikforeningen er jule-
afslutningen for vore voksne medlemmer. Vi mø-
des i Væksthuset tirsdag, den 14. december kl. 
20.15. Foreningen er vært ved æbleskiver, gløgg og 
kaffe - herefter er der pakkespil, så medbring pakke til maks. 20,- kr.  
Sidste uge med gymnastik inden jul er uge 51, og vi starter op igen i uge 1 
(tirsdag den 4. Januar 2005). 
Gymnastikforeningen ønsker alle en glædelig jul !  
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Positive oplevelser i lokalområdet. 
Af Erik Jørgensen, Kvissel Borgerforening. 
Det er dejligt med et blad som Skrå-en, hvor man kan læse hvad der sker 
og hvad der skal ske i lokalområdet. 
Os der bor i Fællesvirke Vest område, kan nyde den dejlige natur vi har. 
Man kan gå, løbe eller cykle en tur og samtidig få motion, hvad vi jo alle 
ved er sundt for krop og sjæl. 
Med hensyn til at cykle og vandre, så har vi jo den Grønne Tur, som går 
bl.a. igennem Åsted, Mejling og Kvissel. Turen er jo på ialt ca. 60 km, men 
man kan evt. køre turen i flere etaper. Turen kan anbefales, da man kom-
mer igennem en dejlig natur og næsten alle danske landskabstyper. Hvis 
man ikke kan finde ruten (som er afmærket), kan man få et kort på Frede-
rikshavn Turistbureau. 
Det er også dejligt, at mange slutter op om de foreninger der er i lokalom-
rådet, og det er mit håb at endnu flere vil følge trop, for derved at styrke 
sammenholdet i området. 
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Af Aasted sogns historie 
Trolovelse 
- Af O.Thomasberg, Egnsarkivet 
Julen og romantiske begivenheder hører sammen, sådan var det også i æl-
dre tid. 3.Juledag 1792 blev der indgået en trolovelse i Nørre Buje. Jens 
Jensen og Maren Andersdatters datter Anne Marie, der var 26 år, blev tro-
lovet med Peder Andersen fra Dybro i Skærum. 
Der har sikkert været fest - det har været noget særligt - normalt ville den 
vordene brudgom være mødt i præstegården sammen med sine forlovere 
og ”begæret at forsamles i ægteskab”, men præsten og forloverne, to 
mænd fra Over Buje og Neder Buje, var kommet til Nørre Buje i anledning 
af trolovelsen. 
Nu var trolovelsen, som var den juridiske del af ægteskabets indgåelse i 
orden, for at de unge kunne få hinanden, og vielsen kunne ske i foråret el-
ler sommeren 1793. 
Men det gik anderledes. 
Vi lader kirkebogen fortælle: ”1. februar 1793. Ugifte Peder Andersen af 
Dybro i Skærum og ugifte Anne Marie Jensdatter af Nørre Buje, har for-
langt at forsamles til ægteskabs indstiftelse. Og notorisk af mig underteg-
nede som begges sognepræst, var forsamlede i Nørre Buje den 27. decem-
ber 1792 med forloverne Martin Jacobsen af Neder Buje og Christen Sø-
rensen af Over Buje. Så var bemeldte trolovede, dog i dag den 1. februar 
1793, mødte med hverandre her i Åsted præstegård, og har begæret trolo-
velsen ophævet, og begge Peder Andersen og Anne Marie Jensdatter, har 
med fælles samtykke, gjort dette forlangende i sagen for præsten og hans 
medhjælpere Jens Christensen, Åsted Mølle og Christen Jensen af Dybro” 
”I deres overværelse blev samme deres trolovelse ophævet, på grund af 
kongelig allernådigste forordning af 19. februar 1783, 3. paragraf, på de i 
samme paragrafs allernådigste vilkår, nemlig at disse trolovede ingen sin-
de må enten indgå trolovelse eller ægteskab med hverandre, uden kongelig 
allernådigste dispensation.” 
Notatet i kirkebogen slutter med ”Og skal deres trolovelses ophævelse, 
være bekendtgjort, næst kommende søndag, at stadfæstes, efter bemeldte 
allernådigste forordnings bestemmelse” (næstkommende søndag var 3. 
februar 1793.) 
Åsted præstegård ut Supra 1793 
Bloch. 
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Notatet er underskrevet af Peder Andersen og Anne Marie Jensdatter, med 
- som der står, ”påholden pen”, de har altså ikke kunnet skrive selv. Lige-
ledes underskriver præstens medhjælpere Jens Christensen og Christen 
Jensen, de har dog selv kunnet føre pennen. 
Hvad der har været årsagen til at trolovelsen blev ophævet, kan vi ikke vi-
de, vi kan kun gætte, men det næste notat i kirkebogen forklarer måske lidt. 
 
Under den 13. august 1793 står der følgende i kirkebogen ”Trolovelse, 
Christen Larsen af Højerholt i Understed sogn, og Anne Marie Jensdatter 
af Nørre Buje i Åsted sogn, vielse 14. oktober 1793” og præsten tilføjer 
”N.B. Denne Anne Marie Jensdatter er den som trolovede sig til Peder 
Andersen af Dybro, og hvis trolovelse blev ophævet”. 
 

Sådan kan det gå. 
 

Ordene Ut Supra ved underskriften betyder: (dato) som ovenfor. 
Kilde : kirkebogen for Åsted sogn. 
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Lokal-kalenderen 

Faste arrangementer 
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv 

Kælderen under Ravnshøj skole. 
Åbent september-maj:  Hver torsdag kl. 15-16.30,  
  sidste torsdag i måneden desuden kl. 19-20. 
 Juni-august og i skoleferierne er arkivet lukket. 
 

Skærum Lokalhistoriske Arkiv 

Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. 
Åbent september-april: Onsdage i ulige uger kl. 19-21,   
 maj-august: 1. onsdag hver måned, 
 samt efter aftale på 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. 
Micro drenge og piger hver mandag og onsdag 17.00-18.00. 
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. 
 

Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen 

Hver onsdag kl. 19.00-22.00  -  Alle er velkomne. 
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Sportens venner, Ravnshøj 

Præmiewhist hver onsdag kl. 19.00 i Væksthuset. 
 

KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum 

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: Hyggeeftermiddag. 
Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". 
Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. 
Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. 
Torsdag i lige uger: Film. 
 

Kvissel Pensionistforening 
Forårsprogram, 10. januar - 2. maj: 
Hver anden mandag: Mandagshygge i Fritidshuset,  kl. 13-16. 
Hver torsdag: Stavgang fra Fritidshuset kl. 10.00. 
 

Ravnshøj Gymnastikforening: 

Mandage v/hallen: Stavgang og Powerwalking -  kl. 19.00 
Tirsdage i gymn.sal: Forældre/barn - 2-4 år -  kl. 16.00 
 "Springlopper". Dr. 4 år t.o.m. bhv.kl. -  kl. 17.00 
 "Krudtugler". Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. -  kl. 18.00 
 Effect kl. 19.00 
Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl. 19.00 
Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl. 16.00 
 Spring. Fra og med 1.kl. kl. 18.00 
Torsdage i gymn.sal: "Sej Rytme-gym". Fra og med 1.kl. kl. 16.00 
 "Dance". Fra og med 2.kl. kl. 17.00 
 MBL (mave-baller-lår) M/K fra 16 år kl. 19.00 
 "Kun for mænd" kl. 20.00 
 

 

Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste  
arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. 
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Lokal-kalenderen 
Øvrige begivenheder 
 

9. december 2004, kl. 19.30  -  Aasted 
Julekoncert i Aasted kirke. 
 

12. december 2004, kl. 14.30  -  Skærum 
Børnenes juletræsfest med efterfølgende fællesspisning i Borgernes Hus. 
Arrangør: Borgernes Hus. 
 

14. december 2004, kl. 20.15  -  Ravnshøj 
Julehygge i gymnastikforeningen - Væksthuset. 
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening. 
 

14. december 2004  -  Ravnshøj 
Aktivitetsudvalgets juletræ - foreningens sidste arrangement i 2004. 
 

16. december 2004, kl. 19.00  -  Aasted 
Julen synges ind i Aasted kirke. 
 

20. december 2004, kl. 18.30  -  Kvissel 
Risengrød og juletræ i 4H-stalden. - Arrangør: Kvissel 4H. 
 

29. december 2004, kl. 18.30  -  Kvissel 
Børnenes juletræsfest på stationen. - Arrangør: Kvissel Borgerforening. 
 

11. januar 2005, kl. 19.30  -  Kvissel + Skærum + Ravnshøj 
Fællesmøde i Fællesvirke Vest, - afholdes i Kvissel Fritidshus. 
 

16. januar 2005, kl. 19.00  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder præmiewhist. 
 

4. februar 2005, kl. 19.00  -  Skærum 
Syng-sammen-aften i Borgernes Hus. - Arrangør: Sogneforeningen. 
 

31. januar 2005, kl. 19.00  -  Kvissel 
Kyndelmissegudstjeneste i Kvissel kirke. 
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1. februar 2005, kl. 19.00  -  Kvissel 
Generalforsamling i Kvissel borgerforening. - Sted: Kvissel gl. station. 
 

8. februar 2005, kl. 19.30  -  Skærum 
Generalforsamling i Skærum Sogneforening. - Sted: Borgernes Hus. 
 

15. februar 2005, kl. 18.00  -  Skærum + Ravnshøj + Kvissel 
Generalforsamling i Fællesvirke Vest, afholdes i Borgernes Hus, Skærum. 
 

17. februar 2005, kl. 18.00  -  Kvissel 
Generalforsamling med gule ærter. - Fritidshuset. 
Arrangør: Kvissel Pensionistforening. 
 

20. februar 2005, kl. 19.00  -  Skærum 
Borgernes Hus afholder præmiewhist. 
 

4.-5. marts 2005  -  Skærum 
Borgernes Hus opfører dilettantforestilling. 
 

6. marts 2005, kl. 14.00  -  Ravnshøj 
Forårsbanko i Væksthuset. - Arrangør: Sportens Venner. 
 

13. marts 2005  -  Ravnshøj 
Ravnshøj Gymnastikforenings opvisning/afslutning i Ravnshøj Hallen. 
 

14. marts 2005, kl. 12.00  -  Kvissel 
Fællesspisning i Fritidshuset. - Seniorshoppen viser tøj. 
Arrangør: Kvissel Pensionistforening. 
 

15. marts 2005, kl. 20.15  -  Ravnshøj 
Generalforsamling afholdes efter 1 times motion fra 19.00-20.00. 
Arrangør: Ravnshøj Gymnastikforening. 
 

Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen: 
www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 

Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter 
Skrå-ens udgivelse og derfor ikke er med her. 
Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed. 
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Nyt fra Borgernes Hus 
- Af bestyrelsen, Borgernes Hus 

Loppemarked 
Borgernes Hus har afholdt loppemarked i Dybro. Det blev en meget stor 
succes. Der var motocrossmaskiner, som var stillet til rådighed af Lendum 
Ny Auto. Der var mange børn, som fik fornøjelse af disse maskiner. Der 
var også rigtig mange ”lopper”, og der blev handlet lystigt ved boderne. 
Endvidere kunne der købes kartoffelsalat, frikadeller, pølser, kaffe, øl, 
vand og vin. 
Der var mange sponsorgaver - også til tombolaen, og Borgernes Hus vil 
hermed gerne takke for gaverne. Der blev fremvist en multimaskine fra 
Maach Huse. Arrangementet gav et pænt overskud til Borgernes Hus. 
Andespil 
Søndag den 7. november var der andespil i Borgernes Hus. Der var mødt 
ca. 80 forventningsfulde mennesker op, og der var mange, mange gevinster 
- så mange, at der var sidegevinst både til højre og venstre for den, som var 
den heldige vinder. Der blev også delt mange andre gaver ud.  
Bestyrelsen i Borgernes Hus havde været så heldige at få mere end 100 
sponsorgaver ind, og retter hermed en varm tak til samtlige sponsorer. 
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Dybro Juleland 
Dybrovej 30, Skærum,  
9900 Frederikshavn 
 

- åbent alle dage fra 10-18 
   til og med 23. december. 
 
Besøg den hyggelige julestue på den 
gamle gård fra 1836, hvor det myldrer 
med store og små nisser.  -  Her finder du 
også  kravlenisser, julepynt, advents- 
kranse, juledekorationer, dekorations- 
materiale, lys i mange udformninger,  
lysestager, kort, bånd og meget mere.  
 

www.dybrojuleland.dk 

Midt i Skærum by 

- ved NINNA BOISEN 
Tlf. 98 47 92 22 
E-mail: 
ninna@dybrojuleland.dk 

Der er kaffe, 
the, chokolade, 
gløgg, sodavand 
og æbleskiver,  
- og masser af 
plads, hvor I kan 
sidde og hygge 
jer. 

Stort udvalg i nobilis- og normanns-
gran til juletræer og pyntegrønt. 
Tag med juletraktoren i skoven og 
fæld selv dit eget juletræ. 

Foreninger, selskaber, familie-,  
klasse-  og  firmaudflugter er   
velkommen - også om aftenen. 
Ring og aftal en tid. 

I december vil der være 
mange ekstra aktiviteter. 
Du kan bl.a. møde jule-
manden, og der vil også 
blive læst julehistorier for 
børnene. 
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KFUM-Spejderne Ravnshøj/Skærum  
- Af grupperådet, Kirsten Christensen 
Pris til ”Spejder-Jørgen”. 

Jørgen Christensen fra KFUM-Spejderne Ravnshøj/Skærum modtog i sep-
tember måned Byrådets Hædersbevisning til frivillige ledere. Vi vil alle 
sammen her ønske Jørgen tillykke med den velfortjente pris og bringer her 
et uddrag fra indstillingen til byrådet fra hans spejdervenner. 
Jørgen  har været spejderleder i Ravnshøj lige siden spejderarbejdet starte-
de omkring 1970. Han har i alle disse år ydet et meget stort arbejde, såvel 
blandt spejderne, som ved alt det praktiske omkring og i vores Spejderhus. 
Han fungerer faktisk som pedel, alt tager Jørgen sig af. Jørgen er tømrer, 
og det er ikke kun vores Spejderhus der nyder godt af det. Man kan, som 
leder altid komme til ”praktiske Jørgen” og sige vi mangler lige det og det. 
Ligeledes er det godt for de små spejdere at komme på hans tømmerværk-
sted, hvor der så med stor omhu og forsigtighed fra Jørgens side bliver 
tømret og snedkereret, fuglekasser – foderbræt – skibe og hvad fantasien 
ellers giver mulighed for. 
På vore sommerlejre er Jørgen også uundværlig, idet han altid fungerer 
som den praktiske. En af hans største opgaver, har været at lave et spise-
bord til ca. 50 spejdere. 
Han er samarbejdsvillig og går aldrig af vejen for at give en hjælpende 
hånd, hvor der er brug for det. 
Kort sagt, vi kan i Ravnshøj ikke undvære Jørgen, han er en god spejder-
ven, vellidt af såvel børn som voksne, han er ærlig og reel, og vi synes han 
er en værdig modtager af årets hædersbevisning. Han fortjener det og vi vil 
gerne på denne måde være med til at give Jørgen et skulderklap. 
 
Fondskroner til spejderne  

BG banks Fond  overrakte 10.000 kr. til KFUM Spejderne Ravnshøj/
Skærum. 
Lone Fjeldgård fra fondens bestyrelse overrakte beløbet på vores 25 års 
Jubilæumsdag den 4. september, Lone understregede, at det ikke var en 
jubilæumsgave, men at hun fandt den festlige lejlighed passende til over-
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På hyttetur med spejderne 
- Af Hanne, Jesper og Lone, KFUM-Spejderne Ravnshøj/Skærum 
Skærum Spejderhytte den 23.-24. oktober 

Forventningsfulde og fyldt med energi stod 21 bævere og ulveunger klar til 
overnatning i spejderhytten. Med overbevisning om at blive smurt godt og 
grundigt ind i snavs og planlagt overskridelse af normal sengetid. 
Med en vis fornuft fra ledernes side blev sovesalen rigget til med det sam-
me - i erkendelse fra tidligere overnatninger at klargøre det praktiske før 
kaos bryder løs. 
Naturen skal opleves der hvor den er, hvorfor turen gik til Bangsbo Skoven 
og Pikkerbakken. Himlen viste sig fra sin gode side og al regnvejr stoppede 
ved ankomst til skoven. Men med de mængder vand der var kommet, var 
der skabt nogle rivende bække på skovstierne og masser af dejligt mudder. 
Inden vi nåede ret langt var der mudder og vand overalt på børnene også 
under tøjet. Til de forældre der ikke er sikre på, om børnenes gummistøvler 
er tætte, kan vi forsikre, at det er de. Vandet i dem løb ikke ud. Efter Pik-
kerbakken gik turen videre til naturlegepladsen for leg og lidt til de små-
sultne maver. Undervejs blev, udover det føromtalte mudder, naturen un-
dersøgt med stor spørgelyst. 

rækkelse. Pengene er givet ud fra den vurdering, at spejderarbejdet er en 
god aktivitet med en stor berøringsflade i lokalområdet. 
Lone Fjeldgård understregede vigtigheden af det frivillige arbejde, ligele-
des at mange spejdere får glæde af pengebeløbet. 
Vi takker fordi Lone har valgt netop vores forening til at modtage pengene. 
Vi er meget glade for dem og vil anvende den til nye telte, så på den måde 
vil der være mange små og store spejdere der får glæde af gaven. 
 
Vi havde en rigtig god jubilæumsdag. Fuld af aktiviteter fra start til slut. 
Ca. 200 børn og voksne var med i løbet af dagen, og mange nød godt af de 
gratis hotdogs, saftevand og den store kagemand. Vi vil gerne her sige tak 
til alle der var med til at gøre det til en festlig og god dag. Tak for besøg og 
gaver og tak til vore sponsorer. 
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Hov! Der sker vist et eller andet på rideskolen. Lad os komme derover. Der 
var stævne og vi nåede at se ponyer og heste springe. Lidt dramatik, da en 
af hestene refuserede og rytteren røg af og lige ned mellem bommene. Hel-
digvis skete der ikke noget. 
Nu var det på tide at komme hjem. Mathias skulle også nå at fejre Farmors 
fødselsdag et par timer før han kom tilbage. Derhjemme stod Annette og 
Karina med rigtig lækker mad. Ungerne prøvede at spise alt hvad der var - 
men kære børn, I er nødt til at træne mere. Der var nok af det. Tak til vores 
madmødre, også fordi I tog opvasken. 
Nu skulle der laves bål og leges, både inde og ude. Lygterne blev fundet 
frem og så gik den vilde leg og jagt på hinanden. Bål er et godt samlings-
punkt. Det har en dragende effekt, hvorfor børnene aldrig var særligt langt 
væk. Vi fik også sunget og spist kage i skæret af bål og fakler. 
Børnene blev lagt i seng i hold efterhånden som de blev trætte. De fik alle 
sammen til sidst læst godnathistorie om den lille fornøjelige bjørn Padding-
ton. 
Når 21 børn er tilstede lydmæssigt har voksne behov for et pusterum bag-
efter. Med det dejlige vejr natten viste, gik de i seng lidt sent, kun for at 
erfare, at børnene nu mente de skulle op. De første vågnede halv fire lidt 
forvirrede over, hvor de var henne. Det gav lidt uro og nogle af dem troede, 
at nu skulle de op. Da næste hold  børn vågnede, var det tid til at fortælle 
børnene, at man ikke absolut skal op klokken fem og det var stadig nat.. 
Klokken syv var det slut med at sove og samtlige glade børn var klar til en 
ny dag. Efter morgenmad var der arrangeret forskellige aktiviteter. Dette 
måtte aflyses, da tiden blev brugt på at lære mange af børnene at pakke og 
ikke mindst at kunne genkende deres egne ting og vide, hvad de overhove-
det havde med (så til næste lejr er det en god ide, at forældre og børn pak-
ker sammen og at der er navn i tøj og soveudstyr). 
Efterhånden som børnene blev færdige med pakkeriet og fik stillet bagagen 
udendørs var der tid til hyggelige stunder med leg og fodbold. 
Fra os vil vi gerne sige tak til de forældre som gerne ville være chauffører 
til turen om lørdagen.. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres hjælp. 
Og tak til kagebagerne. Der er ikke noget som hjemmebag. Det gælder for 
børn som voksne. Og ikke mindst til jer børn. Tak for en dejlig weekend. 
Håber at I var lige så glade og trætte som os. 
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Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 
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”BORGERNES HUS” 
Skærums kultur- og forsamlingshus 

 

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

 

Køkkenet har alle faciliteter 
med ny opvaskemaskine. 

 

Tlf. nr. 98 47 35 22 eller 98 47 35 89 
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