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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 
Jens Larsen, Ravnshøj har tegnet til forsiden og skriver: ”På sydsiden af 
mit hus vokser en slyngrose, som har et par gule hyben mellem bladene. 
Hyben er fine til marmelade. Vinterfuglene er glade for at spise hyben.” 
 

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 2. maj 2008. 



 

 

Fra redaktionen 
Så er det tiden at vi i redaktionen må tage ”raslebøssen” frem. DESVÆR-
RE faldt antallet af frivillige indbetalinger til Skråen sidste år. Vi håber, at 
kunne vende antallet af indbetalinger i positiv retning. De frivillige indbe-
talinger er afgørende for, at bladet kan udkomme – husk Skråen er det bil-
ligste nyhedsmedie i Nordjylland. HELDIGVIS er det faldende antal ind-
betalinger ikke udtryk for færre læsere. Så vi fortsætter fortrøstningsfuldt. 
Vi tillader os at vedlægge girokort – men vi ved at der er gebyr på indbeta-
ling, så vi har derfor gjort det muligt for dig at kunne indbetalte direkte fra 
home banking på konto nr. 1551 - 4086813. Nemmere kan det ikke være. 
Beløbet er såmænd kun kr. 50… Men skulle du have lyst til at give et par 
kroner mere, så er du velkommen til det. PÅ FORHÅND tak. 
I bladet kan du læse om, at der nu kan søges projektmidler fra LAG. Har 
du en god idé eller blot en tanke, så lad os endelig høre om det. Vi hjælper 
meget gerne med det praktiske ansøgningsarbejde, bringer ideen videre 
etc. - Ring blot til Jørgen på 4037 4851. Hold dig endelig ikke tilbage. 
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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 



 

 

Af Aasted sogns historie 
En afholdsforening 
- Af Thomasberg, Egnsarkivet 

For lokalsamfundet er det vigtigt, at der er noget at samles om. Det har de 
mange foreninger gjort et stort arbejde for, de har så at sige kittet lokalsam-
fundet sammen. Der har været mange forskellige foreninger i Aasted sogn i 
tidens løb. De har hver for sig haft deres interesse at beskæftige sig med. 
Lad os se lidt på en af dem, nemlig Kvissel Afholdsforening, der ikke eksi-
sterer mere. Men den har haft stor betydning for lokalsamfundet, både ved 
sit egentlige formål og, som vi skal se, som en kulturel faktor. 
Kvissel Afholdsforening blev stiftet 20. februar 1884. Ved stiftelsen var 
der 14 medlemmer, og dens første formand hed H. Clausen. Medlemmerne 
betalte et indskud på 50 øre, og kontingentet fastsattes til 1 kr. om året, der 
kunne betales i rater af 25 øre. I 1886 er foreningens medlemstal på 50, og 
i 1918 når medlemstallet sit højeste, nemlig 150. 
Medlemsmøder holdtes på Kvissel Højskole, men der holdtes også møder i 
private hjem, i Dvergetved og Holmen skoler og enkelte gange i Åsted sko-
le. Møderne trak mange mennesker, ofte 100 personer eller flere. 
Allerede i 1886 bliver der udover foredraget om afholdssagen også læst et 
par fortællinger i ”jysk mundart”, som det hedder, og det har stor interesse. 
Foreningen kombinerer derefter afholdsmøderne med oplæsning af under-
holdende og oplysende art, ligesom der vises lysbilleder fra andre lande. I 
1902 holdes et møde i Holmen skole, hvor man skulle høre en af de nye 
fonografer. Der var mødt mange op for at høre den, men det blev ikke til 
noget, da der var fejl ved apparatet. 
I 1896 opretter foreningen en bogsamling, som også kan bruges af ikke 
medlemmer, og man udveksler bøger med sognebogsamlingen. I 1921 fo-
reslås det, at man sælger bogsamlingen. Der er åbenbart ikke interesse for 
den mere. 
1901 begynder man at tale om at bygge sit eget forsamlingshus - det byg-
ges - og i 1903 indvies huset (det nuværende Mejlingvej nr. 10), der har 
kostet 2220 kr. at bygge. Nu kan man holde basarer, gåse- og andespil og 
fest med dans. Fra 1907 bruger afholdslogen ”Filantrop” også huset, og 
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Vestermarksvej 54,  Kvissel  -  Tlf. 8734 5051 

enkelte andre foreninger lejer sig ind til møder. Huset fungerer frem til 
1919, da det bliver for besværligt at holde vedlige, og der tales om at sælge 
det. I første omgang lejer man huset ud, og i 1921 sælges huset til Chr. 
Olesen for 5600 kr. Fra 1920 holdes møderne på Kvissel Afholdshotel. 
Ved generalforsamlingen i 1932 klages der over, at foreningens møder ikke 
bliver besøgt. Der er åbenbart ikke den samme opbakning, som der var de 
første mange år. 
I 1936 reduceres bestyrelsen til 3 medlemmer. Der er nu 14 medlemmer i 
foreningen, det samme som der var i starten. Der er ikke skrevet i forhand-
lingsprotokollen fra 1936 til 1942, og efter et bestyrelsesmøde 4. november 
1946, hvor man beslutter at holde et medlemsmøde, er der ikke flere note-
ringer i forhandlingsprotokollen; medlemsmødet blev åbenbart ikke holdt. 
Foreningen har udspillet sin rolle i lokalsamfundet, og ophører uden at den 
formelt opløses. 
Kilde:  Forhandlingsprotokoller fra Kvissel Afholdsforening. 

5 



 

 

6 

Kvissel pensionistforening 
- Af bestyrelsen, Mona Westergaard 

Pensionistforeningens bestyrelse ønsker jer alle et godt nytår. Vi kom godt 
ud af 2007 med mange hyggelige timer og godt fremmøde med højt humør. 
Vores forening vokser stille og roligt med dejlige nye medlemmer. Vi har 
selvfølgelig også måttet sige farvel til nogle, men på trods af det synes vi, 
det tegner sig godt, så vi ønsker ”god vind” til både gamle og nye medlem-
mer i året som ligger foran os. 
Endnu er det vinter, men snart titter foråret frem. Vi har et spændende forår 
at se frem imod. Vi skal jo have vores generalforsamling, hvor vi skal finde 
nye suppleanter og måske finde et nyt navn til foreningen. 
Men vi skal også slå til ”tønden”, og sådan går det løs i foråret med et par 
fester mere. 17. maj kommer så den store dag ”30 års jubilæum”. Det skal 
være en fest med dans og højt humør. Vi vil arbejde på at alle vil glæde sig 
til den dag. 
Foråret slutter som altid med at det bliver sommer, og det betyder selvføl-
gelig, at vi tager på udflugt, inden vi alle forhåbentlig får en god sommer. 
Så kun tilbage - på gensyn. 
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Ravnshøj Idrætsforening 
- Fortalt til Jørgen Steengaard 

Den nye bestyrelse har haft et travlt år. Der kræver altid en ekstra indsats, 
når der er flere nye i en bestyrelse. Og den indsats har alle i bestyrelsen 
leveret, siger en tilfreds formand Henrik David. Har man en god bestyrelse 
og en rigtig god opbakning fra byen til foreningens arrangementer og akti-
viteter, så er det den bedst mulige cocktail for en forening. 
RIF arbejder i højeste gear med en sammenlægning med Kvissel Idrætsfor-
ening. Når en sammenlægning er på tapetet, så er det for at være på forkant 
med udviklingen. Vi kan se, siger Henrik David, at der er en tendens til, at 
antallet af voksne spillere daler. Det er heller ikke blevet nemmere med 
tiden at skaffe tilstrækkeligt med hjælpere. Heldigvis har vi i øjeblikket 
mange hjælpere, MEN der er brug for flere – så har du lyst og blot en lille 
smule tid at give af, så tøv ikke med at rette henvendelse til en snak om 
tingene, siger Henrik David. Det er blot at slå på tråden – tlf. 9848 4198. 
Nu starter sæsonen. Rigtig mange børn og unge tripper for at komme i 
gang. Der venter mange spændende kampe og turneringer, - så vel mødt! 



 

 

 

”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 
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Har I en god ide?  -  Så har vi pengene! 
- Af Frode Thule Jensen, formand for den Lokale AktionsGruppe Vendsyssel 

LAG Vendsyssel er nu klar til at modtage ansøgninger om støtte til projek-
ter i landdistrikterne. Bestyrelsen har udarbejdet en udviklingsstrategi der 
fastlægger rammer for, hvilke projekter der kan modtage støtte.  
Vi har valgt følgende 3 hovedområder: 
Natur- og kulturarv   -   Liv og gode rammer   -   Erhverv og turisme. 
I det følgende vil jeg kort uddybe 2. hovedområde: Liv og gode rammer: 
Her har bestyrelsen en målsætning om at LAG Vendsyssel aktivt vil støtte 
arbejdet med at gøre det mere attraktivt såvel at bo i landdistrikterne, som 
at gæste landdistrikterne. Det vil vi gøre ved at støtte ildsjæle og aktiviteter 
i lokalsamfundene. 
Mere konkret vil vi rette indsatsen mod bl.a. følgende temaer:  
”Uddannelse og kompetenceudvikling, netværksdannelser og aktiviteter 
for børn og unge.” 
Vi har i bestyrelsen bevidst valgt nogle relativt brede formuleringer af vo-
res hovedområder, så selv om dit projekt i første omgang ikke passer ind i 
de nævnte temaer, skal du ikke afholde dig fra at rette henvendelse til vores 
ansatte koordinator Flemming Trinskær. 
Vi har 4 kvartårlige ansøgningsterminer. Næste ansøgningstermin er den 
31. maj. Der skal udfyldes et ansøgningsskema som kan rekvireres, dels på 
vores sekretariat, dels hentes på vores hjemmeside. 
LAG Vendsyssel har mulighed for at støtte jeres projekt med op til 50 %, 
hvis det er tale om et almennyttigt projekt. 
På vores hjemmeside   www.vendsysselland.dk   kan I læse nærmere om, 
hvilke krav der skal være opfyldt for at jeres ide/projekt kan komme i be-
tragtning. 
I skrivende stund forventer vi at modtage ansøgningsskema medio februar, 
tilsvarende vil hjemmesiden også være klar i sidste halvdel af februar. 
Husk, at skal LAG Vendsyssel støtte jeres lokalområde, skal initiativet 
komme fra jer! Jeg vil derfor opfordre jer til at tage kontakt til Flemming 
så tidligt som muligt i jeres projektforløb.  -  Han træffes på Tlf. 9860 3608 
eller 2177 3608 eller pr mail:  vendsyssel@land.dk 
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Generalforsamling i Fællesvirke Vest 
- Af Jørgen Steengaard, formand 

Med pæn repræsentation af lokalområdets foreninger blev der afholdt ge-
neralforsamling i Egnsarkivets lokaler. Aftenens dirigent Alice Schneider 
sørgede på myndig vis for, at alt forløb som det skulle. 
I sin beretning kom der fra formanden nogle ”skud fra boven”. Distriktsud-
valget, der repræsenterer det samlede opland i Frederikshavn Kommune, 
tager efter formandens opfattelse ikke tilstrækkeligt fat i de væsentlige 
spørgsmål som optager oplandet, nemlig spørgsmål som offentlig trafik, 
bosætning, vedligeholdelse af veje og naturområder – ja, forskønnelse i det 
hele taget. Udvalget er mere optaget af at lokalområderne selv tager hånd 
om udviklingen ved at søge projektmidler. Den opfattelse er formanden 
ikke alene om. Vi der også repræsenterer vores område - Svend Brassøe, 
Ove Christensen, Bent Nygaard Olesen – er meget enige i dette synspunkt. 
Og det er et godt udgangspunkt for, at vi fælles prøver at sætte fokus på 
det, som vi mener, er vigtigt for oplandet. 
Også Post Danmark måtte stå for skud. Postvæsenet vil ikke længere ser-
vicere oplandet med at bringe lokalblade ud. Kun hvis der er tale et kirke-
blad. Heldigvis har vi fået en fornuftig aftale med Nordjysk Distribution 
om udbringning af Skrå´en. 
Nu blev det nævnt, at lokalområderne selv skal tage hånd om udviklingen 
– og søge midler hertil. Men det er faktisk heller ikke så nemt. Fællesvirke 
Vest søgte i november 2007 Indenrigsministeriets Landdistriktspulje om 
midler til et afholdelse af et fælles kultur- og erhvervsarrangement for 
Kvissel, Skærum, Åsted og Ravnshøj til efteråret. Vi var lovet svar i febru-
ar, men hører nu, at det kan blive hen til maj, før vi får besked – Finanslo-
ven er nemlig ikke vedtaget endnu... Lykkes det at opnå midler, så venter 
der et spændende projekt, som vi skriver om i næste nummer af Skråen. 
Økonomien i Fællesvirke Vest er fornuftig. Der er penge til aktiviteter som 
eksempelvis udgivelse af Skråen. Generalforsamlingen besluttede at regu-
lere foreningskontingentet for de større foreninger fra kr. 380 til kr. 400 kr. 
og for de små foreninger fra kr. 170 kr. til kr. 200. 
Til forretningsudvalget blev Bent Nygaard, Ove Christensen og Jørgen 
Steengaard genvalgt. Helle Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen som supple-
ant for Søren Rahbek. Endvidere sidder Anne Mette Holm i bestyrelsen. 
Som suppleant blev valgt Ninna Hoel. 



 

 

  
  

RAVNSHØJ MINIMARKED 
 

 v/ Preben Bøgeholdt 
Hjørringvej 222, Ravnshøj 

9900 Frederikshavn  -  Tlf.: 98 48 40 05 
TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 
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Annoncer i Skrå-en 
- af redaktionen 
 

Annoncepriser 
¼ side koster 220 kr. for 1 år.  -  ½ side koster 400 kr. for 1 år. 
For en merpris på 100 kr. pr. år kan man aftale en fast placering. 
Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren. 
 

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 



 

 

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 infokanalen eller på www.kvissel-if.dk 
Mandag 
16.00-17.00 Pige lilleput   (96-97) 
17.00-18.00 Pige puslinge   (94-95) 
18.00-19.00 Drenge puslinge / Drenge   (94-95 / 92-93) 
20.45-22.00 Dame senior  (kun lige uger) 
20.45-22.00 Herre ynglinge  
Onsdag 
16.00-16.45 Nybegyndere   (00-02)  
16.00-17.00 Mini   (98-00)  
17.00-18.00 Pige puslinge   (94-95) 
18.00-19.00 Drenge puslinge / Drenge   (94-95 / 92-93) 
19.00-20.30 Dame senior 
Torsdag 
20.30-22.00 Herre ynglinge 
 

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. 
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KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum 
Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag 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. 
Hver torsdag form.: Torsdags-chancen. 
 

Ravnshøj Gymnastikforening: 
Tirsdage i gymn.sal: Krudtugler. Piger 4 år t.o.m. bhv.kl.  kl. 16.30 
 Spring, 1. og 2. klasse kl. 17.30 
 Spring, 3.kl. og opefter kl. 18.45 
Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl. 19.00 
Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl. 16.00 
 Funktionel træning M/K fra 16 år kl. 19.00 
Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl. 16.30 
 Springlopper. Drenge 4 år - bhv.kl. kl. 17.30 
 Line Dance  M/K fra 16 år kl. 19.00 
 

Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste  
arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. 
Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer, 
hvis ikke foreningerne selv henvender sig. 
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Forårs-under 
- Gruk af Kumbel (Piet Hein). 

 Man taler om At muldjord 
 naturens spil... blir til gule krokus, 
 men går det mon det er det rene 
 naturligt til? hokus-pokus. 



 

 

Lokal-kalenderen 
Øvrige begivenheder 
 

11. marts 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Vagn på rejse - anekdoter og billeder. 
 

13. marts 2008, kl. 18.00  -  Skærum 
Forpremiere på dilettant, for børn og pensionister, i Borgernes Hus. 
 

15. marts 2008, kl. 18.00  -  Skærum 
”Sæt aldrig din kone på spil i poker”.  -  Dilettant med efterfølgende  
spisning og dans i Borgernes Hus. Tilmelding forud er nødvendigt. 
 

28. marts 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Fælles menighedsrådsmøde for Kvissel, Aasted og Skærum. 
 

1. april 2008, kl. 20.15  -  Ravnshøj, Væksthuset 
Generalforsamling i gymnastikforeningen. Motion fra 19.00-20.00. 
 

6. april 2008, kl. 14.00  -  Ravnshøj, Hallen 
Gymnastikforeningens opvisning og afslutning. 
 

8. april 2008, kl. 19.00  -  Ravnshøj, Gymnastiksalen 
RGI’s sommergymnastik starter. Mulighed for at tage Idrætsmærket. 
 

9. april 2008, kl. 19.00  -  Aasted præstegård 
Forårssange ved Jørgen Nabe-Nielsen. 
 

25. april 2008, kl. 14.30  -  Aasted præstegård 
Lysbilleder og foredrag ved tidligere Læsøbo, dylæge Mogens Jerver. 
 

17. maj 2008, kl. 17.30  -  Kvissel 
Pensionistforeningen afholder 30 års jubilæumsfest. 
 

25. maj 2008, kl. 16.00  -  Kvissel 
Jazzkoncert i Kvissel kirke. 
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Datoer længere frem kan evt. findes på internet-kalenderen: 

www.skaerum.net     -     www.kvissel.net     -     www.ravnshoej.net 

Hvis du har et nyere internetprogram, kan du også bruge adresserne 
www.skærum.dk     -     www.ravnshøj.dk 

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. 
 

Har bare én i bestyrelsen adgang til internet, kan I selv registrere  
jeres arrangementer i kalenderen. Dermed kan I undgå sammenfald 
med andre foreningers arrangementer - og deraf dårligt fremmøde. 
 
Sådan gør du: 
- Gå ind på én af de ovennævnte adresser. 
- Vælg ”Aktivitetskalender” i oversigten. 
- Klik på ”Tilmeld nyt arrangement” lige under overskriften. 

- Udfyld formularen på skærmen og tryk på ”Godkend og afsend”. 
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Jazzkoncert i Kvissel kirke 
- Af menighedsrådet, Elsebeth Jensen 

Søndag den 25. maj kl. 16.00 er der jazzkoncert i 
Kvissel kirke. Det er efterhånden en tradition, at når 
det bliver forår, så lyder der glade jazztoner i vores 
kirke.  
Siden 1996 og til nu er det Søren Pors, som er primus motor i dette arran-
gement, og han har også flere gange selv medvirket sammen med diverse 
grupper. Der er ikke sat navne på endnu, så kig efter i den lokale dagspres-
se, når tiden nærmer sig.  
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Skærum Sogneforening 
- Af bestyrelsen, Alice Schneider 

Generalforsamling 
Fredag den 8. februar 2008 afholdt Skærum Sogneforening den ordinære 
generalforsamling, hvor der mødte ca. 20 medlemmer op. 
Formandens beretning  handlede om alt det, Sogneforeningen havde ud-
øvet gennem hele året - herunder skovfesten som omtalt i Skrå-en nr. 62. 
Vores sommerarrangementer blev omtalt – såsom grillaftener og leg med 
børnene hver tirsdag fra klokken fem til syv - og også kroketspillet hver 
onsdag var med. - Til Spis-sammen aften var næsten 90 voksne og børn 
mødt op, og de tre ”kokke” fik mange roser for den dejlige hjemmelavede 
mad. 
Beretningen blev ved håndsoprækning enstemmigt godkendt. 
Herefter fremlagde kasserer Jesper Mygind det omdelte og reviderede 
regnskab. Det blev også enstemmigt godkendt. 
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Efter det var der valg af nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessupple-
anter.  Nyvalgt blev Jesper Larsen, Lundegård, og Anne Engmann. Besty-
relsen konstituerer sig den 17. februar i år. 
Som 1. suppleanter valgtes Randi Schneider, og Asger Christensen blev 
genvalgt som 2. suppleant. Revisoren Palle Christensen blev genvalgt. 
Sogneforeningen driver Skærum Lokalhistoriske Arkiv, og arkivleder Lin-
da Rath fortalte om ”Det bette arkiv”s arbejde - og opfordrede samtidig til, 
at foreningerne indleverer udskrevne protokoller og regnskaber til arkivet, 
så det bliver bevaret for eftertiden. Arkivet modtager også billeder og do-
kumenter - evt. bare til låns, så de kan affotograferes. Og så vil Arkivet 
gerne have flere besøgende!   -   Årets arkivudflugt i august bliver en by-
vandring i Skærum - nærmere herom senere. 
Under evt. foreslog et medlem, at sætte kontingentet op for pensionister. 
Det kommer måske som forslag til næste års generalforsamling. 
Sogneforeningen vil bruge eventuelt overskud til legepladsen, og Bent Ny-
gård Olesen oplyste, at Foreningen kunne søge penge fra Distriktsudvalget. 
Bestyrelsen takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt og 
konstruktivt arbejde. Begge to har arbejdet seriøst og positivt for Skærum 
og Skærum Sogneforening. 
Ølsmagning 
Samme aften indbød Sogneforeningen til ølsmagning.  
Flemming Starke Jensen havde lovet at komme med belgisk øl, men han 
sendte afbud i sidste øjeblik. 
Heldigvis bor der en rigtig øl-entusiast i Skærum, så han påtog sig opga-
ven. Bo Engmann vidste, hvad han snakkede om, og vi fik et rigtig godt 
indtryk af, hvor godt belgisk øl smager.  
Der var ti forskellige øl at smage på - blond - bruin - dubbel - trippel og en 
enkelt juleøl, og den sidste var på 12 % alkohol. 
Der var ca. 35 deltagere, som smagte på øl og blev lidt klogere på de for-
skellige typer. 
Sidst på aftenen bød Sogneforeningen på gullaschsuppe, som en rigtig fin 
afslutning på en god og underholdende aften, vi sent vil glemme. 



 

 

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 
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Floorball i KIF 
 - Af Per Fjeldgård 

Hvem troede for 5 år siden at det skulle blive muligt at spille floorball i 
hallen,  floorball på det tidspunkt var en sport der blev dyrket inde i byen – 
Frederikshavn. 
Men for 3 år siden lykkedes det at starte ud med ungdoms floorball, ganske 
vist en spæd start, men det vigtigste var at der blev etableret floorball i hal-
len. 
Det kan være svært at starte en ny idrætsgren op fra bunden, og de første 2 
sæsoner drejede sig alene om ungdoms floorball. Om end der ikke var den 
store tilslutning, gav det grundlag for at bygge videre på senior plan.  
Denne sæson er det ikke lykkedes at komme i gang med floorball for ung-
dommen - dels af praktiske årsager med at passe det ind i trænerens arbej-
de, dels p.g.a. nye regler for sammensætningen af ungdomsholdne, hvilket 
har gjort det svært at bygge videre på de spillere, der har været med fra 
starten. Men stort tak til spillere og forældre der har været med på sidelin-
jen. 
Til gengæld er det lykkedes at starte ud med floorball på herresenior plan, 
så flot at vi i dag har over 20 spillere til et hold, hvilket betyder der er over-
siddere hver gang der spilles kampe. 
Holdet består i dag af spillere inde fra byen og en del lokale spillere. Vi 
spiller i 3. division Vest og ligger i øjeblikket til oprykning til 2. division. 
Det betyder, der kommer nogle tætte kampe sidst i turneringen, der afgør 
oprykningen, men jeg fornemmer at spillerne har viljen til at vinde denne 
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sæsons turnering. 
Jeg ser frem til evalueringen når sæsonen er ovre, og i den forbindelse er 
målet for næste sæson at ungdomssiden igen skal være med. For seniorer 
kan der måske allerede nu være tale om at have 2 hold til næste sæson. 
Floorball er faktisk den sportsgren, der har størst vækst i antal spillere på 
landsplan, og det er en idræt alle kan være med til. Allerede i børnehave & 
fritidsordning stifter børnene bekendtskab med floorball, - en sport der kan 
udøves både ude og indendørs. Derfor er det også vigtig at kunne tilbyde 
floorball til børnene i næste sæson. Det kunne være rart, hvis det, at skulle 
til floorball træning i hallen, var et af ugens højdepunkter. 
Derfor er man meget velkommen til at kontakte mig nu – JER FORÆL-
DRE, om jeres børn kunne have lyst til at spille næste sæson. 
Des flere spillere der møder op, des sjovere og bedre træning kan der byg-
ges op. 
Jeg kan kontaktes under Kvissel Idrætsforening hjemmeside: 
 www.kvissel-if.dk. 



 

 

Og nu bor jeg i Ravnshøj 
- Af Peter Hou, 34 år og skolelærer 

Jeg er oprindelig frederikshavner, men vi flyttede til Sæby, da jeg var 4 år 
gammel. Det var nærmest som at flytte på landet, da mine forældre købte 
hus i et forholdsvis ubebygget område. Der ser helt anderledes ud der i dag. 
Men dengang var der masser af plads for en bette vild knægt som jeg. Der 
var en skov, en sø, masser af marker og et område med sandklitter (der 
hvor stadion ligger i dag) og jeg er nok stort set vokset op ude i naturen. 
Der tilbragte jeg det meste af min barndom med at bygge huler, skyde med 
bue og pil og klatre i træer. Jeg tror, jeg har gennemlevet det meste af Dan-
markshistorien gennem leg. 
I 1995 flyttede jeg til Aalborg for at læse til lærer, og i 1999, efter endt ek-
samen, fik jeg arbejde på Sæby skole… samme skole som jeg selv havde 
gået på. Jeg er stadig lærer der den dag i dag. 
Men jeg kørte 53 km frem og tilbage hver dag fra Aalborg til Sæby og kun-
ne egentligt ikke se noget problem i det. Turen vænnede man sig hurtigt til; 
kun når man skulle hjem og solen stod lavt på himlen kunne trætheden fin-
de på at melde sig. 
Først for et lille års tid siden begyndte jeg at blive træt af turen. Det hand-
lede nok også om, at jeg lavede flere og flere ting i Sæby- og Frederiks-
havn-området, og da mange af mine venner fra studietiden var flyttet andre 
steder hen, ja så der var der ikke så meget at komme efter længere. Og da 
jeg samtidigt var interesseret i at købe et hus, og priserne er ganske umuli-
ge for en enlig skolelærer at betale i Aalborg, ja så rettede jeg interessen 
mod Frederikshavn. 
Jeg ville gerne en smule uden for Frederikshavn, men helst heller ikke så 
langt ud at min nabo hedder Lars Tyndskid… det skulle gerne være for-
holdsvis tæt på Frederikshavn. 
Jeg så først på hus i Gærum og fandt et fint et, men det var der desværre 
også andre der syntes, og de kom først. Næste sted var Elling, hvor jeg selv 
syntes jeg havde fundet huset. Da der så var en del ulovlige installationer, 
som ejeren ikke ville vedkendes, så bad jeg ejendomsmægleren om at un-
dersøge hvad det ville koste hos en elektriker at få udbedret. Den pris ville 
jeg så selvfølgelig foreslå som afslag. 

20 



 

 

Det skulle han nok, og det var intet problem… men samtidigt nævnte han 
lige, at en anden person havde ringet og vist interesse for huset, og at det så 
nok handlede om hvem der ville give mest. Han sagde faktisk mellem lin-
jerne, at det ikke kunne betale sig at kontakte en elektriker, da de højst 
sandsynligt godt kunne sælge det med de ulovlige installationer. 
Det pissede mig i den grad af, men sådan var/er det åbenbart når man skal 
købe hus. Men jeg var noget arrig da jeg tog hjem til Aalborg, for jeg ville 
virkeligt gerne have huset.  
Rent tilfældigt gik jeg endnu en gang på Nettet og checkede boligmarkedet 
ud. Og der var det! Et lille dejligt hus i Ravnshøj beliggende i skønne om-
givelser ud til Åsted Ådal. 
I weekenden kørte jeg til Ravnshøj og kiggede lidt på det og området ude-
fra, og mandag ringede jeg og lavede en aftale med ejendomsmægleren om 
onsdagen. Huset var bare perfekt og jeg slog til nærmest med det samme. 
Der skal laves en masse, men da mine hænder er skruet godt på, kan jeg 
lave en masse selv, så det var helt perfekt.                            forts. næste side 
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Jeg flyttede ind 15. august og har ikke fortrudt et eneste øjeblik. Allerede 
den dag jeg ankom, blev jeg mødt af flinke naboer, der bød mig velkom-
men. Rigtig dejligt. 
Jeg har haft en del overarbejde på skolen og jeg er samtidigt underviser i 
Ungdomsskolen i Frederikshavn. Her har jeg 2 hold i buefremstilling, et 
hold i matematik og jeg er koordinator på ”Barske Glæder, Adventure”, så 
jeg har endnu ikke nået at lave så meget på huset endnu. 
Men her er fantastisk at bo. Jeg er vant til at bo inde i Aalborg med masser 
af larm, og det var simpelthen en befrielse at komme hen til fred og ro. Og 
Ravnshøj er rigtig dejlig. Grønne områder og flinke mennesker. 
Så nu glæder jeg mig til lysere tider og til at kunne åbne terrassedøren og 
gå rundt på min græsplæne i bare tæer, drikke en øl…. og arbejde en masse 
på huset. 
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Hoppeborg i KIF 
- Af Jytte Høyrup 

Kvissel håndbold tog en vinteraften initiativ til at invitere ALLE børn i 
området, til Hoppeborgsaften i Ravnshøj Hallen. 
Arrangementet blev afviklet for overskud fra Rock Party og godt 200 børn, 
benyttede sig af tilbudet. 
De små (op til 5år) havde alle 6 hoppeborge/puder for sig selv, den første 
time. Dernæst blev der åbnet op for de ældre børn. 
Teorier om, at børn bevæger sig for lidt, blev i allerhøjeste grad gjort til 
skamme. Overalt var børn med æblerøde kinder i vigør. 
Masser af forældre fulgte med og gav en hjælpen hånd, hvis det gik lidt for 
voldsomt for sig med hopperiet - eller hjalp med andre praktiske ting som 
skulle løses. 
I cafeteriet var der gratis kaffe og kage - og der var godt gang i salget af 
drikkevarer, slik og fast food, som gav ny energi til endnu en hoppetur. 
Mange fandt også tid til at følge herre håndboldidolernes flotte præstation 
på skærmen - og de trætte ledere, der havde været i sving i mange timer, 
kunne glæde sig over et rigtig godt arrangement, hvor positive børn og for-
ældre var i centrum. 
Se billeder på www.kvissel-if.dk - Håndbold - Galleri - Hoppeborgsdag. 
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