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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 
Motivet på forsiden er tegnet af Jens Larsen, Ravnshøj, og viser en stand-
buk, der markerer sit territorium ved at skrabe geviret mod buskadset. 
 

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 fredag den 4. august 2006. 
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Oplandspuljen eksisterer - brug den ! 
Frederikshavn Kommunes oplandspulje samler støv og trækker renter. Der 
ligger mange kroner i puljen og venter på at blive brugt. En opfordring til 
borgerforeninger, sogneforeninger m.m. skal lyde til at indsende ansøg-
ning, hvis man han gode projekter og ideer i tankerne. Ansøgning sendes 
til Teknisk Udvalg. Skiv af hjertet - man behøver ingen ansøgningsblanket 
og der er ikke fast ansøgningsdato. 

Tilskud til Kvissel Idrætsforening 
Fra kommunens initiativpulje er der tilfaldet midler til Kvissel Idrætsfor-
ening. Foreningen søgte om kr. 31.041 til scoringsanlæg og nyt halur til 
Ravnshøjhallen. Det skal bruges i forbindelse med de nye floorball aktivi-
teter. Der blev bevilget kr. 20.000. Til lokaleændring af depotrum og kiosk 
i Fritidshuset blev der tildelt kr. 25.000 som der var søgt om. Til ny yder-
dør og vinduer havde man søgt om kr. 20.000. Klubben fik tildelt kr. 
15.000. 

- af redaktionen, Jørgen Steengaard 
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Nyt fra skolen 
- af skoleinspektør Erik Kragh Pedersen 
I marts havde skolen i fem dage besøg af 16 lærere fra England, Frankrig 
og Sverige. De blev bl.a. vist rundt på skolen af 9. klasse, som fik megen 
ros for deres engelskkundskaber. Lærerne deltog i undervisningen og mød-
tes med skolens lærere. Landenes forskellige skolesystemer blev sammen-
lignet og diskuteret. De udenlandske lærere syntes alle, at vi kunne være 
meget stolte af vores skole. 
Op til påske var der emnedage for alle klasser. Emnet var trivsel. Der blev 
også snakket mobning, men den gennemgående tråd var, hvordan vi skal 
være over for andre, for at vi kan have det godt med hinanden. Gode og 
udbytterige dage. 
Byrådet har afsat 10 mio. til renovering af skoler. Vi var ind til det sidste 
inde i billedet og håbede meget, at vores projekt med overbygning af en af 
atriumgårdene gik igennem. Det blev Fladstrand Skole og Hånbækskolen 
der fik pengene. 
Skolen har sammen med tre andre skoler en friluftsbase på Knivholt. Den 
bliver nu overdraget til Natur & Miljøformidlingen, så alle skoler og insti-
tutioner kan bruge udstyret gratis. 
Næste skoleår får vi kun en børnehaveklasse og en 9. klasse. Der starter 23 
i børnehaveklassen og antallet af elever i de nuværende 8. klasser bliver 
reduceret. Vi får tildelt penge pr. elev, så derfor er det nødvendigt at lægge 
de to klasser sammen. 
Personalemæssigt er der sket det, at Annette Hou er vendt tilbage efter 
barselsorlov, og Vibeke Spanner har forladt os for at starte i en afdelingsle-
derstilling på Bangsbostrand Skole. Vi har fået Gunner Johansen som ny 
servicemedarbejder efter Per Jensen. 
Skolen har pr. 1. april fået ny bestyrelse. Peter Jeppesen er formand, Lotte 
Persson næstformand og Jane Frederiksen, Annette Christensen, Claus 
Rendeman, Hanne Kehlet og Anne-Marie Dahlin er menige medlemmer 
sammen med to personalerepræsentanter. Marianne Thomsen, Jette Slot 
Nielsen, Beathe Vinter og Lone Vinter Smith er suppleanter. Den nye be-
styrelse er valgt for en fireårig periode. 
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Kvissel fodbold 
- af fodboldudvalget, indsendt af J. Høyrup 
Så er udendørs sæsonen i gang og i Kvissel glæder man sig over det gode 
senior samarbejde, der hen over vinteren er blevet etableret med Ravnshøj 
Idrætsforening. 
Det har betydet tilgang af spillere i Kvissel og dermed et godt materiale til 
både serie 3, serie 4 og serie 5. 
Der er udviklet et fælles klublogo og indkøbt nye dragter, som tilgodeser 
begge parter. 
Desværre viser der sig store problemer med græsset på stadion. Dels har 
der forrige år været gåsebille angreb, men også mange blade og sneskim-
mel angreb betyder, at der vil gå lang tid før banen er egnet til at spille på. 
Det vil dermed gå meget ud over de øvrige KIF baner, hvor flere også bru-
ges som træningsbaner. 
Fra bl.a. Frederikshavn Kommune, er der søgt og bevilget tilskud til cafete-
ria udvidelse. Først skal der anskaffet et redskabsskur og derefter kan reno-
veringen gå i gang, som også omhandler 2 nye vinduer og ny yderdør til 
afdelingen for fodboldspillere.  
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Er erhvervsudvikling mulig i oplandet? 
- af redaktionen, Jørgen Steengaard 
Mindre håndværkervirksomheder ser man dukke op i oplandet. Ikke mange 
- men man bemærker dem og nok til, at man glædes. En tømrermester er 
kommet til, og over for ham bygger nu den lokale VVS-mand værksted og 
ejendom. Det er en rigtig god kombination, når mindre virksomheder på 
den måde placerer sig tæt på hinanden. De vil uden tvivl kunne støtte op 
om hinanden og nok også lave forretninger sammen. 
Eksemplet er fra Ravnshøj, hvor der i mange år har været udlagt jord til 
mindre håndværk. Vi er uden tvivl flere, som var i tvivl om, hvorvidt den 
udstykning nogen sinde ville blive brugt til erhverv. 
Jeg tror, at vi kan lære af det gode eksempel. Der kan skabes erhvervsud-
vikling i oplandet - men det kan være en lang proces. Det gælder dog om at 
være forberedt. Og så gælder det om at markedsføre sig. Nu skal vi have 
erhvervschefen med på en tur i oplandet - og mon der så ikke kan blive en 
plads til oplandet i erhvervschefens brochure om erhvervsudvikling i Fre-
derikshavn Kommune. 
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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 89 

Skærum Vandværk 
- af Alice Schneider 
Skærum Vandværk I/S holdt 14. februar generalforsamling. 18 medlemmer 
+ bestyrelsen og Lars Kærskov (dirigent) deltog. 
Der var lidt uro på generalforsamlingen, da et medlem havde lagt sag an 
mod Vandværket. Sagen kører endnu. 
Bestyrelsen læste beretningen op, som efterfølgende blev godkendt. Det 
samme blev det reviderede regnskab, som blev fremlagt af kasserer Poul 
Erik Thomsen. 
Takstbladet blev godkendt med kun 2 stemmer imod. 
Der blev valgt 3 nye i bestyrelsen. Så bestyrelsen ser nu ud som følger: 
Formand Ib Johansen, næstformand Tom Nedergaard,  
kasserer Poul Erik Thomsen, sekretær Alice Schneider, samt   
bestyrelsesmedlem Finn Larsen.  
Suppleant blev Frands Kristensen. 
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På tur i lokalhistorien 
- af Linda Rath, Skærum Lokalhistoriske Arkiv 
Arkivet starter som sædvanligt sæsonen med en tur til fods rundt i en del af 
sognets historie. Årets tur bliver en kirkegårdsvandring på Skærum kirke-
gård, hvor vi med baggrund i de ældste gravsteder får en snak om nogle af 
sognets kendte og mindre kendte personligheder, - og bliver der tid måske 
også lidt om kirken og de gamle romanske gravminder. 
Tag gerne kaffe med, så vi kan afslutte turen i fællesskab. - Og har du en 
god historie om aftenens emne, er du velkommen til at fortælle den i løbet 
af rundturen! 

Ravnshøj Gymnastikforening 
- af bestyrelsen, Julie Tyron 

Så er endnu en gymnastiksæson snart gået. Dog sveder ca. 30 medlemmer 
endnu hver tirsdag aften; de er i gang med at tage idrætsmærket. 
Søndag den 26/3 var mere end 300 mennesker mødt op i hallen til vores 
sæsonafslutning/opvisning. Alle vores børnehold var på gulvet for at vise 
uddrag fra vinterens træning, og hjælpeinstruktørerne fremviste et hjemme-
lavet dansenummer. Efter en dejlig eftermiddag drog vi hjem gennem sne-
en fyldt af ”sommer og sol indvendig”. 
Tirsdag d. 28/3 afholdt vi generalforsamling. Formanden kunne berette om 
en sæson med 194 medlemmer fordelt på otte hold. Vores yngste medlem i 
denne sæson er ikke engang 2 år og vores ældste medlem er 84!  Der var 
valg til bestyrelsen og Hanne Haages, Dorte Karlborg og Pia Seiferheld 
blev genvalgt. 
Den nye sæson begynder traditionen tro med en cykeltur: Vi mødes ved 
hallen tirsdag d. 22/8 kl. 19.00 og kører ud i det blå. Husk kaffekurven og 
det gode humør! 
I uge 37 er vi atter i gang i gymnastiksalen og hallen. Kig i posten i midten 
af august efter vores program – vi glæder os til at se dig! 
Tak for i år og på gensyn til sæsonen 2006/07 
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Lokal-kalenderen 

Faste arrangementer 
Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv 
Kælderen under Ravnshøj skole. 
Åbent: september-maj:  Hver torsdag kl. 15-16.30,  
 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 kl. 19-21, 
 samt efter aftale på tlf. 98 47 30 40. 
 

Kvissel Idrætsforening - håndbold 
- se evt. ændringer på opslagstavlen eller på www.kvissel-if.dk 
Mandag 
16.00-17.00 Pige lilleput   (95-96) 
17.00-18.00 Pige puslinge   (93-94) + onsdag 
18.00-19.00 Drenge puslinge   (93-94) + onsdag 
20.45-22.00 Dame senior   + onsdag 
Tirsdag 
16.00-17.30 Drenge lilleput   (95-96) + torsdag 
17.30-19.00 Herre junior   (89-90)   + torsdag 
Onsdag 
16.00-16.45 Nybegyndere   (00-02)  
16.00-17.00 Mini   (97-99)  
17.00-18.30 Pige puslinge   (93-94) + mandag 
17.00-18.30 Drenge puslinge   (93-94)  + mandag 
18.30-20.15 Dame senior   + mandag 
Torsdag 
18.00-19.00 Drenge lilleput (95-96) + tirsdag  
19.30-21.30 Herre junior   (89-90)   + torsdag 
19.30-21.30 Herre senior 
 

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: Nørkleklub. 
Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". 
Tredie tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne. 
Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. 
Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. 
 

Kvissel Pensionistforening 
Mandage i lige uger:  Hyggeeftermiddag i Fritidshuset. 
Forårssæsonen varer fra  9. januar til 1. maj 2006. 
 

Ravnshøj Gymnastikforening: 
Sæsonen er slut for i år, men der kommer nyt program til efteråret. 
 

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 

7. juni 2006, kl. 19.00  -  Kvissel 
Ordinært menighedsrådsmøde afholdes i graverens kontor. 
Arrangør: Kvissel menighedsråd. 

11. juni 2006  -  Kvissel 
Loppemarked og sommerfest ved Spejderhuset, Kvisselvej 62. 
Arrangør: KFUM-spejderne Kvissel. 

13. juni 2006, kl. 19.00  -  Skærum, Kvissel, Ravnshøj 
Møde i Fællesvirke Vest, afholdes i Borgernes Hus, Skærum. 
Arrangør: Fællesvirke Vest. 

22. juni 2006, kl. 19 - 23  -  Kvissel 
Kvissel Sommerfest 2006 - se omtale side 19. 
Arrangør: Kvissel Borgerforening - Kvissel Idrætsforening. 

23. juni 2006, kl. 20.00  -  Kvissel 
Sct. Hans bål ved Kvissel Fritidshus - Kvissel Sommerfest. 

23. juni 2006, kl. 20.00  -  Skærum 
Sct. Hans bål bag Spejderhytten. Fakkeltog fra legepladsen kl. 19. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 

24. juni 2006, fra kl. 12.30 -  Kvissel 
Kvissel Sommerfest 2006 - se omtale side 19. 
Borgerbal i teltet fra kl. 19.00. 

30. juni 2006, kl. 18.00  -  Kvissel 
Familieaften med grill, løb og overnatning. 
Arrangør: Kvissel 4H. 

22. juli 2006, kl. 18.00  -  Skærum 
Skovfest i Katsig Bakker - se omtale side 16. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 

16. august 2006, kl. 19.00  -  Skærum 
Kirkegårdsvandring ved Skærum kirke - se omtale side 8. 
Arrangør: Skærum Lokalhistoriske Arkiv. 
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20. august 2006, kl. 14.00 -  Kvissel 
Familietur til Farm Fun - afgang fra gården. 
Arrangør: Kvissel 4H. 
 

2. september 2006, kl. 18.00  -  Skærum 
Høstfest i Borgernes Hus. Tilmelding senest 30. august på tlf. 9847 3589 
Arrangør: Borgernes Hus. 
 

27. oktober 2006, kl. 18.00  -  Skærum 
Fællesspisning i Borgernes Hus for både voksne og børn. 
Arrangør: Skærum Sogneforening. 
 

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. 

  
  

RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 
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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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Sdr. Fuglsang Dyreklub flytter 
- af bestyrelsen, Marianne Greisen 
Sdr. Fuglsang Dyreklub er en forening, der har til formål at give børn og 
unge en aktiv fritid i fællesskab omkring deres interesse for dyr.  
Dyreklubben stiller faciliteter til rådighed, hvor der er mulighed for at have 
et dyr. Medlemmerne og deres forældre har selv ansvaret for pasning og 
opsyn med dyret. 
I årenes løb har der været afholdt mange forskellige arrangementer for 
medlemmerne - julehygge, bålmad og overnatninger i telt, cykelture, ture 
til Farm Fun, arbejdsdage osv.  
Opbakning og initiativ fra medlemmer og forældre har vi – som i alle andre 
foreninger – ALTID brug for!! 
 

Dyreklubben har i mange år haft til huse på ejendommen Sdr. Fuglsang i 
Ravnshøj, men fra 1. juni 2006 flytter vi til adressen Ribberholtvej nr. 42.  
I forbindelse med flytningen vil dyreklubben skifte navn til Ribberholt 
Dyreklub. 
 

Vi glæder os meget til at byde medlemmerne - nye som gamle - og deres 
dyr velkommen i helt ny istandsatte omgivelser. 
Dyreklubben kommer til at råde over bure til kaniner/marsvin, hestebokse, 
”hyggerum” med wc, folde samt udenoms plads med bl.a. ridebane. Rytte-
re vil desuden have mulighed for at benytte ridehal på naboejendom. 
 

Hvis du, efter at have læst om dyreklubben, har fået lyst til at være sam-
men med jævnaldrene, og måske have dit eget dyr at hygge dig med og 
passe, er du velkommen til at kontakte formand  
Birthe Menne tlf. 98 48 48 01. 
Der vil også blive afholdt ”åbent hus”, hvor alle kan komme og se og høre 
mere om klubben. Dato bliver annonceret senere. 
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Skærum Sogneforening 
- af  Alice Schneider 
Skærum Sogneforening holdt generalforsamling den 7. februar. Der var 
mødt ca. 25 mennesker op. 
Formandens beretning og regnskabet blev fremlagt af henholdsvis forman-
den Søren Rahbek og kasserer Jesper Mygind. 
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle blev genvalgt.  
Så nu består bestyrelsen af 
formand: Søren Rahbek,  
næstformand: Birgitte Vegeberg,  
kasserer: Jesper Mygind,  
sekretær: Sidsel Christensen,  
p.r. ansvarlig: Alice Schneider og  
ansvarlig for flag: Lars Anderson. 
1. suppleant er Jesper Stokholm og 2. suppleant er Asger Christensen. 
 
Bestyrelsen besluttet, at der igen i sommer vil blive leget og drevet sport 
på sportspladsen hver tirsdag fra kl. 17.00 til kl. 19.00. Her er alle velkom-
ne. 
Det er også besluttet , at der vil blive spillet kroket hver onsdag kl. 19.00. 
Evt. andre tidspunkter kan aftales. 
Sankt Hans aften bliver der fakkeltog fra sportspladsen. De mindste børn 
får en lille heks hver. Turen går fra sportspladsen ad Katsigvej og ned ad 
Bondgårdsvej til Pladsen ved Spejderhytten, hvor der bliver arrangeret bål, 
båltale og børnene kan bage snobrød. 
Alle - store som små - er meget velkomne. 
I år bliver Katsigfesten anderledes, da bestyrelsen har besluttet, at vi skal 
have helstegt pattegris med tilbehør, som kan købes. Tilmelding er nød-
vendig til en fra bestyrelsen senest 14. juli (se omdelte folder med samtlige 
bestyrelsesmedlemmers telefonnumre). 
Men man må også gerne selv tage madkurv med som vi plejer. 
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Vestermarksvej 48, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf: 98 48 66 88 

Mail: admin@basta-it.dk Hjemmeside: www.basta-it.dk 

Installation af hardware og software 
Gendannelse af mistede data 

Rådgivning 
Programmering 

Hjemmesider 
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Et vejnavn i Ravnshøj 
- af O. Thomasberg, Egnsarkivet 
I Ravnshøj er der lige syd om Sdr. Fuglsang lavet en ny vej, fordi arealet 
er udstykket til bebyggelse, og i foråret 2006 blev der opsat navneskilt ved 
vejen. Vejen kom til at hedde Follerhusvej. 
Hvorfor nu det ? 
Vejen skulle jo hedde noget. Andre steder er der brugt mere eller mindre 
fantasifulde navne, men i Ravnshøj er der en vis tradition for at bruge de 
gamle stednavne til vejnavne, for eksempel Horsevadet efter en lille ejen-
dom vest for Ribberholt, Hedehusvej efter Ribberholt Hedehus, Højen ef-
ter den lille ejendom Ravnshøjvej 159, for øvrigt det ældste bosted inden 
for byens grænse. Ribberholtvej efter gårdene Ribberholt, Ravnshøjvej 
efter gården Ravnshøj, eller byen af samme navn. Krilvej efter Krilhuset 
Hjørringvej 237, som har navn efter vejinspektør Kriel der stod for bygnin-
gen af vejen Hjørring – Frederikshavn, og Morbrovej efter Morbroen lige 
syd for Ravnshøj. 
Da der nu blev lavet en ny vej i området, blev igen et af de gamle stednav-
ne brugt, nemlig Follerhusvej. Follerhuset var en lille ejendom der lå på 
Ribberholt hede. 
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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 

Kvissel Sommerfest 2006. 
- af Jytte Høyrup 
Selv om det i en periode ikke så ud til at være muligt, så ender det alligevel 
med at Kvissel får en Sommerfest i 2006.  
Kvissel Borgerforening, der går ind for samvær og fælles arrangementer i 
Kvissel, er trukket i arbejdstøjet og har sammensat et festligt program for 
arrangementet. Med på sidelinien er Kvissel Idrætsforening, som støtter og 
hjælper med alle de opgaver der bliver uddelegeret. 
Arrangementet starter torsdag den 22. juni, hvor der er fodbold på anlæg-
get, hundeopvisning v/DCH i Frederikshavn og senere gratis sildebord i 
teltet. I løbet af aftenen, er der musikalsk underholdning ved Skomager-
duoen, som spiller gamle sangvenlige sømandsviser.  
Fredag den 23. juni er der Sct. Hans bål. Efter bålet er der børnevenlige 
aktiviteter.  
Lørdag den 24. juni er der om eftermiddagen turnering i petanque, kroket 
samt viking spil. Der spilles fodboldkampe på banerne og lørdag aften, 
sluttes der som sædvanligt af med borger bal i teltet. 
Maden leveres i år af Madkongen og dansemusikken leveres af MOJO, 
som byder på både rock, country og blues underholdning. 
Kvissel Borgerforening håber selvfølgelig på stor tilslutning fra alle og 
byder især nyankomne Kvisselborgere velkommen til byen, hvor der vil 
være stor mulighed for at stifte nye bekendtskaber. 
Et forhåbentligt overskud fra de 3 festdage, vil gå til ungdomsarbejdet i 
Kvissel. 
Vi ses til Kvissel Sommerfest 2006! 
Kvissel Borgerforening – Kvissel Idrætsforening 
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